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Csendben Isten előtt

A konvergencia elm életről
A  n em zetközi egyházi é le t különböző fórum ain többször  

lehet hallani a konvergen cia  elm életről. Ennek az elm életn ek  
az a lén yege, h ogy  a szocializm us kapitalizálódni fog , a kapi
talizmus pedig szocializálódni, m íg végü l a k ét társadalmi 
rendszer egym ásba olvad. E kkor jön  el az összeurópaiság gon 
dolatának győzelm e. E bben a koncepcióban  az egyházaknak  
az lenne a szerepük , hogy hidat alkossanak a k ét társadalmi 
rendszer között és előm ozdítsák a k ét rendszer feloldódását 
egym ásban.

A  konvergencia  elm élet ugyan nyugati beállítottságú, s 
ered etileg  Churchill „európai egyesü lt állam ok”  koncepciójára  
vezeth ető  vissza, de hatása hozzánk is eljut, s ezért érdem es  
tisztázni azokat az elvi k érd éseket, a m elyek n ek  seg ítségével  
világosan látjuk a konvergencia  elm élet téved ését.

A  konvergencia  elm élet m odern  változatát eg y  három tagú  
holland közgazdász csoport e lev en ítette  fel. Linnem ann, Pronk  
és T inberger, a Ford-alapítvány eg y ik  „k e le t— nyugati”  vitáján  
ter jesz te tték  elő  a k ö v e tk ező k e t: a k elet és nyugati rendszer
ben lezajló legtöbb  változás konvergáló, azaz találkozó, össze
fonódó jellegű . K ele ten  a fe jlőd és  a decentralizáció, nyugaton  
a centralizáció fe lé  hajlik. A  központi terv ezés  csökken ő irány
zatú az előbbi, és erősödő az u tóbbi társadalmi típusban. A  vál
tozás iránya a konvergálásból szü lető  rendnek  a kialakulása.

Ez az elm élet  —  am ely  egyházi n em zetközi fóru m okon  is 
szerepel  —  m egfeled kezik  arról az alapvető tén yrő l, hogy a k ét  
társadalmi rendszer között döntő különbség van. A  kapitaliz
mus a m agántulajdonon alapszik, a szocializm us pedig a köz
tulajdonon. D e döntő a különbség a tek in tetb en  is, h ogy  k inek  
a kezéb en  van a hatalom. K é t  olyan  társadalmi rendszer áll 
fenn, a m elyek  közül az eg y ik b en  a tők ések  k ezéb en  van a 
hatalom, a m ásikban a dolgozó n ép  kezében . M indezek  m é ly re 
ható kü lön bséget je len ten ek  az é le t  egész terü letén . A  k ét  
vendszer közötti kü lön bségek  k ibék íth etetlen ek , azokat sem  
egyházi, sem  gazdasági próbálkozások n em  tudják feloldani, 
m ert eh h ez gazdasági és hatalmi struktúrájukban való te ljes  
változás lenne szükséges.

193



A  k é t társadalmi rendszer m élyreh a tó  különbsége mégsem  
je len ti azt, h ogy  lő feg y v erek k el és  eg y éb  harci eszközökkel 
tö m én ek  a m ásik m egváltoztatására. A  bék és egym ás mellett 
élés azt jelen ti, h ogy  van k ét egym ással szem ben  álló társa
dalmi rendszer, de eg y ik  sem  akarja erőszakos ú ton  győze
lem re ju tta tn i a magáét. A  forradalm at n em  leh et importálni 
—  de az ellenforradalm at sem  szabad. E lism erjük a be nem  
avatkozás elvét, egym ás fü g getlen ségét tiszte letben  tartjuk, s 
m inden n ép  saját ü gyén ek  tek in th etjü k , h ogy  a rendszerét 
m egválassza és kialakítsa.

A  békés egym ás m ellett élés különböző társadalmi rend
szerek  b ék és egym ás m ellett é lé sé t  jelen ti. A  m egvalósítására  
való tö rek v és  azóta létezik , am ióta különböző társadalmi rend
szerek  eg yszerre  éln ek  a földön, s e  törekv és addig fog  tar
tani, amíg különböző társadalmi ren d szerek  lesznek. A  békés 
egym ás m ellett élés n em  szünteti m eg  a ren d szerek  különb
ségeit, de k iküszöböli harcukból a feg y v er t. A  békés egym ás 
m ellett élésre való tö rek v és  ö tv en  év e  n y er t létjogosultságot 
ezen  a földön. A zóta  fo ly ik  a harc a b ék és egym ás m ellett 
élésért, és azóta fo ly ik  a harc a b ék és egym ás m ellett élés 
ellen.

Napjaink, nagy általánosságban szólva, a b ék és egym ás 
m ellett élés napjai. M égis, ha a békés egym ás m ellett élésről 
esik szó, nem  szabad elfele jten ü n k , h ogy  a m ásodik világ
háború óta is m in tegy  h etven  háború za jlott már le, va gy  rész
ben zajlik földünkön, sok -sok  m illió háborús halottat k övete lve  
a világháború b e fe jez és e  óta. Ha pontos adattal nem  is ren 
delkezünk, aligha járunk m essze az igazságtól, ha ú gy  véljük , 
h ogy a m ásodik világháború óta leza jlott háborúk összes ha
lálos áldozatainak száma m egközelítette  a m ásodik világháború  
áldozatainak számát. M ivel erre  n ézve  összesítő adattál nem  
rendelkezünk, hadd em lékezzü n k  olyan  háborúkra, m int a 
koreai, am ely kétm illió  halottat követe lt, az algériai, am ely m ás
fé l  m illiót; —  és ha ezek h ez  hozzátesszük a m ost fo ly ó  há
borúkat, m int a vietnam it, elfogadhatjuk azt az adatot, hogy  
a m ásodik világháború óta lezajlott háborúk, em berveszteség  
szem pontjából, tö b b é-k ev ésb é  fe lérn ek  a m ásodik világháború  
veszteségeivel.

Európában már hozzászoktunk a békés egym ás m ellett 
élés légköréhez. Ezt töb b ek  között biztosítja  az, h ogy éppen  
Európában n ézn ek  egym ással k özvetlen ü l farkasszem et a világ 
legnagyobb  és legerősebb  term onukleáris katonai erő i; am el
lett Európa az a színtér, ahol a kapitalizm us e llen téte i a leg
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élesebbek , és eg y b en  az a színtér, ahol a szocialista tábor a 
viszonylag legegységesebb .

A  bék és egym ás m ellett élés a különböző társadalmi rend
szerű országok, állam ok békés egym ás m ellett élését, n em  
pedig eln yom ók  és  eln yom ottak , gyarm attartók és gyarm atok  
békés egym ás m ellett é lését jelen ti. A  békés egym ás m ellett  
élés nem  egyszerű en  a háború nélküliség állapota, hanem  a 
két rendszer békés versen gése , a n ép ek  önrendelkezési jogá 
nak, egyen jogúságának, a b elü g yek be való be n em  avatkozás 
elvén ek  tiszte letben  tartása. Ez előm ozdítja  a békeharcot, az 
elnyom ottak  küzdelm ét a fe lem elk ed ésért és a fü ggetlen ség i 
harcokat az egész világon.

A z  egyh áz részt v esz  a világm éretű  békeharcban, s ezért  
részt v esz  a n em zetközi k érd ésekben  tanúsítandó állásfoglalás
ban is. Tisztán kell látnunk m in d ezeket a k érd éseket, am elyek  
szolgálatunkkal szorosan összefüggnek , m ert csak kellő  szak
ism eretekkel állhatunk h ely t m ind egyházi n em zetközi fóru 
m okon, mind a hazai békem unkában.

S em m iképpen  sem  seg íth etjü k  a konvergencia  elm élet ter 
jed ését, m ert azt je len ten é , h ogy  tám ogatnánk a hazánk tár
sadalmi ren d je fellazítására irányuló tö rek v ések e t, seg ítséget  
nyújtanánk ahhoz, h ogy  állam unk alapjait próbálják k érd é
sessé tenni, mind a köztulajdoni rendszert, mind a dolgozó n ép  
hatalmát. A  konvergencia  elm élet, am ely az egyházat is ig y ek 
szik felhasználni a maga céljára, ott vétkezik ellenünk, ahol 
m inket is be akar állítani fellazító tendenciák szolgálatába.

A  békem unkában való részvételü n k  szükségszerűen  alapul 
a békés egym ás m ellett élés elvén , am ely n em  gondol a k ét  
társadalmi rendszer közötti határ elmosására, n em  kívánja a 
szocializm ust kapitalizálni, n em  kíván forradalm i exp orto t, 
viszont elvárja, hogy fe lén k  is tiszte letben  tartsák n épünk  
vitathatatlan jogát, hogy tovább ép ítse a szocializm ust.

A  bék és egym ás m ellett élés e lv e  nyom án  rendeződik  
m agatartásunk egyházi n em zetközi viszonylatban és a hazai 
békem unkában is. M ivel ez  magában foglalja  az ön ren d elke
zés és a be nem  avatkozás elvét, m egkön n yíti a n em zeti sza
badságharcokat és forradalm akat. Erről a bázisról érték eljü k  
hazánk történelm i szabadságharcait is és erről a bázisról ép í
tettü k  ki teológiai felism erésein k  közül azokat, a m elyek  a fo r 
radalom teológiájára vonatkoznak. U gyanakkor a b ék és eg y 
más m ellett élés elve , azaz a b éke biztosítása, leh etővé  teszi 
a békés v ersen yt, azt, h ogy  a szocializm us országaiban sik e-
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re sen fo ly jék  az ép ítő  munka. Ennek nyom án alkottuk meg 
teológiai felism erésein kn ek  m indazt a tanítását, am ely eg y 
házunk ú tjá t fogalm azta m eg a szocializm usban.

A  konvergencia  elm élet káros és v eszé ly es  útja  helyett 
a m i m agatartásunk m érték e  a békés egym ás m ellett élés elve. 
Ez adja m eg a békeharcban való részvételü n k  alaptónusát. 
H elytelen , ha valaki a n em zetközi h elyzet en yh ü lését a békés 
egym ás m ellett élés m indent elsöprő diadalaként zengi, viszont 
az is h ely telen , h ogy  az á tm en eti feszü ltségek  id ején  pánikba 
esik  és  k étségb e von ja  létjogosultságát. A  békés egym ás m el
lett élés n em  pillanatnyi, hanem  a n em zetközi h elyzetre  ál
landóan ható, tehát ob jek tív  tén y ező k  szülötte.

A  mai n em zetközi egyházi fóru m okon  a békem unkánk
ban így  ad elv i eligazítást a b ék és egym ás m ellett élés elve.

D. dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

„Elküldettünk a világba”
JAN WILLEBRANDS kardinális, a Keresztyén Egységtitkár
ság elnökének előadása a Lutheránus Világszövetség nagy
gyűlésén, Evian-les-Bains, 1970. július 15-én.

Kedves Testvéreim a Krisztusban!
Nagy megtiszteltetés és egyben nagy öröm is számomra, hogy 

a Lutheránus Világszövetségnek ezen a nagyjelentőségű világgyű
lésén részt vehetek, és referátumommal szolgálhatok. Nagy az örö
möm azért is, mert megadatott nekem, hogy kezdettől fogva jelen 
lehettem a Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövet
ség találkozásainál, úgyhogy a lutheránus— katolikus dialógus már 
szinte a szívemhez nőtt.

Örömöm azonban nem kizárólag, sőt nem is főként személyes 
motívumokból adódik. Ma már magától értetődővé vált, hogy egy 
egyháznak sem lehet közömbös az, ami a másikban történik. Ezért 
a megfigyelők kölcsönös jelenléte a mi rendezvényeinken magától 
értődővé vált. Ez azonban Világszövetségük vezetőségének nem 
volt elég. Ökumenikus lelkületének még nyomatékosabb jelét adta 
azzal, hogy a Keresztyén Egységtitkárság elnökét mint a katolikus 
egyház ökumenikus munkájának képviselőjét meghívta referátum 
tartására. Ez a meghívás mutatja, hogy dialógusunk milyen sikeres 
volt a Második Vatikáni Zsinat óta eltelt néhány év alatt. Ezért az 
ökumenikus gesztusért szeretnék a Szentatya nevében is teljes szív
ből köszönetét mondani.

A  Második Vatikáni Zsinat az egész keresztyénségnek egy 
egyetlen, látható egyház felé való törekvését kapcsolta az egyház
nak a világba való küldetésével. Már az ökumenizmusról szóló 
dekrétum bevezetésében találunk egy megfogalmazást, amely szinte 
azonos ennek a nagygyűlésnek az önöktől választott vezérgondola
tával. Ott azt olvassuk az egyházról, hogy „ad mundum universum 
missa”, „az egész világhoz küldetett”, és éppen azért, hogy ezt a 
küldetését betölthesse, önmagában egynek kell lennie.

A  témára térve legyen szabad feltételeznem, hogy ma tőlem 
nem várnak mást, mint hogy a római katolikus egyház szempont
jából terjesszek elő néhány gondolatot nagygyűlésük főtémájához. 
Szeretném ezt teljes egyszerűséggel tenni, és Pál apostolnak a Ró
mai levélből ismert szavai értelmében: arra törekszem, hogy így 
egymást kölcsönösen „bátorítsuk egymás hite által, a tietek által 
és az enyém által is” . (Rm 1,12) Ezek a hitből merített meggondo
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lások közvetve természetesen fényt fognak vetni kölcsönös kap
csolatainkra is a közöttünk egyre termékenyebbé váló dialógusra is.

Világ és hit
Az a hitbeli tény, hogy az egyház a világba küldetett, szá

munkra bizonyára magától értődő. Sohasem állíthatjuk eléggé sze
münk elé Istennek az ember iránti magatartását, aki úgy szerette 
a világot, hogy érte „egyszülött Fiát adta” (Jn 3,16). Ehhez járul 
az is, hogy miután Isten „Krisztus által megbékéltetett minket ön
magával” , az egyházra bízta a békéltetés szolgálatát” (2Kor 5,18). 
Ennek következtében a világért, való nagy és súlyos felelősség há
rul az egyházra, azaz mindnyájunkra. Az egyháznak szolidárisnak 
kell lennie a világgal a legátfogóbb és legmélyebb értelemben. Ezt 
a szolidaritást a Második Vatikáni Zsinat „Az egyház a mai világ
ban” című pasztorális konstitúciójában ismételten hangsúlyozza: 
„Nincs semmi igazán emberi, ami Krisztus tanítványainak szívében 
visszhangra ne találna. . .  Krisztus tanítványainak közössége való
ban a legszorosabb kapcsolatban tudja magát az emberiséggel és 
annak történetével”. (1. §.)

De ha nem tévedek, főtémájuknál a hangsúly nem annyira az 
universalizmus gondolatán van, mint inkább azon az eszmén, hogy 
az egyház a mai világba küldetett, úgy ahogy az van, és különösen 
is a mai világ emberéhez. Az ember benső világával túllépi a dol
gok összességét, ugyanakkor testiségével beletartozik az anyagi 
világba. Megértette-e és elismerte-e az egyház az embernek ezt a 
méltóságát a maga konkrétságában, és szolgált-e neki ebben a mél
tóságában?

Az ember méltóságát kiváltképpen szabadsága jellemzi. Méltó
ságának ezt a lényeges elemét a mai ember a személyiség tulajdon
képpeni ismertető jeleként értékeli (Vaticanum II, A  vallásszabad
ságról, 1. §. 1; Vaticanum II, Gaudium et Spes, 12— 22. §, és kü
lönösen 17. §.). Az ember méltósága és szabadsága egyaránt vonat
kozik a testi és a lelki dimenziókra, minthogy e kettő elválasztha
tatlanul van összekötve személyiségében. A  mi szempontunkból ez 
a döntő kérdés: Mit jelent konkrétül az egyház küldetése ebben 
az ilyen jellegű mai világban?

Az egyház nem üres kézzel küldetett a világba: Krisztus evan
géliumát viszi. A z evangélium elsőbbsége ezen a nagygyűlésen kü
lönösen az első alcsoport témájában jut kifejezésre: „Elküldettünk 
az evangéliummal!” A  Második Vatikáni Zsinat a maga részéről 
annak idején a fent idézett mondatot „ad mundum universum 
missa”, „az egész világhoz küldetett” , a következő szavakkal egé
szítette ki: „ut mundus ad Evangélium convertatur”, „hogy a világ 
az evangéliumhoz térjen”. A  katolikus egyház és a Lutheránus 
Világszövetség tehát ugyanabból a forrásból próbálják megérteni 
küldetésüket? 450 évvel ezelőtt őseink úgy gondolták, hogy az igazi 
evangélium nevében kell elválniuk. Ma hisszük és reméljük, hogy
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ezt a szétválást (amelyet kezdettől fogva egyik fél sem szándékolt, 
hanem csak elkerülhetetlenként vállalt) az igazi evangélium nevé
ben leküzdhetjük.

Ha az egyházról és küldetéséről beszélünk hamar fenyeget az 
a veszély, hogy elvontságokban maradunk. Nem mi vagyunk az 
egyház? A  keresztyén, akiben él az egyház, hogyan fogja fel kül
detését? Hallgassuk meg Pál apostol válaszát, aki „Jézus Krisztus 
szolgája. . .  kiválasztva az Isten evangéliumáért” (Rm 1,1). Vála
szát —  úgy vélem —  két alaptételre vezethetjük vissza. Az első 
alaptételt ismert szavaiban találjuk: „Bár független vagyok min
denkitől, mégis mindenki szolgájává tettem magamat. Mindenki
nek mindenévé lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelye
ket” . (lKor 9,22). A  második alaptétel és az ennek megfelelő maga
tartás Pálnál ismételten és különböző formákban jut kifejezésre, 
pl. a Római levél témakijelentő mondatában: „Nem szégyellem az 
evangéliumot, mert Isten ereje az, üdvösségére mindenkinek, aki 
his z . . . ” (Rm 1,16). Vagy ebben a másik igében is: „A  zsidók jelt 
kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, mi azonban Krisztust 
hirdetjük, a megfeszítettet, aki a zsidóknak botránkozás, a pogá- 
nyoknak bolondság, de az elhívottaknak, zsidóknak ugyanúgy, mint 
görögöknek Krisztust, mint Isten hatalmát és Isten bölcsességét” . 
(lKor 1,22-24). Mindkét magatartás —  a végsőkig menő szolgálat 
az embernek és a bátor vallástétel a kereszt bolondsága mellett —  
helyes tehát, és lényegesen hozzátartozik az egyház magatartásához 
a világgal szemben.

Az első pont, amelyen az egyház a mai ember számára „min
denné” lehet és kell, hogy legyen, kiterjed arra az egész munka- 
területre, amelyen az emberi méltóság elismeréséért, az ember sza
badságáért, a szociális igazságosságért, a békéért fáradoznak. A  világ 
reméli és várja az egyháztól ezekre a problémákra az evangélium 
szavát. A  világ az egyházzal szemben ma ebben a tekintetben rend
kívül nyílt és fogékony. Az evangélium az egész emberiség és ezzel 
az egész világ felé irányul. Az evangéliumnak ebből az univerzális 
becélzottságából adódik azután az egyház szekuláris felelőssége is.

A  Második Vatikáni Zsinat minden keresztyénnek együttmű
ködésük különleges tárgyaként ajánlja „az ember támogatását, hogy 
személyének igazi méltóságához jusson, a béke előmozdítását, az 
evangélium alkalmazását a szociális kérdésekre, a tudomány és 
művészet ápolását keresztyén szellemben, mindennemű eszköz ren
delkezésre bocsátását korunk nyomorúságával, az éhezéssel és a 
katasztrófákkal, az analfabetizmussal és a szegénységgel, a lakás
ínséggel és a javak egyenlőtlen elosztásával szemben”. (De Oecu- 
menismo, 12. §.)

A  lutheránus— katolikus tanulmányi bizottság, amely „Az evan
gélium és az egyház” témával foglalkozik, hamar felismerte, hogy 
az evangélium igazi megértéséhez nemcsak az egyházra, hanem nem 
kevésbé a világra vonatkozó eszmélkedés is szükséges, és ezért in
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dítva érezte magát arra, hogy mintegy programján kívül, egy egész 
ülést szenteljen „Az evangélium és a világ” problematikájának.

Fentebb a szabadságot mint az emberi személyiség méltóságá
nak tulajdonképpeni ismertetőjelét emeltük ki. Ehhez még egy zsi
nati szöveket idézek: „Csak szabadon tud az ember a jó felé for
dulni. És ezt a szabadságot nagyra becsülik kortársaink és szenve
délyesen küzdenek érte. Joggal.” (Gaudium et Spes, 17. §.) A  val
lásszabadságról szóló deklarációban így olvassuk részletesebben: 
„Az emberi személyiség méltósága korunk emberében napról napra 
jobban tudatosul, és nő azoknak a száma, akik igényt tartanak 
arra, hogy az emberek cselekvésüknél saját ítéletüket és felelős 
szabadságukat érvényesíthessék, nem kényszer alatt, hanem köte
lesség tudatától vezetve. Hasonló módon követelik a közhatalom 
törvényes korlátozását, hogy a személyek és a közösségek tisztes
séges szabadságának a határa ne legyen túlságosan szűkre szabva.” 
(Dignitatis humanae 1. §.)

Ha az ember fejlődni akar szabadságában, akkor joga van a 
művelődésre, hogy megszabadulhasson az analfabetizmus nyomá
sától. Joga van továbbá emberi méltósága elismerésére és arra, 
hogy méltósága kibontakozásának lehetősége adva legyen számára 
az emberi társadalomban, bármely fajhoz vagy nemzethez tartoz
zék is. Joga van arra, hogy megszabaduljon emberhez nem méltó 
életformáktól —  amilyen a szegénység, lakásínség stb. —  amelyek 
lealacsonyítják őt. Minden egyes kisembernek joga van arra, hogy 
az emberi társadalom hatalmasai olyan világgazdaságot fejlessze
nek ki, amely megszabadítja őt az éhínségtől és járványoktól. Joga 
van arra, hogy az állam olyan jogrendre épüljön, amely elismeri 
méltóságát és emberi jogait megvédi, különösen a bíróság révén, 
még börtönig menően is. Joga van továbbá arra is, hogy a nagy
hatalmak megszabadítsák a háború fenyegetésétől és megszervez
zék a béke rendjét. (Az emberért való ilyen szolgálatnak a prog
ramját írja le a Populorum Progressio enciklika.) Az ember szabad
sága mint lényegének szubjektív alapmeghatározottsága, amelyből 
embertársaihoz való személyközi viszonya is kibontakozik, csak 
olyan társadalmi rendben érvényesülhet, amely ezt a jogot elismeri 
és garantálja.

De lehet-e egyáltalában ezt a szabadságot tisztára interhuma- 
nusnak vagy eviláginak értelmezni? Luther „A  keresztyén ember 
szabadságáról” szóló iratában az evangéliumra mutat mint a sza
badság forrására. Szükségesnek látom, hogy a keresztyén hitnek 
ebbe a mélységébe hatoljak, ha helyesen akarjuk megérteni az 
ember szabadságát és az egyház küldetését a világban.

Ha mármost az evilági területen mindent megtettünk, ami csak 
lehetséges, még ha —  ami egészen biztosan lehetetlen —  minden 
itt elénk adott feladatot megoldottunk is, eleget tettünk-e ezzel az 
egyház küldetésének a világban? Semmiesetre sem. Még egészen a 
kezdeténél állnánk a tulajdonképpeninek és legmélyebbnek, ti. an-
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nak a megbízatásnak, hogy a világnak Krisztus evangéliumát és 
vele együtt magát Krisztust hozzuk. Ennék a feladatnak betöltését 
követeli éppen az a követelmény is, hogy az embert méltósága teljes 
kibontakozásához segítsük. A  szekularizmus arra felé tart, hogy az 
embert bebörtönözze egy zárt világba. Ez a bezárás azonban veszé
lyeztetné, vagy éppen megsemmisítené az igazi és teljes emberi 
méltóságot, az ember hivatásának teljességét (v. ö. Populorum 
Progressio, 42. §.)

Az egyház mint lelkiismeret
Az  egyháznak, éppen mert a világba küldetett, a világ lelki

ismeretévé is kell válnia. Nem szabad azonosulnia a „világgal” , 
hanem a föld sójává kell lennie és világossággá az ember útján a 
világban. Az így vázolt feladat alapvető jelentőségű. Ezért helyes
nek tartom, hogy az evangélium felől közelebbről kifejtsem.

1. Az ember méltósága azzal éri el legnagyobb teljességét, hogy 
az ember megismeri Istent, és imádja. „Az igazi szabadság a ki
magasló jele Isten képének az emberen.” (Gaudium et Spes, 17. §.) 
Egyedül Isten szabad szuverén módon. A  keresztyén ember nem 
ismeretlen Istenként ismeri őt, hanem Atyjaként. Ezért az olyan 
világ, amelyben Istent nem ismerik és nem imádják, éppen ezzel 
az ember számára lakhatatlanná válik. Ez tűnik ki egyértelműen 
a messiási próféciák nagy körvonalaiból Isten uralmának az eljö
vetelére nézve, mégpedig függetlenül az egyes helyek messiási jel
legének meghatározásától és pontos értelmezésétől. Igazság és béke 
végül is abból következik, hogy „az ország tele van Isten ismere
tével”, a „vizekhez hasonlóan, amelyek betöltik a tengert” (Ézs 
11,9). Itt van az alapja annak, hogy miért hat ki az ember megbé
kélése az egész teremtett világra (v. ö. Ézs ll,6kk). Hasonló érte
lemben beszél maga Jézus is, amikor főpapi imádságában ezt 
mondja az örök életről, amelyet ő hoz: „Az örök élet, hogy ismer
jenek téged, az egyedül igaz Istent, és azt, akit elküldtél, Jézus 
Krisztust.” (Jn 17,3).

2. Az ember ilyen Istenhez fordulásának, és így a lélekben és 
igazságban való imádásnak (v. ö. Jn 4,24) az útja és elengedhetet
len feltétele azonban az ember megbékélése Istennel, amelyet 
Krisztus végzett el (v. ö .: Ézs 53,11; Mt 20,28; Mk 10,45; Rm 
5,6.8.10).

3. Az Istennel való megbékéléssel a legszorosabban összefügg 
az embernek a megszabadítása Krisztus műve által. A  Krisztustól 
kapott szabadság gondolatát nem érthetjük tisztán evilágian, tehát 
nem „szekularizálhatjuk”.. A z Űjtestamentum felöl nézve egysze
rűen nem engedhető meg, hogy ennél csak az em ber szociális fel
szabadítására gondoljunk. A  mennyei Atya Krisztus által az em
bert „a sötétség hatalmából szabadította meg” (Kol 1,13). Isten 
gyermekeinek belső szabadsága az alapja és eredete a szociális 
igazságosságnak és szabadságnak. Ez nem jelenti a világinak vagy
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a „szekulárisnak” a szakralizálását, hanem a szent és a világi ösz- 
szefüggésének helyes látását. Hogyan is mondhatnánk egyébként, 
hogy az egyház a világba küldetett?

4. A  Krisztus által elvégzett szabadítás azonban nem áll csak 
negatíve a sötétség hatalmától való megszabadításból. A  Kolossei 
levél fent idézett szakaszában Pál azonnal hozzáteszi, hogy az Atya 
„az ő szeretett Fia országába tett át” minket (Kol 1,13). Mivel pedig 
Krisztusban Isten fiaivá lettünk, és így az ő családjához tartozunk, 
ez a világ nem lehet a mi maradandó és végső tartózkodási he
lyünk (Zsid 13,14).

Ez a felfogás határozza meg ennek az aiónnak a jellegzetesen 
keresztyén szemléletét is. A  Római levél ismert szakasza szerint az 
egész teremtett világ mintegy érzi saját múlandóságát. Ehhez az 
érzéshez kapcsolódik azután az általános sóvárgás az ember és az 
egész teremtettség végső megszabadítására, a múlandóság és a halál 
szolgaságából való megszabadulására (Rm 8,19-22). Mi azon
ban már megkaptuk a Lélek zálogát, és ezzel a végső szabadítás 
foglalóját. Ezért fogja a megdicsőült Ür „átváltoztatni a mi gyarló 
testünket, hogy részesedjenek az ő dicsőséges testének formájában, 
azzal az erővel, amellyel alá is tud rendelni neki mindent.” (Fii 
3,21).

5. Az eddig elmondottakkal talán felsoroltuk az evangélium
nak azokat a főbb pontjait, amelyek a mai szekularizált világnak 
különös nehézséget okoznak: Isten megismerésének az értelme és 
jelentősége, a megszabadítás és megbékélés Istennel, a Krisztus 
által kapott szabadság mélyebb értelme, a jelenlegi aión helyes 
értékelése.

E pontok hangsúlyozását nem szabad félreértenünk, mintha 
lebecsülnénk ezt a világot és a felépítéséért folyó munkát. Ellenke
zőleg. Éppen Istennek ezen a kinyilatkoztatásán alapul az a re
ményteljes hit, amellyel a szellem ennek a világnak a szolgálatára 
szánja magát. Ebből a kinyilatkoztatásból meríti azt a szilárd bi
zalmat, amellyel lehetővé válik szaunára, hogy jobb világot épít
sen fel. A z eszchaton a tulajdonképpeni és befejezett valóság. Az 
eljövendő világ azonban nem esik le készen az égből, hanem eb
ben az aiónban történik az előkészítése (Gaudium et Spes, 39. §.). 
A  földi haladásnak ezeknek az elveknek az alapján az ember ja
vára kell irányulnia, mert különben démonivá is válhat. Korunk 
szegényei és gyengéi érzik már az innen fenyegető veszélyt. Ez a 
kettős tradíciónk segítheti-e kölcsönösen egymást, és segíthetnek-e 
az evangélium közös szolgálatában az ember és a világ felszaba
dítására? Ilyen kölcsönös segítség sokat ígérő út is lehetne az el
vesztett egység helyreállítására. Mert ez a szolgálat arra sarkallna 
minket, hogy tudatosabban ragadjuk meg lényeges világtávlatú 
feladatainkat, és hogy ezáltal felszabadítanánk magunkat némely 
történeti ellentét alól. Közvetett módon is, mégpedig a közös szol
gálat által, amellyel a mai világ kérdéseinek és követelményeinek
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akarunk megfelelni, közelebb kerülhetnénk egymáshoz keresztyé
nek és egyházi tradíciók.

Az eddigi közeledés
Miután ennek a világgyűlésnek a témájához hozzászóltam, sze

retnék beszélni önöknek a lutheránus— katolikus viszonyról a jelen
ben és a jövőben. Először is legyen szabad egész röviden az elmúlt 
évekre visszanyúlni, és itt olyan tényekre hivatkozni, amelyek talán 
már messzemenően ismertek is.

A  lutheránus egyházaknak nagy részük van abban, hogy a 
második világháború alatt és után sok helyen erősen növekedett az 
ökumenikus megértés. Innen érthető az is, hogy az 1947-ben ala
pított Lutheránus Világszövetség eleve ökumenikus irányulású volt, 
úgyhogy már eredeti alapokmánya szerint is céljai közé tartozott, 
„hogy szorgalmazza a lutheránus részvételt az ökumenikus moz
galmakban” . A  nagygyűléseken az ökumenikus kérdést részben na
gyon kimerítően tárgyalták. Az eddigi legnagyobb ökumenikus in
tenzitást, mint ismeretes, az utolsó nagygyűlés mutatta Helsinki
ben, amelyen megállapították, hogy a Világszövetség feladataihoz 
tartozik, hogy „a lutheránus egyházak érdeklődését és részvételét 
szorgalmazza az ökumenikus mozgalmakban, és eziránti felelőssé
güket erősítse” . Hogy ezek nem kötelezettség nélküli szavak voltak, 
azt mutatja az „ökumenikus Kutatást szolgáló Lutheránus Alapít
vány” megalapítása és az ebből származó Strassburgi ökumenikus 
Intézet felállítása.

Történetileg érthető okokból a lutheránus világ széles körei a 
római katolikus egyházat különösen fontos beszédpartnernek tekin
tették. Ezért nem volt meglepő, hogy a Lutheránus Világszövetség 
különös figyelemmel kísérte a Második Vatikáni Zsinatot —  három 
tanulmányi kötet tesz erről ékesen szóló bizonyságot —  és hogy ő 
volt az első hitvallásos világszövetség, amely Rómával hivatalos 
dialógust kezdett. Ez a fejlődés az utolsó nagygyűlésen még nem 
volt előre látható. Hat év óta folyik már a dialógus a Lutheránus 
Világszövetség és a Római Katolikus Egyház között. A  közeljövő
ben, előreláthatólag a következő évben fogja a tanulmányi bizott
ság „Az evangélium és az egyház” témára vonatkozó munkáját le
zárni. Az az idő sincs már messze, amikor mindkét részről ideig
lenes számadást fognak követelni. Több évig tartó tanmegbeszélé
sek után hol láthatók az alapvető megegyezések és az áthidalha
tatlan ellentétek? Lehet-e a közös alapot kiszélesíteni? Ezzel függ 
össze a talán még fontosabb kérdés: kitartottak-e mindvégig a 
dialógus mellett? Az evangélikus— katolikus munkacsoport első 
ülésén, 1965-ben Strassburgban az akkori főtitkár Kurt Schmidt- 
Clausen mondta; hogy ki kell alakítani a „dialógus stratégiáját” , 
hogy a lutheránus— katolikus dialógus ne fajuljon ismét dialógikus 
hadi tudománnyá: egymással és ne egymás ellen folytassuk. Előfel
tétele a dialógusnak, amely valóban megérdemli ezt a nevet, hogy
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valóságos megbeszélést tervezzen, átfogóan, alaposan és az igazsás 
elleni bűn nélkül. Olyan megbeszélést, amelyen ésszerűen vehet
nének részt regionális csoportok, és amely egyben úgy van meg
rendezve, hogy az összdialógust minden szétágazódásával együtt 
előbbre vigye, olyan megbeszélést, amely az egyet nem értés súly
pontjainak megfelelő teret biztosít anélkül, hogy az úgynevezett 
vagy látszólagos peremkérdéseket elhanyagolná. . .  Szilárdan ellene 
kell állni annak a végzetes kísértésnek, hogy könnyű megoldások 
vagy akár egyházpolitikai manipulációk kerüljenek a dialógus szak
szerű, de nehéz szakaszai helyére.

Jó lesz, ha ma hat évvel a lutheránus— katolikus dialógus meg
kezdése után tudatosítjuk a veszélyeket,  amelyekre már kezdetkor 
felhívták a figyelmet, és úgy állítjuk a váltókat, hogy mindkét tra
díció mindig újra valóban vállalja a dialógus kockázatát. Különben 
olyan kijózanodás következhetnék, amely az ígéretes kezdeményezé
seket megsemmisítené, úgyhogy a lutheránus— katolikus viszonyt 
nehezebbé tenné, mint volt a dialógus kezdetén.

A  nemzetközi szinten folytatott megbeszélések és a regionális 
vagy helyi csoportok kapcsolata még nem, vagy még nem eléggé 
valósult meg. Egyelőre világos az, hogy a dialógus a tudományos
teológiai beszélgetések értelmében, bármennyire szükséges is, egy
magában ma már nem elégséges. Jézus az út, az igazság és az 
élet. A  keresztyéneknek és a pásztoroknak, akikre Krisztus Isten 
országában a vezetést bízta, az igazságban és az igazságért közös 
utakat és közös életét is kell keresniök. Magának a teológiai meg
beszélésnek is indítást kell nyújtania erre. Amit azonban az elő
zőkben a nagygyűlés témájáról már kifejtettünk, szintén ebbe az 
irányba mutat.

De minden jövőbe néző távlat ellenére is a katolikus— lutherá
nus párbeszéd mindig a 1 6 . századra visszavonatkoztatott marad. 
Magától értetődő az, hogy az akkori ellentétek ma új megvilágítás
ban jelennek meg. Némely kérdés, amely akkor teljesen a vita 
középpontjában állt, ma részben a peremre tolódott, és már szinte 
alig érződik ellentétnek, mint pl. a megigazulásról szóló tan mint 
olyan. Kitűnt, hogy mindkét oldalon messzemenően olyan félreér
tések játszottak szerepet, amelyek lehetetlenítették a szakszerű 
megbeszélést. Az évtizedes ökumenikus dialógus révén a helyzet 
lényegesen feloldódott.

E pozitív fejlődés ellenére sem mondhatjuk azonban, hogy 
minden kérdés, amely a 16. század óta közöttünk fennáll, már ma
gától elintéződött volna. Gondolok itt az egyház központi problé
májára, különösen a pápa hivatalának, tekintélyének, csalatkozha- 
tatlanságának, szerepének kérdésére, az egyházi struktúrák általá
nos kérdéseire, továbbá az Istenanya ,.szűz” szerepére Krisztus és 
az egyház titkában. Ebből a szempontból a hitvallásos helyzet a 
reformáció óta nem lett mindig könnyebbé, sőt bizonyos pontokon 
még ki is élesedett. Ha ma még nem is látjuk, hogy mindezekben
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a kérdésekben hogyan alakulhat ki a valóságos megértés, akkor is 
újra meg kell gondolnunk, hogy az ökumenikus munkát mindenek
előtt Isten Lelke fejezi be, mert ő felülmúlja fáradozásainkat. Csak 
Isten munkája révén jöhet létre egység.

Luther szem élye
A  lutheránus— katolikus megbeszélésből —  mint mondtam —  

nem lehet kikapcsolni a 16. századi vitás kérdéseket. Nem kevés
bé áll ez Luther Márton személyére és munkájára, a nevét az önök 
egész világra kiterjedő családja viseli.

Bea kardinálissal együtt szeretném hangsúlyozni, hogy a kö
vetkezőkben nem arról lesz szó, hogy a szerencsétlen szakadás vét
két egymásnak felrójuk. Sokkal inkább együtt keressük az utat, 
hogy az elveszett egységet helyreállítsuk. Ki ne látná be, hogy 
ehhez Luther személyének és munkájának a helyes megítélése is 
hozzátartozik?

Az évszázadok folyamán Luther személyét katolikus oldalról 
nem értékelték mindig helyesen, és teológiáját nem adták vissza 
mindig helyesen. Ez nem szolgálta sem az igazságot, sem a szere- 
tetet, és így az egységet sem, amelyet mi önök és a katolikus egy
ház között megvalósítani szeretnénk. Más felől mégis örömmel ál
lapíthatjuk meg, hogy az utolsó évtizedekben növekedett a kato
likus tudósok között a reformációnak és vele együtt Luther sze
mélyének és teológiájának tudományosan pontosabb megértése.

Amikor én ma önökkel így beszélek, 450 évvel a döntő 1520-as 
év után, akkor tudatában vagyok annak, hogy mennyi gátlás érvé
nyesül még mindig köztünk és önök között Luther Márton eleven 
személyisége és munkássága folytán. Ezek a gátlások tartózko
dásra indították a katolikus egyházat. De a szeretet elűzi a félel
mét annak, hogy félreértenék, és az éveken át tartó dialógus sok 
félreértést eloszlatott már.

Ki tagadná ma, hogy Luther Márton mélyen vallásos egyéni
ség volt, aki becsületesen és odaadással kutatta az evangélium 
üzenetét? Ki tagadná azt, hogy bár a római katolikus egyházat és 
az apostoli szent széket támadta —  az igazság kedvéért nem sza
bad ezt elhallgatni —  az ősi katolikus hit jelentős részét meg
őrizte? Sőt nem éppen a Második Vatikáni Zsinat váltotta valóra 
az olyan követeléseket, amelyeket többek között Luther Márton 
mondott ki, és amelyekben a keresztyén hit és élet ma jobban 
kifejeződik mint azelőtt? Ezt minden különbség ellenére is elmon
dani nagy öröm és reménység!

Luther Márton az akkori idők számára szokatlan módon tette 
a Bibliát a teológia és a keresztyén élet kiindulópontjává. Az önök 
egyházában a Bibliát azóta különleges értékként becsülik, és nagy 
buzgósággal használják. A  Második Vatikáni Zsinat a maga részé
ről a Szentírást, amely ugyan mindig nagy kincse volt a katolikus 
egyháznak, még soha nem látott mélységgel bőségesen vitte bele
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az egyház és hívei életébe, és gyümölcsözővé tette számukra. Ebben 
a szellemben mondja a zsinat: „A  Szentírás éppen a dialógusnál 
kiváló eszköz Isten hatalmas kezében, hogy elérje azt az egységet, 
amelyet a Megváltó minden embernek felkínál” . (De Oecumenis- 
mo, 21. §.)

Luther Mártonnál azonban egy  szó mindig újra visszatér: a 
„hit” nagy szava. Luther mélyen felismerte értékét, és sokan az 
önök egyházában, sőt azon túl is, mind a mai napig megtanultak 
abból élni. Ha ezen a ponton így egy bizonyos egyoldalúság ész
lelhető, ami joggal származtatható Luther beszédének a túlhang- 
súlyozottságából, ezen a ponton katolikus és lutheránus tudósok 
közös kutatásai mégis megmutatták, hogy a „hit” szó Luther ér
telmezésében semmiesetre sem akarja kizárni sem a cselekedete
ket, sem a szeretetet, vagy akár a reménységet. Joggal lehet mon
dani, hogy Luther hitfogalma, ha teljes tartalma szerint vesszük, 
nem jelent mást, mint amit mi a katolikus egyházban szeretettel 
jelölünk.

Itt nem szükséges és nem is lehetséges Luther teológiájának 
súlypontjait ismertetnünk. Sokat kellene mondani az ő keresztteo
lógiájáról, krisztológiájáról, Jézus istenségének hangsúlyozásáról, 
amiben mi magunkat vele különösen is egynek tudjuk. Katolikus 
és evangélikus tudósok azonban másfelől figyelmeztetnek arra, 
hogy nehéz Luther gondolatait pontosan, kimerítően és főként 
egyenletesen visszaadni, mégpedig úgy, hogy formulázásai sokolda
lúságának, amelyet ő tulajdonképpen nem fejtett ki rendszeresen, 
minden tekintetben megfeleljünk.

Számomra vigasztalás az a gondolat, hogy ebben is egyezünk 
az önök érzelmeivel, amikor e közös megfontolásaink közben nem 
beszélek a reformátor bizonyos különösen éles támadásáról a római 
pápa ellen, amelyek szívemet megszomorítják, és amelyek önök
nek is bizonyára terhet jelentenek.

Olyan gyűlésen, amely témájául választotta a küldetést a vi
lágban, jó egy olyan emberre gondolni, aki számára a megigazu- 
lástan az articulus stantis et cadentis Ecclesiae volt. Legyen ő a 
mi közös tanítónk ebben, hogy Istennek mindig az Ürnak kell ma
radnia, és hogy a mi legfontosabb emberi feleletünknek a feltétlen 
bizalomnak, és Isten imádásának kell maradnia.

Előretekintés a legközelebbi évekre
Befejezésül szeretném a közel jövő néhány távlatát felmutatni. 

Milyen'konkrét lépések gondolhatok el a következő években a na
gyobb közösségek felé. A  megbeszélések eddigi lefolyása, de már 
a Második Vatikáni Zsinat is irányt mutathat itt számunkra. Bár 
a Vatikán gyakran nyilatkozott a dialógusról, mégsem adott konkrét 
útmutatást arra, hogy mi legyen mármost mindenekelőtt a dialó
gus tárgya. Csak egy kivétel van: a keresztségről és úrvacsoráról 
szóló kijelentésekhez kapcsolódva ezt mondja: „Ezért az úrvacso-

206



ráról, a többi szentségekről, a liturgiáról és az egyház szolgáló 
hivatalairól szóló tanítás szükségszerű tárgya a dialógusnak”. (De 
Oecumenismo, 22. §.) Ez már 1964-ben abba az irányba mutatott, 
amely a lutheránus— katolikus párbeszéd következő éveiben köz
pontinak és jelentősnek bizonyult. Valóban egyre inkább úgy fej
lődött a megbeszélés, hogy a nemzetközi és a nemzeti dialógusok
ban egyaránt a hivatal és az úrvacsora kérdései kerültek megfon
tolások középpontjába. Minden eredmény, amely itt nagyobb közös
séghez vezet, egészen lényegesen segít abban, hogy közelebb hozza 
azt az órát, amikor Jézus Krisztus egységet teremtő vacsoráját 
együtt ünnepelhetjük.

Szeretném aláhúzni továbbá a közös bizonyságtétel jelentősé
gét. Mindenki, aki megkapta a Jézus Krisztusban való hitet, el 
van híva arra, hogy ezt lehetőleg közösen vallja meg. Ez mindig 
alapvető jelentőségű volt. A  szekularizált világban azonban hason
líthatatlanul fontosabb. Csak személyes bizonyságtétel által éri el 
elevenen az evangélium üzenete a világot. Csak ezen az úton sike
rül a szekularizált társadalom életét áthatni örömüzenettel, és az 
evangéliumot a világ kovászává tenni.

Az egyház ma a világban való küldetésénél fogva új és nehéz 
feladatok előtt áll. A  Jézus Krisztusba vetett hit ad erőt ahhoz, 
hogy hozzáfogjunk végrehajtásához (ÍJn 5,4). Ha mi a keresztyén 
küldetésnek a világban együtt tudunk kifejezést adni, akkor abban 
erős ösztönzést is kapnánk a Krisztusban való teljes egységünkre. 
Ez az egység először is érték önmagában, mert részesülést jelent 
Krisztusnak az Atyával való egységében (Jn 17,21ff), amelyet 
Krisztus akart és az Atyától imádságban kért. Másfelől azonban 
az egység és megvalósulásának munkálása is az egyház küldeté
sének szolgálatában áll, aminthogy azt Jézus főpapi imájában ép
pen abból a célból kérte, hogy a világ elhiggye, hogy az Atya 
küldte őt. Ne szűnjünk meg az igazságot követni szeretetben (Ef 
4,15), hogy mindkettő felől, a hit és a szeretet felől közeledjünk 
egymáshoz az egy Űr Jézus Krisztusban.
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Eviani nyilatkozat a római katolikus kérdésről

A  Lutheránus Világszövetség 5. nagygyűlése hálásan üdvözölte 
Jan Willebrands kardinális és a római katolikus megfigyelők jelen
létét. A  Keresztyén Egység Titkárság elnökének személyes jelenlé
tében a római katolikusok és a lutheránusok között növekvő meg
értés jelét látta, és biztatásnak tekinti arra, hogy tovább tusakod- 
jék azért a közösségért, amelyre szüksége van az egyházaknak 
közös küldetésük és közös szolgálatuk teljesítésére a világban.

Willebrands kardinális megjelenésében többet is látunk, mint 
egy jelentős ökumenikus gesztust. Hálásak vagyunk azért, hogy a 
plenáris ülés elé terjesztett előadásában magáévá tette nagygyűlé
sünk témáját, és ezzel értékes segítséget nyújtott munkánkhoz.

Különös figyelemmel hallgattuk Luther Márton személyére és 
teológiájára vonatkozó kijelentéseit. Tudjuk, mennyire jelentős az 
a tény, hogy a római katolikus egyház ilyen magas képviselője 
ilyen alkalommal kiállt a reformátor és a reformáció igazságosabb 
megítéléséért. Meg vagyunk győződve arról, hogy a modern kato
likus Luther- és reformáció-kutatás eredményeinek ilyen egyházi 
elfogadása még mélyebb és szélesebb megértést tesz lehetővé egy
házaink között. Megfelel az igazság és a szeretet parancsolatának, 
amely a megértés szándékát meghatározza, hogy nyíltan kimond
juk a reformáció megítélésében még fennálló különbségeket és a 
világ különböző részein az egyházi gyakorlatban mutatkozó feszült
ségeket. Ez a megértés keresésének nem elutasítása, hanem felté
tele, nem megszakítása, hanem folytatása.

Az igazság és a szeretet parancsolatának felel meg az is, hogy 
mi mint lutheránus keresztyének és gyülekezetek készek vagyunk 
meglátni, hogy a reformátorok ítélete koruk római katolikus egy
házáról és teológiájáról gyakran nem volt mentes polemikus torzí
tásoktól, amelyek részben mind a mai napig tovább hatnak.

Őszintén sajnáljuk, hogy az ilyen polemikus beállítások meg
bántották és félreértették római katolikus testvéreinket. Hálával 
gondolunk VI. Pál pápa nyilatkozatára a Második Vatikáni Zsinat 
második ülésszakának kezdetén, amelyben a római katolikus egy
ház által okozott minden sérelemért a megbocsátást kérte tőlünk. 
Az Úrtól tanult imádságban valamennyi keresztyénnel együtt kér
jük a bűnbocsánatot. Ezért törekedjünk arra, hogy egymással 
őszintén és szeretettel találkozzunk.

Javasoljuk, hogy a dialógus a Lutheránus Világszövetség és a 
Római Katolikus Egyház között a jelenlegi vagy tervezett tanul
mányi bizottság munkájának befejezése után megfelelő formában 
folytatódjék.
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Róma problémája Evianban
Két előadás: melyik a válasz?
EREDETILEG a Lutheránus Világszövetség 5. nagygyűlésének egyik 

fő témája az evangélikus egyház válasza lett volna a mai római kato
likus teológiára. Evianban tényleg elhangzott két előadás, de ezek 
megvitatása már a plénumban is szűk keretek közé szorult, az öku- 
menizmussal foglalkozó 2. munkacsoportban pedig a római katolicizmus 
kérdése egyáltalában nem kapott helyet, és végül a tartalmi kérdé
seket alig érintő nagygyűlési határozat született. A téma érdemi tár
gyalása tehát lényegileg a két előadásra maradt. Ezekkel kapcsolat
ban viszont nagyon érdekes helyzet alakult ki. A dolgok belső logi
kája szerint — ha az evangélikus egyház válasza a téma — a római 
katolikus előadásnak kellett volna elhangzania először, azután az 
evangélikusnak. Úgy tudjuk, ez volt az eredeti elgondolás, és ezt tük
rözik az előadási címek is; Willebrands: „Elküldettünk a világba” , 
és Knutson: „A  lutheránus egyház reagálása a mai római katolikus 
egyházra és teológiára” . Valamilyen okból azonban megfordult a 
sorrend, és így Willebrands előadása válasszá lett az evangélikus rea
gálásra. Nemcsak formailag, hanem érdemben is. És ez a válasz ta
nulságos, mert kijózanító — elsősorban azok számára, akik a római 
katolikus egyházra túlzott optimizmussal néztek, és eközben elhagy
ták az ökumenikus realitások talaját.

Ki veszélyezteti az ökumenizmust?
KÖZÖLTÜK most már mind a két előadást teljes szövegével. 

Bárki meggyőződhet arról, hogy Knutson püspök előadása messze
menően optimista az ökumenikus helyzet megítélésében, különösen a 
lutheránus^katolikus tanbeli konvergencia értékelésében, és a római 
katolikus egyházhoz való közeledésében elmegy a szélső határig, sőt 
még talán azon is túl. Hozzá 'képest Willebrands kardinális előadása 
szívélyes hangja mellett is kimérten reális. Bárki meggyőződhet arról 
is, hogy többről van szó, mint ‘két személyiség temperamentumának 
hőfok különbségéről. A különbségek a katolikus-lutheránus viszony 
lényegét értik. Joggal érte Knutson püspök előadását az a kritika, 
hogy némely ponton utópisztikusán ítélte meg a helyzetet. De egy 
szempontból talán mégis jó volt így. Gondoljuk el egy pillanatra azt 
a másik lehetőséget, hogy az evangélikus előadás lett volna tartóz
kodó és kimért. Nyilván sokakban támadhatott volna az a benyomás, 
hogy valami protestáns vagy éppen lutheránus teológiai merevségen 
múlik a keresztyén egység gyorsabb megvalósulása. így azonban nyil
vánvaló, hogy nem ez a helyzet. Evianban a római katolikus egyház 
képviselője — helyesen és joggal! — emelte fel szavát az ökumenikus 
felszínesség és könnyelműség ellen. A diplomata finomságával emlé
keztetett arra, hogy evangélikus-katolikus párbeszéd kezdetén éppen 
az evangélikus képviselők egyike, Kurt Schmidt-Clausen akkori fő
titkár követelte az őszinte és nyílt dialógust, amely „az igazság elleni 
bűn nélkül” folyik, felismerve az egyetértés határait és „az egyet- 
nemértés súlypontjait” . Willebrands kardinális világosan beszélt arról, 
hogy nem az veszélyezteti az ökumenikus kapcsolatokat, aki testvéri 
légkörben akarja tisztázni az évszázadok óta fennálló vitás kérdése
ket, hanem aki ezeket eljelentékteleníti, vagy egyszerű jelszavakkal
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és szép gesztusokkal megoldhatónak véli. Egyetértünk vele. Komolyan 
kell vennünk azt a figyelmeztetést, hogy a bármilyen ígéretesen ala
kuló személyes baráti-testvéri kapcsolatokkal ne véljük megoldottnak 
a reformáció által felvetett kérdéseket és megvalósultnak egyházaink 
egységét, „különben olyan kijózanodás következhetnék, amely az ígé
retes kezdeményezéseket megsemmisíthetné” !

Egyensúlyhiány a nagygyűlési határozatban
EBBŐL A SZEMPONTBÓL nem érzem kiegyensúlyozottnak a 

nagygyűlési határozatot a római 'katolikus kérdésről. Nem abban látjuk 
a hibát, amit elmond. Mert magától értődő, hogy köszönettel és el
ismeréssel emlékezik meg Willebrands kardinális előadásáról. Alig 
lehet túlbecsülni annak jelentőségét, hogy a Lutheránus Világszövet
ség nagygyűlésén a római katolikus egyház hivatalos képviselője ilyen 
hangú és tartalmú előadást tartott. Helyes és becsületes az is, hogy 
elismerjük, a római katolikus egyház képét és tanítását a mi ré
szünkről sem körvonalazták mindig tárgyilagosan. Sőt komolyan kell 
vennünk azt is, hogy a jövőben a római katolikus egyház arcát a 
valóságnak megfelelően, szépítés és torzítás nélkül igyekezzünk meg
rajzolni híveink előtt. Miután a pápa 1963-ban a Második Vatikáni 
Zsinaton — bár feltételesen — bocsánatot kért a minket ért sérel
mekért, szükségképpen nekünk is ki kellett mondani a kölcsönös meg
bocsátás szavát, és őszintén kell törekednünk arra, hogy a múlt ár
nyéka ne hosszabbodjék meg a jövő felé mindörökre. Jó a határozat 
testvéri hangja, mégis hiányérzetem van vele kapcsolatban. Hiányzik 
az egyensúly. Nem egészen jó a lelkiismeretem evangélikus őseink 
előtt, hogy az ő nevükben is bocsánatot kérünk a római katolikus 
egyház képének eltorzításáért, és szó sem esik arról, hogy ez olyan 
helyzetben történt, amikor attól az egyháztól súlyos üldöztetést szen
vedték, hitükért javaikat, hazájukat, életüket vesztették. Nem egészen 
jó az érzésem azzal kapcsolatban sem, hogy Willebrands kardinális 
mint vendég panaszolja Luther éles támadásait a pápa ellen, de egy 
szó sem esik arról, hogy ezt a Luthert a pápa előzőleg kiátkozta, 
és birodalmi átök alá is vettette éppen 450 éve Wormsban, és hogy 
ez Luthernek életébe is kerülhetett volna! Hol vannak itt az ará
nyok? Az bizonyos, hogy a múlt hibáinak felhánytorgatása nem visz 
előre, viszont egyoldalú felidézése kétségtelenül visszafelé húz. Ép
pen Willebrands figyelmeztetésére is gondolva kevésnek érzem a 
hosszú szövegben azt a kis mondatot, hogy eltérések vannak a refor
máció megítélésében és feszültségek mutatkoznak az egyházak gya
korlatában. Willebrands előadása is sokkal reálisabban hangsúlyozta, 
hogy alapvető hitbeli eltérésékről van szó, amilyen az egyház értel
mezése, a pápa csalatkozhatatlansága, a Mánia-dogmák stb. Előadá
sára az lett volna a méltó válasz, ha hasonló ökumenikus nyíltsággal 
szólt volna a határozat azókról a mély különbségekről is, amelyeknél 
az evangélium igazságáról van szó, és ezért nem intéződnek el a köl
csönös megbocsátás szándékával.

Luther újraértékelése?
KÖSZÖNETTEL tartozunk Willebrands kardinálisnak azért, hogy 

nem engedi elbagatellizálni a múltban felmerült hitbeli és tanításbeli 
eltéréseket. Nem vitás az, hogy a jövő felé kell néznünk. De a re
ménység teológiájának egyoldalú értelmezésével szemben nem árt az
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a figyelmeztetés, hogy nem szabadulunk meg a múlttól, ha elfelejt- 
iük és nem foglalkozunk vele. Csak a múlt feldolgozása és a foecsü- 
íetes számadás tesz szabaddá a jövő felé. Ebből a szempontból külö
nösen jelentős az, hogy kiemeli Luther értékelésének egyedülálló je
lentőségét az evangélikus-katolikus viszonyban. A két világháború 
közti Luther-reneszánsz és a második világháborút követő éles Luther- 
kritika után mintha maguk a lutheránusok kevésbé hallgatnának 
Lutherre, viszont ugyanakkor a római katolikus egyház fokozódó ér
deklődéssel fordul feléje. Aki csak valamennyire ismeri a korábbi 
Luther-gyalázó római katolikus irodalmat, az alig hisz szemének, ami
kor most Luther messzemenően pozitív római katolikus értékeléseit 
olvassa Lortz, Rahner, Congar, Tavard és mások írásaiban. Az érté
kelés változását semmi sem mutatja világosabban, mint az a tény, 
hogy 450 évvel Luther kiátkozása után a római katolikus egyház hi
vatalos képviselője „közös tanítónk”-nak mondja Luthert!

MÉGIS jogos az a kérdés, hogy Luther értékelése nemcsak a 
hangjában, hanem lényeges tartalmában is megváltozott-e. Ismeretes 
az, hogy a tridenti zsinat is elfogadta Luther megigazulástanának né
mely lényeges tételét nevének említése nélkül, mint például azt, hogy 
..a megigazulás Istennek Jézus Krisztusban adott megelőző kegyelmé
vel kezdődik” , viszont ezt követi a megigazulásra való előkészülésről 
szóló fejezet. Más szóval: ez azt jelenti, hogy Luther bizonyos hit
igazságokat helyesen, de egyoldalúan emelt ki, és vele szemben a ró
mai katolikus egyház képviseli a hitigazságok teljességét. Hasonló
képpen Willebrands is egyrészt elismeri Luther helyes tételeit, ugyan
akkor azonban bírálja egyoldalúságát és egyes tételek túlhangsúlyo- 
zottságát. Ezzel tehát az ő Luther-értelmezése is elvileg megmarad 
a tridenti zsinat vonalában. És ez így reális, mert hiszen a csalatkoz- 
hatatlanság dogmája kizárja a tanbeli tévedés lehetőségét is. Wille
brands kardinális által is helytelenített ökumenikus rajongás volna te
hát, ha nem számolnánk ezzel a ténnyel mint az ökumenikus egyet
értés egyelőre még hosszú időre elháríthatatlan akadályával.

Közös, feladatok felé
MÉGIS van lehetőség arra, hogy a mély különbségek ellenére is 

közeledjünk egymáshoz, sőt egy úton is járjunk. Érdekes megfigyelni, 
hogy a két különböző előadás ebben a tekintetben mennyire egy 
irányba mutat. Knutson püspök az egység kérdéséből indul ki, és 
megérkezik a világ mai kérdéseihez, Willebrands kardinális viszont 
az emberiség súlyos problémáival kezdi, és úgy tér rá az egység kér
désére. És a két előadás ott mutat legszélesebb egyezést, amikor az 
emberiség problémáiról és az egyházak közös felelősségéről beszél
nek. Ehhez nem kell kommentár. A közös út adva van a közös fel
adatok felé. Az is világos, hogy népünk jövője, társadalmunk építése, 
a népek felemelkedése és az emberiség békéje érdekében mi is lehet
ségesnek és szükségesnek tartjuk az összefogást római katolikus test
véreinkkel. Itthon is ezen az úton kell együtt előrelépnünk!

Dr. Prőhle Károly
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LUTHER WORMSBAN
A reformáció eseményeinek évfordulói során ebben az esztendőben 

olyan évfordulóhoz érkeztünk el, amely jelentőségében vetekszik az 
1517-es esztendő jelentőségével. A reformáció történetében a wormsi 
birodalmi gyűlés — illetve annak következményei — vannak olyan je
lentősek, mint a 95 tétel meghirdetése volt. Hiszen, amit Luther Márton 
Wittenbergben elkezdett, az — ha annak idején Luther nem is így gon
dolta —, tulajdonképpen Wormsban fejeződött be. Érdemes tehát szem
ügyre vennünk és alaposan megvizsgálnunk, mi is történt valójában a 
wormsi birodalmi gyűlésen, s a reformáció késői örököseinek mit jelen
tenek a wormsi birodalmi gyűléssel kapcsolatos események.
Általános politikai helyzet

Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy a reformáció megin
dulása óta eltelt négy esztendő alatt gyökeresen megváltozott a politikai 
helyzet. 1517-ben I. Miksa (1459—1519) személyében gyenge kezű ural
kodó állt a Német—Római Birodalom élén. Ennek volt köszönhető az, 
hogy a birodalmon belül a fejedelemségek bizonyos fokú függetlenséget 
értek el. Ez a függetlenség a magyarázata annak, hogy Bölcs Frigyes szász 
választó fejedelem (1486—1525), a német választófejedelmek legtekinté
lyesebbje el tudta érni azt, hogy ez alatt a négy év alatt Luther Márton
nak reformátori tevékenységéért semmi bántódása nem esett. Bölcs Fri
gyes és a reformáció ügyét pártoló többi német választófejedelem politi
kai koncepciója az volt, hogy a reformáció erősíti a német fejedelemsé
geknek nemcsak a pápától, hanem a német—római császártól való füg
getlenségüket is.

1519-ben I. Miksa halálával és a fiatal, tetterős és hosszú távú poli
tikai célokat kitűző V. Károly császár (1519—1556) trónralépésével meg
változott a helyzet. Annak ellenére, hogy a császárválasztáson a pápa 
jelöltje I. Ferenc francia király (1515—1547) volt, s a német fejedelmek 
mindent elkövettek, hogy az ő jelöltjük, Bölcs Frigyes szász választó fe
jedelem kerüljön a császári trónra, V. Károly hatalmához és tekintélyé
hez nem fért kétség. Fő támasza a Habsburg család volt. A család támo
gatásával érte el, hogy a Német—Római Birodalom az ő uralkodása alatt 
érte el fénykorát, hiszen ő volt az az uralkodó, akinek birodalmában 
sohasem nyugodott le a nap. Uralmának előfeltételeként a birodalom 
vallási egységének megőrzését, illetve helyreállítását látta. Ezért hátá- 
rozta el, hogy rendezi Luther ügyét és a reformáció folyamatát megál
lítja. Hogy ez számára mégsem. sikerült, az az előbb említett német füg
getlenségi törekvések mellett azzal is magyarázható, hogy a feudális 
társadalmi rend által elnyomott tömegek a reformációtól helyzetük meg
változását, a feudális elnyomás alóli felszabadulást, illetve a szabad 
polgári életforma megvalósulását látták. Így találkozott — természete
sen egészen más előjellel —, a német választófejedelmek célkitűzése és 
a német nép reménye. De hogy ez a két célkitűzés valójában egészen 
más volt, azt a Münzer-féle parasztfelkelés eseményei mutatták meg. 
Most lássuk, hogyan illeszkedett be ebbe az általános politikai és társa
dalmi helyzetbe a reformáció ügye.
Pápai átokbulla

Miután X. Leó pápának (1475—1521) sem szép szóval és ígéretekkel, 
sem pedig fenyegetésekkel nem sikerült Luthert „jobb belátásra”, illetve
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tanainak visszavonására bírni, 1520. június 15-én kiadta Luther ellen az ,,
Exsurge Domine” kezdetű feltételes átokbulláját. Hogy a pápa végül is 

erre a lépésre kényszerült, az egyfelől a pápa tekintélyének csökkenését, 
másfelől Luther tanainak igazságát mutatta. A Luther elhallgattatására 
tett kísérletek során jött rá Luther arra, hogy a pápai tekintéllyel szem
ben mennyire az ő oldalán áll nemcsak az igazság, hanem ezzel együtt 
a tömegek szimpátiája is. A pápa viszont ebben a helyzetben nem tehe
tett mást, minthogy a hosszú évszázadokon át bevált gyakorlathoz fo
lyamodott: átokbullában ítélte el Luther tanait abban a reményben, hogy 
Luther megijed és visszavonja azokat, s ha ez nem történik meg, akkor 
_ amelyre a történelem folyamán már annyiszor került sor —, a poli
tikai hatóságokkal hajtatja végre a szankciókat.

Az átokbullában a pápa Luthernek 40 tételét nyilvánította eretnek
nek, elsősorban természetesen az egyházról és a pápai hatalomról szóló 
tanításait. Eltiltotta őt a papi és tanári hivatásának gyakorlásától, el
rendelte könyveinek és iratainak elégetését és interdictummal sújtott 
minden olyan személyt és helységet, amely Luthert és híveit befogadja. 
Mivel a pápa nem akarta Luther elől a visszatérés lehetőségét véglege
sen elzárni, az átokbullát feltételesen adta ki. Ez azt jelentette, hogy a 
benne foglaltakat a pápa csak akkor hajtja végre, ha Lüther „meg nem 
tér” és tanait vissza nem vonja. Mindennek megfontolására Luthernek 
60 napos határidőt engedélyezett.

Ez az oka annak, hogy a bulla kihirdetését Németországban csak 1520 
őszén kezdték meg. A kihirdetést a legtöbb helyen maga Eck János vé- 
végezte. Természetesen voltak olyan helyek, ahol nem nyílt lehetőség a 
bulla kihirdetésére. A wittenbergi egyetem is — amely elsősorban volt 
érdekelt az ügyben — megtagadta a bulla kihirdetését.

Luther először nem akart hinni a híreszteléseknek, s kételkedett a 
bulla hitelességében. Amikor azonban meggyőződött a bulla hitelességé
ről, levélben fordult a pápához, s az egyetemes zsinathoz fellebbezett. 
Amikor pedig hírét vette, hogy több helyen engedtek a pápai bulla fel
hívásának, és Luther iratait nyilvánosan elégették, a wittenbergi egyetem 
hirdető tábláján közzé tette, hogy a pápai átokbullát el fogja égetni. Er
re ünnepélyes keretek között 1520. december 10-én került sor, amikor 
Luther nagy tömeg jelenlétében a wittenbergi Elster-kapu előtt nemcsak 
a pápai átokbullát, hanem a középkori egyház törvénykönyvét, Eck és 
Emser könyveit ezekkel a szavakkal vetette tűzbe: „Mivel az Űr Szentjét 
megszomorítottad, égessen meg az örök tűz.”

Ezzel a cselekedetével Luther egyszer s mindenkorra felégette maga 
mögött a visszavezető utat. Nem volt többé visszaút a római egyházhoz, 
csak előre lehetett menni a reformáció megvalósítása útján.

Huzavona Luther megidézése körül

Nem így gondolta V. Károly, a fiatal császár. Az ő terveit minden
képpen keresztezte a reformáció és annak németországi terjedése. Jól 
tudta, hogy világuralmi terveit csak úgy tudja megvalósítani, ha vallási 
viták és különbözőségek nem gyengítik a birodalom erejét. Ezért elha
tározta, hogy ennek az egységnek a helyreállítására és a birodalom ügyei
nek rendezésére 1521-re Wormsba birodalmi gyűlést hív egybe. Bár a 
koronázási ünnepély alkalmával Aleander pápai követ közölte a császár
ral a Luther ellen kiadott átokbullát, és kérte annak végrehajtását, a 
császár azonban Bölcs Frigyesre és a német rendekre való tekintettel a
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60 nap eltelte után sem rendelte el a bulla rendelkezéseinek végrehai 
tását, s engedett Bölcs Frigyes kérésének, hogy Luther ügyét a birodalmi 
gyűlés elé terjessze. Természetes, hogy a pápai követ mindent megtett 
a terv meghiúsítása érdekében. 1521 januárjában és februárjában már 
a birodalmi gyűlés megnyitása után véget érni nem akaró konferenciák 
és megbeszélések zajlottak le ebben az ügyben. Aleander és a pápa hí
vei mindenképpen meg akarták akadályozni, hogy Luther a birodalmi 
gyűlés színe elé kerüljön. Nemcsak azért, mert a pápai tekintélynek 
óriási presztízsveszteséget jelentett volna, hanem mert tartottak attól, 
hogy Luther a birodalmi gyűlésen új híveket szerez magának. Ezért elő
ször azt javasolták, hogy Luther csak mint Bölcs Frigyes kísérője je
lenhessen meg Wormsban. Amikor azonban a császár ragaszkodott el
gondolásához, azt javasolták, hogy Luther csak akkor jelenhessen meg 
a gyűlés színe előtt, ha előzőleg tanait és könyveit visszavonja. A császárt 
azonban nem tudták meggyőzni. Elhatározását erősen befolyásolta az a 
tény, hogy időközben tudomást szerzett a pápa és a francia király szö
vetségéről, mely nyilván a Német—Római Birodalom ellen irányult. 
A birodalom egysége ilyen helyzetben mindennél fontosabb volt. Ezért 
március elején barátságos levélben hívta meg Luthert a birodalmi gyű
lésre. Tisztelendő, tudós és istenfélő jelzőkkel halmozta őt el, és biztosí
tékot adott számára, hogy semmi bántódása nem lesz. Ugyanakkor kiad
ta a rendelkezést Luther iratainak szekvesztálására, hogy ezzel kész 
tények elé állítsa a reformátort.

Bátor elhatározás
Bár a császár meghívó levele Luthert nagy munkában találta, a 

reformátor — aki Bölcs Frigyes révén a meghívás tervéről már előzete
sen értesült —, habozás nélkül kész volt elindulni Wormsba. Pedig ba
rátai óva intették őt, hogy ne menjen, mert úgy járhat, mint 100 évvel 
előbb Húsz János a konstanzi zsinaton. Maga Bölcs Frigyes is üzent 
Luthernek, hogy jól gondolja meg a dolgot, mert ő maga nincs abban 
a helyzetben, hogy Luthert megvédelmezze. Időközben ugyanis a pápa 
híveinek sikerült a gyűlés résztvevőinek nagy részét Luther ellen han
golni, azzal a hamis beállítással, hogy Luthernek „Az egyház babiloni 
fogságáról” című, nemrégiben kiadott könyve nemcsak a pápa tekintélyét 
támadja, hanem az állami felsőbbséget is. Luther azonban mindezek tu
datában kész volt elindulni. „Megyek, ha hívnak, akár egészséges leszek, 
akár beteg. Hiszen a császár hívása az isteni gondviselés szava” — mon
dotta többek között elutazásakor. A wittenbergi reformáció ügyét Me- 
lanchtonra bízva, április 2-án a császár által mellé adott kísérettel elin
dult Wormsba. Útja valóságos diadalmenet volt. Bárhová érkezett, össze
futott a lakosság, hogy ünnepelje a bátor reformátort. Látni akarták és 
hallani igehirdetését annak az embernek, aki egyedül, Isten igéjében bíz
va megy a császár elé. Sokan aggódtak érte, s attól tartottak, hogy utol
jára látják őt. Ekkor kapja az értesítést, hogy egyes helyeken elégették 
iratait. Öt magát is félelem fogta el, de amikor az egyik kísérője meg
kérdezte őt, hogy ilyen körülmények között folytatni akarja-e útját, bát
ran mondta: „Még, ha akkora tüzet raknak is Worms és Wittenberg 
között, hogy lángjai az eget nyaldossák, akkor is megjelenek az én Uram
nak nevében” . Április 16-án érkezett meg Wormsba. Megérkezése ellen
ségeit — elsősorban Aleander pápai követet —, a legnagyobb zavarba 
hozta, mert nem számítottak arra, hogy ilyen körülmények között lesz 
bátorsága a wittenbergi szerzetesnek megjelenni a birodalmi gyűlésen.
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A  császár színe előtt
Másnap, április 17-én. jelent meg Luther a birodalmi gyűlésen. A pápa

i követ tervének megfelelően, Luther kihallgatását úgy intézték, hogy 
ne legyen alkalma tanainak kifejtésére. A kihallgatást Eck János vezette. 
Két kérdést intézett Lutherhez: először, hogy sajátjának ismeri-e el az 
ott bemutatott, könyveket, másodszor, hogy visszavonja-e azoknak tar
talmát. Az első kérdésre Luther határozott igennel felelt, a másodikra 
pedig barátai tanácsára 24 órai gondolkodási időt kért. Ezt meg is kapta. 
Másnap, április 18-án újra megjelent a birodalmi gyűlésen és beszédében 
ismertetni kezdte műveinek tartalmát, de kihallgatói közbeszakították 
őt, egyszerű és rövid választ kérve arra, hogy visszavonja-e műveit, vagy 
se'm. Erre Luther kijelentette, hogy semmit visszavonni nem akar és nem 
tud, hacsak a szentírással vagy világos észokokkal meg nem győzik. 
A pápai követ kívánságára, hogy legalább a konstanzi zsinaton elítélt, 
s az általa is hirdetett tanokat ítélje el, szintén hasonlóan válaszolt. Ki
jelentette, hogy egyedül a szentírásnak hisz. S ha a szentírásnak ellene 
mondanak a zsinatok, akkor azoknak sem hisz, mert nyilvánvaló, hogy 
sokszor azok is tévedtek és egymásnak ellentmondtak. Ezzel a mondat
tal fejezte be szavait: „Itt állok, másként nem tehetek. Isten könyörüljön 
rajtam.” Bár Luthernak ezeket a szavait sokan kétségbe vonják, de mi
vel az 1521-ben Melanchton által szerkesztett „Acta Lutheri” idézi — 
s ha nem felelt volna meg a valóságnak, a szem és fültanúk tiltakoztak 
volna ellene —, hitelesnek kell elfogadnunk. A kihallgatást vezető Eck 
még ezután is próbálta Luthert jobb belátásra bírni, amikor közbevetette, 
hogy a lelkiismeret is tévedhet, de a császár intésére elvezették Luthert 
a gyűlésről.

A wormsi edictum
Bölcs Frigyes és a reformációval szimpatizáló rendek meg voltak 

elégedve Luther vallástételével. A császár terveibe azonban nem illett 
bele a vallási egység felbomlása, azért fenyegetésekkel igyekezett Luthert 
visszakozásra bírni. Fenyegetően fogadkozott, hogy ki fogja irtani a bi
rodalomból a lutheri eretnekséget. Luther pedig a császárhoz intézett 
levelében részletesen kifejtette, hogy miért nem tudja visszavonni taní
tását, de ez már az ügyön nem segített. Luthernak nem volt többé al
kalma arra, hogy nyilvánosan szóljon, s tanait ismertesse és megvédel
mezze. így, mielőtt a birodalmi gyűlés az ügyben határozatot hozott 
volna, Luther április 26-án szabadon elhagyta Wormsot. A császár pedig 
megbízta Aleander pápai követet, hogy szerkessze meg a birodalmi átok 
kimondását Lutherra. Aleander ennek a kérésnek szívesen tett eleget, s 
az ő előterjesztése alapján a birodalmi gyűlés május 8-án kimondta 
Lutherra a birodalmi átkot, amit „wormsi edictum” néven ismer a törté
nelem. Ez az edictum Luther kiátkozása mellett azt is tartalmazta, hogy 
senki se adjon neki ételt, italt, szállást, s aki úgy őt, mint híveit kézre 
kerítheti, fogja el és szolgáltassa át a hatóságnak. Luther iratait meg kell 
semmisíteni, s ezután minden teológiai művet előzetesen cenzúrázni kell. 
A birodalmi átok kihirdetésekor Luther már biztonságban volt Wartburg 
várában, ahol György lovag néven a szentírás fordításán dolgozott addig, 
míg meg nem nyílt a lehetőség a nyílt színen való munkálkodásra.

A wormsi edictummal fordulóponthoz érkezett el a reformáció ügye. 
Most már az volt a kérdés, hogy a pápai és császári hatalommal szem
ben — amely akkoriban a világ két legerősebb hatalma volt —, megáll- 
hat-e az evangélium ügye. S az evangélium hatalma erősebbnek bizo-
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nyúlt a pápai és császári hatalomnál, mert az evangélium nem más, mint 
az emberekhez lehajló, az emberek problémáit komolyan vevő és előbb
re segítő szolgáló szeretet. A  reformáció kezdete óta eltelt négy esztendő 
elegendő volt ahhoz, hogy az emberek ezt felismerjék, s a maguk sorsá
nak irányítását így kezükbe vegyék. S ahol ezt felismerik, s ennek a 
szolgáló szeretetnek engedelmeskednek az emberek, ott soha nem lehet 
megakadályozni az emberiség javát munkáló fejlődést és haladást sem 
az egyházban, sem a társadalomban.

Dr. Selmeczi János

V E Ö R E Ö S  I M R E :

JÁNOS LEVELEI
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Keresztyén humánum — 
nemkeresztyén társadalom*

Ez a tanulmány azt tűzi célul maga elé, hogy feltárja a keresztyén 
igehirdetés és diakónia végső gyökereit egy nemhivő, marxista világnézet
től meghatározott társadalomban.

Világviszonylatban — különösen a nyugati keresztyénség körében — 
gyakran találkozhatunk azzal a sokfelé terjesztett véleménnyel, hogy az 
egyház igehirdető és diakóniai szolgálata ilyen társadalmi környezetben 
vagy ..alkalmazkodás” , vagy „reménytelen kísérlet” . Bár a megadott kere
tek közt ezt csak vázlatosan kísérelhetjük meg, mégis szeretnénk megmu
tatni az egyház szolgálatának lényegileg kettős jellegét (igehirdetés és dia
kónia), gyakorlati vonatkozásaival együtt. Ami pedig ennek a szolgálat
nak nemhivő társadalmi környezetét illeti, a világ egyre inkább olyan 
irányban halad, hogy a vélt „keresztyén társadalom” helyett1 az egyház 
élettere egyre inkább a kimondottan világias, nem keresztyén társadalom 
lesz. A keresztyének ezért előbb-utóbb mindenütt szembetalálják majd 
magukat azokkal a kérdésekkel, amelyeket a következőkben felvetünk.

A  „ keresztyén humanizmus” mint etikai alap
Hogy a keresztyénség igazi humanizmus, ezt az alapvető tételt az egy

házon belül és kívül tudvalévőleg egyformán gyakran megkérdőjelezik. 
Ennek ellenére sem mondhatunk le azonban ennek a tételnek lényeges 
igazságáról: a keresztyénség lényegében nem más, mint a teremtmény 
ember Isten akarata szerinti humanitásának igaz megőrzése és teljes ki
bontakozása. Ez egyfelől ennek a humanitásnak jellegzetességét, „keresz
tyén voltát” jelenti. „Humanitás a kegyelem alatt, Krisztus uralma alatt”2: 
vallja a bűn hatalmát, az ember teljes elveszettségét Isten igazságos íté
letében, és humanitásunk teljes kibontakozását az Istenhez való viszony
ban, az élő hitben realizálja. Másfelől azonban a keresztyén humanizmus 
mindig nyitottság is az Istenhez való közvetlen viszonyuláson kívüli em
berség különféle területei és sokféle humánus értéke iránt, a gazdasági 
élet, kultúra és világi morál „szekuláris terében” .

Isten cselekvése a világban magában foglalja mind a teremtést és 
fenntartást, mind ennek a világnak megváltását és megújítását; ugyan
így a humanitásét is. Ha a keresztyén humanizmus kizárólagosan a konk
rét világ és emberség fenntartására irányulna csupán, akkor éppen a jel
legzetesen „keresztyénit” tagadná meg. Ha viszont egyedül csak a meg
váltásra és megújulásra gondolna, akkor meg „emberiességét” , Isten álta
lános, világfenntartó szeretetével való kapcsolatát, veszítené el.

Nagyon is különböző területei és feladatai vannak a humanizmusnak, 
ahol a hivő keresztyén közös felelősségvállalásra és cselekvésre hivatott. 
Hirdetni az „élet kenyerét” bűnösöknek, de gondoskodni a testi kenyér
ről is az éhezőknek. Továbbadni az evangélium fényét, de terjeszteni az

* Ez a tanulmány a HUMÁNÉ GESELLSCHAFT cím m el 1970 nyarán Dr. H. D. 
Wendland  professzor 70. születésnapjára kiadott, a  Zwingli és Furche Verlagnál 
m egjelent, nem zetközi ökum enikus tanulm ányi kötet számára készült, a kiadók 
(A . Rich és  T. R endtorff) kérésére. W endland professzor az evangélikus szociáletika 
ma talán legism ertebb m űvelője, a „diakónia teológiá ja”  egyik szellem i úttörője. 
A z európai, am erikai és indiai szerzőktől származó 20 tanulm ány közt ez a ma
gyar tanulm ány egyházunk „diakóniai teológiájának”  lényegét kívánta összefog
lalni.
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emberi tudás, az ismeretek világosságát is. Az Istennel való békességet, 
de az emberek, népek és fajok közti békét is szolgálni.3

Aki a keresztyén humanitásnak ezeket a különböző életmegnyilvánu
lásait „megfelezni”, egymással szembeállítani vagy egyiket a másik ellen 
kijátszani szeretné, az ezen az úton igen szerencsétlen helyzetbe jutna. 
Mert „Isten emberiessége” (K. Barth) mindig Isten szeretetét és kegyel
mét jelenti a teljes ember iránt, konkrét idő-történeti helyzetében; de so
hasem valamiféle „test nélküli lelkek” világában. A keresztyén humaniz
mus ugyancsak mindig a teljes emberre irányul, egészen konkrét társadal
mi meghatározottságaiban, „társadalmi egzisztenciájában.” Az emberi élet 
különféle szektorainak megőrzésére és megújítására, mégpedig minden 
emberre vonatkozóan Isten világában.

Mindez talán már meglehetősen közhelyszerűen cseng sokak fülében. 
Mégis ajánlatosnak látszott, hogy röviden megismételjük azzal a céllal, 
hogy a tudatosan nemkeresztyén társadalomban végzett társadalmi dia- 
kónia teológiai-etikai alapját világosan magunk elé állíthassuk. Keresz
tyén magatartás és keresztyén szolgálat itt csak ennek a keresztyén hu
manizmusnak az alapján gondolható el. Mindaz, aki éhséget csillapít, fáj
dalmakat enyhít, tudást terjeszt, társadalmi igazságot hoz létre és hábo
rúk ellen harcol — tegye ezt akár hitből, akár valamilyen más hit vagy 
nemkeresztyén idológia alapján — ezzel az Isten-alkotta humánumot 
szolgálja és közvetve Isten szeretetének, világ-fenntartásának a szolgála
tában áll. Ezért van a világi és tudatosan nemkeresztyén társadalomban 
is mindig „közös etikai szféra” és vannak olyan közös erkölcsi feladatok 
és célok, amelyek keresztyéneket és nemkeresztyéneket összekötnek egy
mással, együtt az emberiesség szolgálatába állítanak.

Gondoljunk csak mindarra, amit a családi életben, a munka és földi 
hivatás világában, a saját népünk és társadalmunk életében, a kultúra és 
a földi béke vonatkozásában keresztyének és nemkeresztyének egyformán 
értéknek, „szentnek" tekintenek, — a humanitás közös, igen széles terü
leteire! A keresztyének törekvése a hitnek Istenhez való viszonyulásában 
megújuló, teljes  humanitás után nemhogy kizárná, hanem inkább magá
ban foglalja a humanitás sok, közös emberi értékének megőrzését és ki
bontakoztatását is.

Így válik a valóságos humánum —  az eredetére, összetevőire és lé
nyeges súlypontjaira vonatkozó minden, alapvető eltérés ellenére is —  

összekötő kapoccsá és „híddá” keresztyének és nemkeresztyének között 
egy olyan társadalomban, ahol együtt kell élniük és együtt kell viselniük 
a felelősséget ezért a humanitásért. A hitnek és az ideológiának elmos- 
hatatlan, áthidalhatatlan ellentétei például a keresztyének és a marxisták 
között „csak annál világosabban emelik ki az emberi megértés, sőt a gya
korlati együttműködés lehetőségeit. Az erre irányuló akarat hosszú ideig 
mindkét részről ritka volt. De ahol bekövetkezett, mint például közös ül
döztetés alatt, ott jó  gyümölcsöket érlelt. Ez az akarat abból a felismerés
ből adódik, hogy mindkét fél az ember megmentéséért, igazságos társa
dalmi rendért küzd. Közben a marxista embernek éles füle van az Új
szövetség  gyakran homályban hagyott szociális kijelentéseinek, sőt álta
lában az ige elegyítetlen hirdetésének a meghallására. Ma elég ritkává 
lett képességet tanult meg ugyanis mesterétől: képes elvi alapon gondol
kodni, és a keresztyén embertől ugyanezt várja. Ilyen elvi ellenfelet pe
dig a keresztyén ember megérteni, respektálni, sőt szeretni is tud, még a 
legnagyobb ellentmondások közepette is” (G. W. Locher).4

Szolgálat az evangéliummal a valóságos emberség újjászületéséért, és 
a keresztyén emberiesség szolgálata a humanitás legkülönfélébb terüle
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teinek megőrzéséért és kibontakoztatásáért — ez a kettő a mi számunkra 
szétszakíthatatlanul egy; mert csupán két különböző életmegnyilvánulása 
egyugyanannak a végtelen isteni szeretetnek embervilágunk iránt.

Az evangélium továbbadása 
mint a keresztyén szolgálat „közepe”

Számos keresztyén felfogása szerint — s itt nincs többé lényegbeli 
különbség a Keleten és a Nyugaton élő egyházak között5 — Isten igéjé- 
nék szolgálata mellett a keresztyén emberszeretet szolgálata a társada
lomban sohasem tekinthető mellékesnek vagy másodrangúnak. Nem mi, 
emberek, hanem Isten maga készíti az Ige útját az emberi szívekben a 
keresztyén szeretet hűséges, sokoldalú szolgálatán keresztül. Vannak idők, 
amelyekre ez különösen is érvényes, — mint az első keresztyénség idejé
ben, vagy a mi modern világunkban.

A keresztyén szolgálat „közepe”  ennek ellenére a nemkeresztyén 
társadalomban is az Ige szolgálata, a Jézus Krisztusban Isten és a mo
dern ember között történő kiengesztelés szolgálata, marad. Az  egyház lé
tének végső értelme mindenütt az, ami Jézus Krisztus inkarnációjának a 
végső értelme: hogy a humánum a hit Istenhez való viszonyulásában új
jászülessék, és a világ a Szentlélek munkálkodásán át újjá és szentté le
gyen. Az egyház tehát ebben a vonatkozásban sem önmagáért, a „saját 
ügyéért”, hanem az Isten-alkotta emberért és világáért van. „Egyház a vi
lágért” (Bonhoejfer).

Az Ige, a törvény és evangélium, hirdetése és a „látható Ige” kiszol
gáltatása a keresztségben és úrvacsorában, ezért nem veszíthetik el köz
ponti helyüket az egyház szolgálatában. Mert önmagukban a keresztyén 
felebaráti szeretet és humanitás leghatalmasabb cselekedetei is „némák” . 
Egymagukban senkit sem vezetnek Istenhez, senkit sem vezetnek hitre. 
..A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17). Egy
úttal egyházi életünk tapasztalatai alapján azt is hangsúlyozzuk, csak ez 
a „közép” őrizheti meg az egyházat attól, hogy igehirdetésének, teológiá
jának és szolgálatának alapjait valamilyen ideológiával — akár materia
lista, idealista, egzisztencialista vagy nacionalista-népi-faji ideológiával — 
keverje össze, és így meghamisítsa. Az egyház szolgálatának központjá
ban Krisztus evangéliuma van és az is marad. A kritika élének ezért má
sok túi gyors vádolása helyett mindig elsősorban magunk ellen kell for
dulnia: nem cseréltük-e föl valami mással Isten törvényét és evangéliu
mát?

A társadalmi diakónia
mint az evangélium elmaradhatatlan gyümölcse 

a szekuláris világban
A  hit az igehirdetésből támad. De „mindig a szolgáló élet formájában 

megy tovább, látható alabkan; mert Jézusnál sem választhatjuk el soha 
igéjét élete útjától” .6 Hogyan mondja ezt Luther, a reformátor? „Ezért 
hát ennek az Atyának, aki így elárasztott engem bőséges javaival, vi
szont én is önként, boldogan és ingyen megteszek mindent, ami Néki tet
szésére van; leszek hát a felebarátom iránt én is keresztyén, amint Krisz
tus volt irántam; megteszek mindent, amiről csak látom, hogy néki szük
séges, hasznos és üdvös. . .  Lásd, így következik a hitből a szeretet és 
vágy Isten iránt, ebből a szeretetből pedig a szabad, arra szánt, boldog 
élet, hogy önként szolgáljunk felebarátunknak” .7

Az igehirdetés útegyengetőjének, kísérőjének és gyümölcsének mindig
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a segítőkész keresztyén szeretetnek kell lennie. Annak a mély gyökerű és 
tág hatókörű keresztyén diakóniának, mely Istennek az ember és világa 
iránti szeretetéből él. Az ilyen evangélium-hirdetésnek van meggyőző ere
je a szekularizált világban.

Mik ennek a diakóniának a tennivalói, a legfontosabb területei? Lé
nyegében ugyanazok, mint minden más humánus magatartásé. A hit „jé 
cselekedetei” alapjában véve ma sem mások, mint Jézus idejében. Vilá
gunk komplikáltsága következtében azonban ezek is sokoldalúbbak, ösz- 
szetettebbek és komplikáltabbak lettek. Vegyük csak például a testi élet 
területét. A humanitás — a keresztyén humanitás is — mindenekelőtt az 
éhség, a hajléktalanság és a nyomasztó ínség megszüntetését követeli meg 
ezen a területen. Keresztyének és nemkeresztyének — részben nagyon kü
lönböző motívumokból és nagyon eltérő etikai célokkal — egyformán ezen 
fáradoznak, mind személyes formában, mind a különféle karitatív és szo
ciális intézményeken keresztül. A világ szegényeinek és éhezőinek a meg
segítése azonban ma már csak ezen a közvetlen, személyes és közvetett, 
intézményes segítségnyújtáson keresztül történik. Ezeken keresztül is, és 
ebben a formában sem válik feleslegessé modern világunkban. A humá
nus segítségnyújtás azonban világunkban már egyre inkább és egyre sür
getőbb formában a gazdasági élet, a munka világa, a társadalmi rend és 
a nemzetközi politikai igazságosabb struktúráinak a problémája. A ke
resztyén humanitás ma már nekünk egy olyan társadalomban, ahol az egy
ház karitatív segítségét nem tekintik ugyan feleslegesnek, de amely az 
óriási méretű szociális intézmények és a forradalmi jellegű gazdasági-tár
sadalmi strukturális átalakulás mögött egyre inkább a háttérbe szorul, vi
lágosan és döntő módon a karitatív- intézményes és a gazdasági-politikai 
diakónia kettősségét, legszorosabb összetartozását jelenti.

Ez a társadalmi-politikai diakónia — a keresztyén humanitás „egye
temes szolgálata” — a keresztyén diakóniai munka hagyományos formái
tól különösen két vonatkozásban különbözik. (1) Nem közvetlenül az egyes 
emberre, hanem inkább a közösségekre irányul; helyesebben, az emberre 
a természetes közösségekben, a családban, a munkaközösségben, a tár
sadalomban, a népben és fajban, és az emberiség nagy családjában. (2) 
Nemcsak a meglevő bajok enyhítését tűzi célul maga elé, hanem átfogó, 
preventív segítséget kíván nyújtani az emberi ínség és elnyomás ellen. 
Ez viszont az elavult vagy igazságtalan gazdasági, társadalmi és politikai 
struktúrák békés — vagy ha másképp megvalósíthatatlan, törésszerű, for
radalmi — átformálásával történik. Mert az említett három terület szinte 
szétválaszthatatlanul szövődik egymásba.

Hogy példát hozzunk fel, közismert a Palesztinái menekültek száz
ezreinek évtizedes tragédiája a Közel-Keleten. Az egyházi segélyszerveze
tek eddig itt alig túlbecsülhető jótékony, karitatív segélynyújtást gyako
roltak. De vajon nem volna-e ugyanakkor sürgető szükség az egyházak 
„univerzális diakóniájára” is, hogy teljes elszántsággal közreműködjenek 
egy igazságos béke megteremtésében a Közel-Keleten? De ugyanígy meg
említhetnénk itt például a „harmadik világ” szegénységének és elmara
dottságának a szoros összefüggését a saját gazdasági-társadalmi struk
túráik és a nemzetközi kereskedelmi struktúrák igazságtalan formáival.

A mai egyházak az előtt a súlyos döntés előtt állnak: felismerik-e 
nemcsak töredékeikben, hanem teljességükben és késlekedés nélkül a dia
kóniának ezeket az összefüggéseit, és gyakorolják-e az Isten akarata iránti 
mai engedelmességet teljes mélységében és szélességében? Vagy pedig a 
kicsivé lett világban, éhező és kizsákmányolt emberek százmillióinak vi
lágában, a fenyegető atomháborús katasztrófa árnyékában élő világban,
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valamilyen szépen hangzó, de teológiailag alapjában hamis indoklással el 
kívánják-e hárítani maguktól a felelősséget egy békésebb, emberségesebb 
világért, megtagadva érte az univerzális diakónia erőfeszítését? Bár sok 
jelenség Uppsala után, sajnos, más irányba mutat, mégis reméljük azt, 
hogy az emberiségnek és maguknak az egyházaknak az érdekében is az 
első eset valósul meg.

Magától értetődik, hogy az ilyen karitatív és univerzális diakónia a 
nemkeresztyén állami szervezetek, a társadalom és a világszervezetek 
szociáláis munkáját sem fölöslegessé nem teszi, sem nem rivalizálhat azok
kal. Semmiesetre sem képzelheti, hogy csak az egyház fejthet ki „igaz, 
önzetlen szociális tevékenységet” . Világosan kell látnia, hogy ezeknek a 
kérdéseknek a szabályozása ma mindenekelőtt az állam és a társadalom 
hatáskörébe tartozik. Mert egyedül ezek rendelkeznek a szükséges hata
lommal és eszközökkel hozzá. „Ha mindezt szem előtt tartjuk, akkor min
denki előtt világossá lesz: a karitatív-személyes diakónia a legátfogóbb és 
legnagyvonalúbb kiépítésében sem teheti soha fölöslegessé a nagyipari 
korszak szociális államát. Ha lennének ilyen álmaink, ezek nagyon veszé
lyes, sőt, minden kertelés nélkül ki merem mondani, nagyon keresztyé
nieden álmok lennének. Mert ez a puszta rajongás karjaiba vezetne, és 
azonos lenne az újszövetségi kor ama homályos leikeinek az állami rend 
elleni tiltakozásával, akikkel Pál apostol egyértelműleg szembefordult” 
(Arthur Rich).8

Ahol ilyen, jól bevált társadalmi, állami vagy nemzetközi intézmények 
vannak az emberiesség megőrzésére és kifejlesztésére, ott az egyházak
nak és keresztyéneknek agapé-szeretetükkel és keresztyén humanitásuk
kal segíteniük kell ezeknek a szerveknek és intézményeknek munkáját. 
Ugyanakkor azonban a világ legjobb és legátfogóbb humanitárius intéz
ményei sem teszik fölöslegessé sem a személyes keresztyén felebaráti sze
reteted sem az egyház intézményes és univerzális diakóniája munkáját. 
Aki pedig ezzel az indoklással próbálna kitérni a testi, szellemi vagy 
morális emberségükben fenyegetett embermilliók ínsége elől, az igen 
rossz bibliai társaságban találja magát. Annak a papnak és levitának a 
társaságában, aki elkerülte a sebesültet a jerikói országúton. Mert az egy
ház helye ott van, ahol az irgalmas samaritánusé. Azért van, hogy „meg
gyógyítsa az emberi közösség sebeit” (Harvey Cox).9

Az egyház társadalmi diakóniájának a „Christos Diakonos” iránti hit
ben10 önzetlen, magáról megfeledkező szolgálatnak kell és szabad csak 
lennie. Nem táplálhat olyan illúziókat, hogy ezáltal visszanyerheti ko
rábbi világi befolyását, morális tekintélyét vagy „krisztianizálhatja a vi
lágot” . A humánus keresztyén szeretet tettei sohasem válhatnak „eszközzé 
valami más célra” . Még arra sem, hogy hitre vezessenek. A hitnek, a ke
resztyén humanitásnak a cselekedetei mindig eredetüktől, Isten határta
lan bűnbocsátó kegyelmétől, motiváltak.

Ez a társadalmi diakónia különös értelemben a gyülekezetnek, a ke
resztyének hétköznapi életének, a szolgálata. El kellene végre felejtenünk, 
hogy az „egyház szolgálatát” majdnem mindig a lelkészek „lelki szolgá
latával” és az egyházi intézmények és hivatalok munkájával azonosítsuk. 
Egy kifejezetten nemkeresztyén társadalomban nekünk napró] napra meg 
kell tanulnunk, hogy az egyház szolgálata — az ige hirdetése és a szent
ségek kiszolgáltatása mellett — éppúgy a keresztyének hétköznapi, világi 
szolgálatában is történik. A keresztyén felebaráti szeretet észrevétlen tel
jesítményeiben a hivatásbeli hűség révén; a hívők, a keresztyén családok 
és a gyülekezet becsületes, humánus életfolytatásának kisugárzásában a 
társadalom moráljára; a világ dinamikus átformálásáért való közremű-
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ködésben magunk körül; és a részvételben a gazdasági, társadalmi és po
litikai-nemzetközi élet humanizálásáért folytatott világméretű küzdelem
ben. Csak így kerülheti el Jézus Krisztusnak, az „Isten emberiességének” 
egyháza azt, hogy befelé fordult, félresodródott „vallási szektává” legyen 
a társadalomban. így él egészen a társadalomban és a társadalomért 
hogy betölthesse abban Jézus szava szerint „a só szolgálatát” (Mt 5,13).

A diakóniai életstílus jelentősége 
a nemkeresztyén társadalomban élő egyház számára

A keleti szocialista országokban élő egyházak a legutóbbi évtizedek
ben társadalmi atmoszférájuknak olyan radikális átalakulásán mentek ke
resztül, mint soha azelőtt. Ennek a forradalmi átalakulásnak a során csak
nem kivétel nélkül elveszítették „konstantínuszi támaszaikat”, a vallásos 
életnek az államhatalom részéről történő, sokoldalú alátámasztását. Mint 
egyházaknak nincs többé döntő befolyásuk a közéletre. Nem magától ér
tődő dolog és nem előny többé a társadalom életében, ha valaki az egy
házhoz tartozik. Jézus Krisztus gyülekezete tehát szocialista társadalmi 
rendünkben újból elvesztette azokat a világi, hatalmi eszközöket, amelye
ket mindenekelőtt a középkorban szerzett és nagyrészt még az újkorban 
is meg tudott tartani. Most egyszerre magára utalva — helyesebben az 
evangélium hatalmára és a hit belső erőire utalva — találta magát.

Ebben a gyökeresen új helyzetben nekünk, keresztyéneknek, egész 
teológiánkat és egyházi gyakorlatunkat alapjaiban át kellett gondolnunk. 
Sok belső és külső küzdelemben az „egyház diakóniai útjának” a jelentő
sége egyre világosabbá és meggyőzőbbé lett számunkra. Négy lehetséges 
magatartást kellett egymásután mint alapjában tévését elutasítanunk. A 
restauráció útját, amely semmit sem akart tanulni Isten történelmi ítéle
téből, és Jézus gyülekezetét újból vezető világi hatalommá akarta meg
tenni. Az oppozíció útját, az éles ellenállásét egy olyan világi renddel 
szemben amely nemkeresztyén alapelvekre épült — de mikor 
volt a „keresztyén környezet” Jézus Krisztus egyháza életének előfelté
tele? A konformizmus útját, tehát keresztyén hitünk és egy kifejezet
ten székuláris ideológia összevegyítését, ami ellen a tudatosan ateista 
módon gondolkodó marxisták is a legélesebben tiltakoztak. És végül az 
„egyházi gettó” útját, a megsértett, tudatos elkülönülést a környező tár
sadalomtól, ami egyúttal világos lemondás is az egyház küldetéséről a vi
lágban.11 Az „egyház új, diakóniai életstílusa” egyházaink számára vilá
gos lemondást jelentett Jézus gyülekezete bármiféle igényéről a világi di
csőségre és világi, hatalmi pozíciókra; ugyanakkor azonban ugyanilyen 
határozott igenlését az evangélium hirdetésének és a felebaráti szeretet 
szolgálatának a keresztyén humanitás minden szektorában, a társadalom 
életének minden területén.

Az egyház életének ez az új perspektívája semmi esetre sem volt 
könnyen szerzett, problémamentes és minden keresztyén számára azonnal 
belátható felismerés. Egyházainkban azonban nagymértékben felszabadító 
erővel érvényesült. Ez különösen két vonatkozásban jelentkezett. (1) „A 
diakónia útján” az egyház megint a 'maga „ legsajátosabb eszközeire” : az 
evangélium, a hit és a belőle fakadó felebaráti szeretet belső hatalmára 
épült rá. Nekünk magunknak is meglepő tapasztalat volt, milyen gyorsan 
megtalálták az útjukat ebben az egészen új helyzetben azok a gyülekeze
tek, melyeknél a hit ereje az új iránti nyitottsággal kapcsolódott össze. 
(2) A „diakónia útján” az egyház — nem mint ellenzéki, de nem is mint 
„alkalmazkodó” alakulás, hanem mint segíteni kész, az egész társadalom 
javát szolgáló, keresztyén közösség — megmaradt e társadalom minden-
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napi élete közepén. Államunk hivatalos vezetői, sőt a keresztyénség elfo
gulatlan marxista kritikusai maguk is mindig újra felismerték és elismer
ték — az ideológiai különbségek kiegyenlíthetetlensége és „a vallásosság 
társadalmi gyökereinek fokozatos elhalása” reménysége ellenére is — a 
nép és társadalom javát szolgáló, humánus hozzájárulásként az egyház
nak ezt az új, diakóniai magatartását.

Az egyház igazi helye — összefoglalva az elmondottakat — a ma és a 
holnap szekuláris társadalmában a „szolgálat helye” . A szolgálaté Isten 
élő, dinamikus igéjével. És a szolgálaté a fáradhatatlan, karitatív és uni
verzális emberszeretet erejével. Az emberi élet és az emberi társadalom 
minden területén, a Feltámadott hitének erejével. Így követi az egyház 
engedelmesen Urát, aki ugyancsak „nem azért jött, hogy neki szolgálja
nak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért”, Mk 
10,45. —

Dr. Nagy Gyula
JEGYZETEK

1. Ma gyakran írnak és beszélnek a „keresztyénség utáni” , „posztkrisztiánus”  
korszakról. Ez a k ifejezés téves, ha azt értik rajta, hogy  volt valahol és vala
m ikor Is „keresztyén  k or” , „keresztyén  társadalom ” , „keresztyén  állam ” , vagy 
„keresztyén világ” . Külsőséges keresztyén vonások és az egyház „konstantínuszi 
kiváltságai”  sohasem  feledtethetik el velünk, hogy Jézus Krisztus egyháza eb
ben a világban m indig „k icsin y  n y á j”  és „diaszpóra”  volt, az ma is és ez marad 
a jövőben  Is. — 2. H einz-Dietrich W endland: Die K irche in dér m od em en  Gesell- 
schaft (2. kiad., 1958.), 165 kk. — 3. V ö. Nagy G yula: The Church and the A im s  
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— 10. H einz-D ietrich W endland: Christos D iakonos, Christos Doulos. In : Die Kirche  
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MARC BOEGNER
Egy élet az ökumené szolgálatában

MARC BOEGNER, a francia protestantizmus kimagasló 
személyisége, az Egyházak Világtanácsának első' elnöke (1948 
—1954), Párizsban 1970. december 19-én 89 éves korában el
hunyt. Az ökumené szolgálatában eltöltött élete és munkás
sága jellemzésére néhány idézetet közlünk „Ein Leben für 
die Ökumene, Erinnerungen und Ausblicke” (Frankfurt/M. — 
Stuttgart 1970, J. Knecht—Evang. Verlagsw.; eredetiben: 
L’exigence oecuménique, Paris 1968, A. Michel) című mun
kájából, amely gazdag tárháza az ökumené utolsó hatvan 
évére vonatkozó személyes emlékezéseknek. Marc Boegner 
azok közé tartozott, akik az ökumenikus mozgalom ügyét a 
reformáció öröksége iránti hűséggel szolgálják — lelkesen és 
józanul.

Az ökumené szükségessége több mint hatvan évvel ezelőtt olyan erő
vel ragadta meg szívemet és lelkemet, hogy meghatározta egész élete
met. Szeretném itt megmutatni, hogy ez az elhívás hogyan adott életem
nek irányt, és hogyan kapcsolta össze életemet korunk ökumenikus moz
galmának fejlődésével, munkájával és teológiai eszmélkedésével, mégpe
dig az 1910. évi edinburghi Nemzetközi Missziói Konferenciától az 1962— 
65. évi Második Vatikáni Zsinatig. (11. lap)

Küldetés, egyház, egység: három fogalom, amely néhány év óta ter
mékeny dialógusokhoz vezetett. De nem szabad összefüggéseik teológiai 
tanulmányozására korlátozódni. Sürgősen meg kell oldani gyakorlati prob
lémákat. Ez azonban feltételezi az ökumenikus megegyezést az egyébként 
nehezen megfogható különbségtételre evangéliumhirdetés és lélekhalászat 
között. (434. lap)

Hasonlóképpen tervbe vannak véve és már meg is kezdődtek a meg
beszélések a laikusok szerepéről, közös akcióról az emberért való szolgá
lat minden kérdésében, amelyek a nemzetközi békére és a nemzetközi 
igazságosságra vonatkoznak. . .  A francia bibliafordítás, amelyen több 
mint száz bibliaszakértő dolgozik, jól halad előre. Én már biztosan nem 
érem meg a befejezését: a megragadó gyűlés a Sorbonne-on, amely öröm
mel üdvözölte a Római lev.él fordítását, lehetővé tette számomra, hogy 
ennek a nagy eseménynek az örömét előre érezzem. (434—435. lap)

Némely lelkes „ökumenikus”-t ingerli az, ha a dialógust emlegetjük. 
Szerintük az ilyen dialógusok idején már túl vagyunk. Micsoda tévedés! 
A Krisztusban megélt testvéri szeretet szépsége, és ennek öröme nem fe
ledtethetik el, hogy az egység keresése közben az igazság elválaszthatat
lan a szeretettől. Ha egyszerűen túlmennénk az igazság problémáján, ak
kor elárulnánk a szeretetet. (438. lap)

Most, amikor a földi életem alkonyán tovább haladok azon az úton,
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melyre több mint hatvan évvel ezelőtt rátértem, állandóan eltölt engem 
a mai nehézségek és problémák tudata, az ökumenikus mozgalom jövő- 
jének víziója, a helyreállítandó egységről való elmélkedés . . .  Kinek és mi- 
nek a nevében lehetne egyébként helyteleníteni, hogy katolikusok és or
todoxok együtt tanulmányozzák azokat a problémákat, amelyeket a 11. 
századi szakadás vetett fel, ha természetesnek tartjuk, hogy hivatalos dia
lógus kezdődik katolikusok és lutheránusok között? Nem örülünk-e annak, 
hogy Luther teológiája ismét helyet kap a római katolikus teológiában? 
Miért nem vagyunk nyíltabbak a Szentlélek indításai iránt? (438. lap)

Mindez igazán nem fantáziálás, nem romantika és nem gyümölcste- 
len érzelgősség. Mint a keresztyén egység munkásai hűvös fejjel indulunk 
a dialógusokba, amelyek továbbra is alapvetően fontosak. De „gerjedez a 
szívünk mibennünk”, mert Krisztusnak az egyház fejének akaratát ismer
jük fel ebben a mozgalomban, amely az ő egyházát az egység látható meg
valósulása felé viszi. (440. lap)

Ökumenikus mozgalomról beszélek. Megfigyelhető, hogy ezt a két 
szót gyakran használtam. Jobban szeretem ezeket, mint az ökumenizmus 
szót. Ez valamilyen intellektuális rendszerre emlékeztet, valami összefüg
gő zárt tanításra, mint a tomizmus és a kálvinizmus, és nem tartalmaz 
életre szóló elkötelezést. Amidőn „ökumenikus életre ébredésem” után an
nak első rezdüléseit érzékeltem érintkezésbe kerülve Mott Jánossal, Old- 
hammal és másokkal, akkor egy mozgalom fogott meg és ragadott magá
val. És ez a mozgalom visz még ma is előre. Győzni fog végül a mi elbiza
kodottságunkon és konfesszionális önzésünkön, mert a szeretetet, amely 
azt létrehozta, és neki állandó erőt ad, Istennek a Golgotán kinyilatkoz
tatott szeretetét hordozza magában . . .  Mi útban vagyunk az Isten országa 
felé. Teljes megvalósulása az örökkévalóság területére tartozik, mégis már 
most közöttünk is jelen van, és az ökumenikus mozgalom az egyik jel, 
amely jövetelét mutatja, és előre kiábrázolja. Több mint egy fél évszázad 
telt el e mozgalom elindulása óta. Súlyos csalódásokat és sok szenvedést, 
de lelkesítő örömöt is élt át. Tanúja volt csodáknak, amelyek kényszerítő 
erővel tanúskodnak Isten tervéről. Az ökumené parancsoló hívását nem 
lehet többé hallatlanná tenni. Így várom egyre erősebb hittel az Ür fő
papi imádságának meghallgatását: „Hogy mindnyájan egyek legyenek, 
ahogyan mi egyek vagyunk, hogy higgyen a világ.” (Jn 17,21) (440—441. 
lap.)

Szennay András: Rejtőző istenség
A könyv alcíme adja meg a tulajdonképpeni eligazítást a tartalomra 

nézve: „Hívők és nem-hivők a dialógus útján” . Szennay András a buda
pesti Hittudományi Akadémián az alapvető teológia tanszék vezetőtaná
ra, a keresztyén—marxista párbeszéd meggyőződéses híve és munkálója. 
A dialógus ügye a gyakorlatban már lényegileg túl van azon az állapo
ton, amit a szerző kívánatosnak és mielőbb elérendőnek tart, ti. a pár
beszéd megkezdését, úgyhogy művét nem annyira a „szakembereknek” 
még további segítséget nyújtó kézikönyvnek tekinthetjük, hanem sokkal 
inkább a jól megírt népszerűsítő teológiai könyvek egyikének.

A könyv szerkezeti felosztása áttekinthető, logikus. Bár helyenként 
a sok ismétlés kifejezetten zavarólag hat. Az 1. fejezet (17—101. oldal) az 
atheizmus tegnapi és mai arculatát, megjelenési formáit és az atheiz-
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must, mint lehetőséget mutatja be, külön kiemelve az atheizmus jelen
tőségét. Az egész könyvön végigvonul az a szemlélet, hogy bár az atheizl 
mus semmiképpen sem elégítheti ki korunk gondolkodó emberét, tehát 
az egyes emberi élet és a közösségi élet problémáira nem adhat minde
nestül átfogó, egzisztenciális feleletet, számunkra az atheizmus — első
sorban annak legtisztább megjelenési formájában, az ún. „radikális hu
manizmus” — kihívást jelent. Segít megtisztítani keresztyén hitünket a 
legkülönbözőbb félreértésektől, az anthropomorfizmusoktól elkezdve a 
tudomány- és haladásellenesség különböző változatain keresztül egészen 
a szélsőséges spiritualizmusig. A szerző az atheizmus mérlegelésénél 
igyekszik vigyázni a helyes mértéktartásra, a reális nézésre. Jézus tanít
ványának és hivő embernek tudja magát. Erre utal az első fejezet össze
foglaló címe is: „Az atheizmus a hivő szemével.” Könyvének ez a feje
zete nem csupán érdekes, hanem elgondolkoztató szempontokat tartal
maz. Hangvétele — a kérdés komolyságához illően —, a tisztán látó em
ber határozott, de igen rokonszenves, melegszívű hozzáállásáról tanús
kodik.

A 2. fejezet a „bemutatkozás” igényével lép fel. Atheistáknak ad szá
mot a keresztyén hit alapvető tételeiről és bizonyosságairól. Ezen belül 
„Hiszek Jézus Krisztus egyházában” címen külön foglalkozik a megcso
dált és megbírált egyházzal, valamint az egyház jelene és jövője prob
lémájával. A címet két okból sem tartjuk elfogadhatónak. Egyrészt: mi 
nem az egyházban hiszünk, hanem az egy keresztyén egyházat hisszük. 
(Szennay Andrásnak erre a teológiailag vitatható szempontjára már ka
tolikus bírálók is rámutattak.) Másrészt: akaratlanul is, mintha idősze
rűtlen, polemikus éle lenne felénk a címben is jelentkező hangvételének 
abban a történelmi szituációban, amelyben katolikus tudósok többsége 
sem teszi már vita tárgyává a protestáns egyházak egyházvoltát. Ezen 
a ponton nemhogy a jószándéknak, de még a tárgyilagos „korszerű” és 
biblikus szemléletnek a felvillanását sem érzékeltük. S ha már Szennay 
András szóba hozatta velünk ezt a kérdést, protestáns „érzékenységünk” 
még további észrevételeiről is szólhatunk. Furcsának találjuk, hogy ami
kor pl. az „Isten halála” teológiáról tesz bíráló megjegyzéseket, .nem mu
lasztja el megemlíteni a teológiának protestáns eredetét és mai protes
táns vonatkozásait. Amikor azonban a szekularizmus és szekularizáció 
megkülönböztetését — mint elfogadott és gondolatmenetébe szervesen 
beépített pozitívumot — több oldalon idézi Cox és Gogarten műveiből, 
furcsa módon elhallgatja katolikus olvasói előtt ezeknek protestáns vol
tát! Pedig milyen „szép” szakaszok olvashatók könyvében a „feltártság” 
és a „nyitottság” mindenkivel szemben tanúsítandó követelményéről!

A 3. fejezetben találjuk a dialógus-probléma feldolgozását (263—341. 
oldalakon). Szennay igen otthonosan kezeli a „szolgálat” fogalmát. Ámde 
szinte teljesen hiányzik a „szolgálat teológiájának” biblikus háttere, 
megalapozása. Enélkül pedig a még oly őszintén és jóindulattal megfo
galmazott feladatok, szolgálati területek is csak homályosak és megra- 
gadhatatlanok. Ugyanakkor túlontúl gyakran állítja elénk az ember
misztérium problémáját. A dialógus egyik legeredményesebb vonásának 
tekinti azt, hogy a keresztyének többé-kevésbé feleletet tudnak adni az 
atheistáknak erre a misztériumra. Továbbá: teljesen hiányzik a magyar 
viszonyok tükröztetése. Pedig mindenkinek ez kínálta volna a leggyümöl
csözőbb tapasztalatokat, most már nem az elmélet, hanem a mindennapi 
tények síkján. A jelenlegi magyar valóság talaján! S ebben a fejezetben 
jelentős szerep juthatott volna a magyar protestáns teológiának is, mint
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dialógus egyházi részről elsőszámú és jelentős partnerének. Erről nem 
lett volna szabad elfelejtkeznie.

Mi, protestánsok, különben sem egy ún. „rejtőző istenség”, hanem 
a  Jézus Krisztusban önmagát kinyilatkoztató Isten nevében kezdünk 
dialógust. Másrészt nem félünk a dialógus során a számunkra esedékes, 
Konkrét feladatok számbavételétől és vállalásától. Szennay egy ízben utal 
arra, hogy a dialógus „a gondolatok kicserélésével, kölcsönös szellemi 
gazdagítással kezdődik, de a tettek, a közös akciók felé törekszik. Ez az 
akció elkerülhetetlenül politikai jellegűvé válik.” Ez pedig igen figyelem
re méltó. Ámde a következő mondat máris csökkenti az efféle teológiai 
tisztázódás fölötti örömünket. „Ne tévesszen meg a szóhasználat — írja a 
szerző, nem a közhasznait értelemben vett ^politizálásra" gondolunk, 
hanem a közösségnek, a »politeiának" szolgálatára.” Ez utólagos helyreiga
zítás vajon mennyiben segíti elő katolikus hívők tájékozódását és szol
gálatra való előkészítését konkrétan a mi társadalmunkban? Sajnálatos, 
hogy ez a „helyreigazítás” ilyen összefüggésben bekerült a könyvbe.

Mindenesetre Szennay könyve úttörő kezdeményezés a katolikus tá
boron belül. De ha a katolikus egyház tudatosan és elkötelezetten akar 
járni ezen az utón, egyre kevésbé teheti meg, hogy híveit meg ne ismer
tesse a haza protestáns teológia útjával. A ténylegesen és egyértelműen 
vállalt „új út”-tal!

Győr Sándor

IMÁDSÁGOK KORUNK NYELVEN
Ezt a címet lehetne adni magyarul annak a svéd imádságos gyűjte

ménynek, amely 1969 végén jelent meg Stockholmban (Böner i var tid. 
Verbum kiadó. Imádságok a mi időnkben — ez a cím szorul szóra). Még 
azok ellenérzését is hamar legyőzi a könyv, akik mindenfajta imádságos 
könyvtől idegenkednek. Már borítólapja is modernnek mondható: imád
kozó fiatalokat mutató fénykép. Puhakötésű, zsebben hordható. De tar
talma még inkább ma élő kéresztyéneknek való.

Meggyőződésem, hogy a mai svéd igehirdetésből általánosságban ke
vesebbet tanulhatunk, mint imádságos kiadványaikból. — Azt hiszem, 
amint új bibliafordításokra és új énekeskönyvekre, úgy új imádságokra 
is szüksége van minden nemzedéknek. Nem olyan formában, hogy a ré
gieket elveti, hanem úgy, hogy vagy újra fogalmazza a maga nyelvén és 
gondolatformáiban a régi imádságos kincset, vagy újakat is ad az eddi
giekhez. Ilyen értelemben szükségletet elégít ki e könyv.

Tudom, az imádságos könyvnek veszélye is lehet, de haszna is. Ve
szélye, ha leszoktat az önálló gondolkozásról, haszna, ha inspirál és ter
mékenyít. Mint a jó költemény, művészien fejezi ki érzéseinket, úgy a 
jól fogalmazott imádság rendezetten, koncentráltan fejezi ki azt, ami 
bennünk van. így rendezi, tömöríti s fejezi ki gondolatainkat, érzéseinket, 
kétségeinket és hitünket e könyv.

A protestantizmus egyik állandó kísértése, hogy az imádságot elha
nyagolja, vagy a sok beszéd, vagy a lázas aktivitás miatt. Pedig az imád
ság jó értelemben előkészítheti mindkettőt. Az tud bölcsen beszélni a 
szónak biblikus értelmében, aki Istennel is állandó „beszélő viszonyban” 
van, s az tud hasznosan tevékenykedni, mint keresztyén ember, aki Isten
től kéri és kapja az erőt ehhez. „Az imádság legerősebb emberei a cse
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lekvés legerősebb emberei is voltak egyúttal az egyháztörténelemben” 
— írta egykor Kari Heim és hihetünk neki. Kierkegaard pedig így tanít- 
„Az a bizonyos archimédeszi pont a csendeskamra, ahol egy ember őszin
tén imádkozik. Onnan ki tudja mozdítani sarkaiból a világot. Szinte hi
hetetlen, hogy mit tud elvégezni az az ember, aki imádkozik” .

Ez 'az imádságos gyűjtemény 323 imádságból áll. Tkp. egy radikális 
javaslat az új svéd énekeskönyvbe illeszthető imádságos részre. Az eddi
gi imádságos rész 268 imádságot tartalmazott, s századunkban már há
romszor ment át revízión: 1920-ban, 1941-ben és 1963-ban. A  régi anyag
ból az ún. klasszikusok megmaradtak: Augusztinusz, Chrizosztomosz 
Luther, O. Petri stb. imádságai. De kimaradtak az érzelgős, csak belső 
körön mozgó, elvont, vagy szóvirágos imádságok. Az előszóban azt ol
vassuk, hogy míg az előző kiadásokban valami ideális keresztyén embert 
tartottak szem előtt, addig a mostani imakönyv szerzői a mai reális em
berrel számoltak, azzal a kortárssal, akinek nemcsak hite van, hanem 
kételkedése is, nemcsak megoldott problémái, hanem nyitott kérdései is, 
nemcsak kedvező eredményei, hanem kínos kudarcai is, nemcsak csendes
szobája, hanem zajos, nagytempójú munkahelye. Nyelvileg minden ar- 
chaizálódást kerültek, klasszikusnak tartott fordításokat is revideáltak. 
Sehol sem használtak olyan svéd ünnepélyes nyelvet, amin ma inkább 
mosolyognak az emberek, minthogy komolyan vennék. Ügy írták, úgy 
fogalmazták az imádságokat, hogy ne csak a különleges „egyházi szent 
nyelvet értők” forgathassák, hanem mindenki. Az utca embere is. Figye
lembe vették azt a társadalmi hátteret, amiben élnek azok, akik hasz
nálni akarják ezt a könyvet. A jót sem hagyják ki a mai életből, nem 
mondanak mindennek automatikusan ellent, mert mai, ugyanakkor nem 
kerülik meg a mai ún. veszélyzónákat, amikben elpusztulhat a mai em
ber. Kikerülik tehát a kultúraellenesség veszélyeit egyfelől, a moderniz
mus bálványozását másfelől. Az imádságos könyv szerzői figyeltek a mai 
életformára, munkakörülményekre, technizált környezetre, mai emberi 
kapcsolatokra kicsiny és nagy méretekben egyaránt, ezért természetes, 
hogy az egyén legintimebb kérdései éppenúgy előkerülnek, mint a mai 
bonyolult nemzetközi légkör problémái. A szerkesztők főként a lelkipász
tori szempontra voltak tekintettel.

Kik a szerkesztők? Magyar olvasók számára nem annyira a nevek, 
mint inkább a foglalkozásuk mond valamit: Kari Gustav Hildebrand, 
jónevű lírai költő — foglalkozására nézve egyetemi tanár, gazdaságtörté
netet ad elő, Britt G. Hallquist a svéd rádióból is ismert írónő és műfor
dító, Ragnar Holté teológiai professzor, vallásfilozófus és etikus. A szer
zők ügyeltek arra, hogy a régi és új anyag harmóniába kerüljön egymás
sal. Az egyház hagyományos imádságos kincstárából éppenúgy hoztak 
elő értékeket, mint ahogy felhasználták mai neves keresztyének imádsá
gait is. Szerepel a szerzők névsorában a francia Michel Quoist, Kari 
Barth, Dietrich Bonhoeffer, a holland katolikus Oosterhuis. Találunk ang
likán és ortodox, református és szabadegyházi imádságszerzőt is, nem
csak európait vagy amerikait, hanem afrikait és ázsiait is, van -két zsidó 
imádság is. A svédek ilyen nevekkel szerepelnek többek közt, mint a 
volt ENSZ-főtitkár, Hammarskjöld, a drámaíró lelkész Olov Hartman, a 
volt skarai püspök Sven Danell, a kalmari dómprost, jónevű teológus 
Pehr Edwall.

Amikor a könyv megjelent, hamarosan erős visszhangot keltett, nem
csak egyházi, de a világi sajtóban is. Napilapok is írtak róla. Az újság
írók Svédországban nem szokták különösebben elkényeztetni az állam
egyház kiadványait, de erről a könyvről nagyon sok pozitív megnyilat
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kozás látott napvilágot. Az egyik értékelés címe: Hát így is lehet? Tudni - 
illik, ilyen modern, érthető nyelven imádkozni, valóságos kérdéseket fel
tárva, vagy azokat érintve. . .  Az egyházi sajtó több méltató hang mellett 
kritikai hangot is ütött meg. Volt, aki triviálisnak nevezte, mivel például 
jnég a szerelem is előkerül az imádságok témaanyagában, mások mél
tatlannak találták, hogy pl. a kételkedő ember hangja is megszólalhat 
egy imádságos gyűjteményben. Voltak, akik az élesen exponált generá
ciós problémákat nem tartották imádságos könyvbe valónak, mások meg 
a konfliktusok, tépelődések érzékeltetésének helyét nem az imádság órái
ban látták elnyerhetőnek. Voltak, akik túlságosan világiasnak érezték a 
világméretű emberi szolidaritás vállalását és Isten elé vitelét. Megint 
mások éppen ezt tartották a könyv egyik érdemének. Joggal mondhat
juk: Nagy port vert fel ez a könyv. A szerzők arra hivatkoztak egy in
terjúban, hogy a valóság tisztelete vezette őket könyvük összeállításánál. 
A valóságos, mai élet tisztelete éppenúgy, mint a keresztyén valóságnak 
tisztelete. Ezt jelölték meg keresztyén realizmusnak. Valóban ez a ten
dencia érezhető a szerkesztésben.

Az imakönyv beosztásának vagy tartalomjegyzékének részletes is
mertetése helyett inkább ízelítőt akarok adni egy-két részlet bemuta
tásával :

200. Zabolázd meg nyelvünket, Uram, hogy ne mondjunk olyan szót, 
ami nem igaz, hogy ne mondjunk olyan szót, ami félig igaz, hogy ne 
mondjunk olyan szót, ami igaz ugyan, de kegyetlen — Jézus szavát add 
a szánkba.

16. Istenem, sohasem láttalak, hogy tudnálak szeretni? Istenem, lát
tam az embereket, hogy tudnám őket szeretni? S hogy Te mégis mind
kettőt várod tőlem, ez érthetetlen kegyelmedhez hajt Uram.

197. Uram, széles ölelésű Istenem, tágítsd ki szívünket, hogy ne re- 
kesszünk ki onnan másokat, akik nem rokonszenvesek, akik szemben áll
nak velünk, akik más hitűek, akiknek egyáltalán nincs hitük. Tágítsd ki 
szívünket, hogy jobban megértsük a szenvedőket, ha kell, fájdalom árán 
is. Tágítsd ki szívünket önmagad számára, hogy bejöhess oda egész nagy
ságoddal, és csodálatos erőddel.

177. Uram, köszönjük Neked a modern közlekedési eszközöket. Meg
könnyítik munkánkat és pihenésünket. Kisebbé teszik a távolságot em
ber és ember között. Adj lehetőségeket, hogy ezeket az áldásaidat való
ban meg is tapasztaljuk. Segíts, hogy amit adtál, jóra használjuk, ne fá
radtan és érdektelenül, hanem felelősen és mindennek értelmét látva. 
Őrizd meg azokat, akiknek a közlekedésben sok problémájuk van. Segíts, 
hogy megelőzzük a baleseteket, és soha meg ne feledkezzünk a közleke
dés áldozatairól.

131. Uram, szeretem az életet, szeretem a munkát, amibe minden 
energiámat belefektethetem. Nemcsak időtöltésből, vagy pénzért dolgozom, 
hanem mert szeretem a munkát. Szeretem, családomban a boldogságot. 
Gyakran érzem, hogy a nehézségek legyőzéséért érdemes élni. Szeretem 
a várost, utcáit, forgalmát, a nyüzsgő embereket, ismerősöket és ismeret
leneket, akik szembe jönnek velem. Szeretem az alkotó erőt a vasműben, 
a kémiai iparban, a műhelyeket, ahol folyik a munka, az automatizált 
gyárat is, ahol az ember értelmének szerepe valóságos, ha rejtett is. Sze
retek mindenfajta életet. Te vagy, Uram, mindennek Forrása. Minden 
élőben van valami, ami Rád emlékeztet. Könyörülj minden veszélybe ke
rült életen, mindazokon, akik az emberi bűn vagy tudatlanság miatt áll
nak az éhhalál szélén. Segíts, hogy tiszteljek minden életet. Adj Urunk,

229



részt a Te életedből, hadd áradjon az ránk, újítson és szenteljen meg 
bennünket.

214. Istenem, köszönjük, hogy együtt élhetünk. Nem vagyok egye_ 
dűl. Hitvesemben társat adtál, aki úgy szeret, mint vagyok, bízik bennem" 
számít rám, készen áll segítségemre. Köszönöm, hogy tudunk beszélgetni 
egymással. Köszönöm szerelmünket, a közös terheket és a közös imádsá
got is.

181. Istenem, Te sem sárga, sem vörös, sem fekete, sem fehér nem 
vagy, de minket e színek gazdagságában teremtettél. Pusztítsd el minden 
képmutatásunkat a faji kérdésekben, nehogy csak mások hibáin botrán- 
kozzunk és a magunk bűnét elleplezzük.

Több imádság aktuálisan szól a békéről, például: Uram, ne engedd, 
hogy valaha is feledjük Hiroshimát, hogyan hullott ott a bomba, pusztul-’ 
tak anyák, gyermekek és férfiak halomra. Sorvadt a megmaradt élet is 
és sugárveszélyben lassan minden haldokolt. Uram, ne engedd, hogy va
laha is felejtsük Auschwitzot, hogyan szállt füst a kéményekből, ahol 
embereket égettek, bomlottak fel családi kötelékek, kínlódtak a gyengék, 
kínoztattak erősek is. Uram', tedd világossá előttem, hogy mi, túlélők is, 
benne voltunk a rombolásban, az embertelenségben. Ha testvéreinktől 
elfordulunk, Neked fordítunk hátat. Ments meg önmagunktól, attól, hogy 
ridegen számítgassunk emberéletekkel, akadályozd meg, hogy gúnyt űz
zünk a szeretetből, amikor a Te nevedben szólunk róla. Te magad beszélj 
velünk háborúról és békéről, e mai kettős lehetőségről.

A közölt ökumenikus imádságokban természetesen kerülnek elő ilyen 
témák: hazánk, más országok, nagyhatalmak, kizsákmányoltak, szegé
nyek és jogfosztottak, megvetettek és fajilag megkülönböztetettek. Van
nak imádságok a túlnépesedett országokért, a nyomornegyedekért, a ter
mészeti katasztrófák által sújtottakért. Mindegyikből részvételt sürgető 
tanítás tükröződik, mint például a kövekezőből is: Te teremtettél min
dent, ami él, őrizz meg attól, hogy túlságosan sokat halmozzunk aszta
lunkra, miközben mások üres tányér mellett ülnek. Adj nekünk elég 
fantáziát ahhoz, hogy milyen szörnyű az éhség ma a földön. Adj nekünk 
megértést és elég szeretetet, hogy tegyünk is valamit azokért, akik éhez
nek és akikről csak beszélni szoktunk.

Vannak speciális jellegű imádságok, olyanoknak, akiket gyötör a 
magány és egyedüllét, borúlátás, töprengés, rossz kedély, komor hangu
lat. Ezek inkább Észak lelkületének ismeretéhez segítenek, mintsem hogy 
át tudnánk venni mindenestül.

Ez az imádságos könyv elsősorban nem lelkészeknek íródott, mégis 
lelkészek is haszonnal forgathatják, úgy is, mint saját imádságaikat, úgy 
is, mint akiknek híveikkel együtt kell gyakran imádkozniuk. A könyv 
megtanít egyszerűen, tömören, életesen fogalmazni. Mérhetetlenül gazdag 
kincsestár, egyik legnagyobb érték, amit Északon kaptam. — Az ima- 
könyv nem regény, vagy novella. Nem elég egyszer elolvasni. Ismételten 
elő kell venni, sokszor, mint a Miatyánkot. Amikor nehezen megy saját 
szavunkkal az imádság — s ki ne került volna még saját életében siva
tagba, nehéz korszakba, amikor ajkáról elapadt az imádság —, akkor 
segítségünkre sietnek testvéreink, akik szintén Urunk-tanította imádsá
gon nevelődtek: atyák, akik már elmentek, s testvérek, akik még kor
társak. Az ő imádságaikat foglalja össze ez a modern hangvételű imád
ságos könyv is. A gyűjteményt teljes egészében lefordítottam.

Dr. Hafenscher Károly
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Fórum

BÁBEL ÉS PÜNKÖSD
1 Móz 11,1—9 alapján egyik gyülekezetünkben szokatlanul 

élénk beszélgetés alakult ki, amely mások számára is tanul
ságos lehet. Mivel a feljegyzés meghaladja a Laikus kérdé
sek kereteit, ezen a helyen közöljük.

— Milyen történeti alapja van a bábeli toronyépítésnek?
— Ez nem fontos, mert lMóz első néhány fejezete éppen nem történe

teket beszél el, hanem meglevő jelenségeket értelmez (teremtettség, bűn, 
szétszóratás, nyelvkülönbség stb.).

— Azt kellene bizonyítani, hogy nem mese a textus, amivel foglal
kozunk, hanem van történeti alapja. Olvastam, hogy valóban volt Bábel, 
s bábeli torony is. Amint még az indiai legendákról is kiderült (TV. olasz 
filmsorozat Indiáról — sokan látták), hogy van történeti magjuk, ugyan
úgy a bibliai „legendákról” is. Sőt más kultúrkörökben is volt hasonló to
ronyépítési kísérlet.

— Viszont én éppen nem szeretném, hogy a lelkész történeti, vagy 
archeológiái előadást tartson prédikáció ürügyén, és ezzel menjen el az 
igehirdetés ideje. A „velőt” úgysem tudja megmagyarázni: Isten beszél, 
haragszik, büntet — ezek nem történeti bizonyítható valóságok, ezek hit
beliek, itt más dimenzióról van szó. Arról, hogyan értékel a hit.

— Azt kellene kideríteni, hogy mi volt a toronyépítés célja, mert ez 
elég homályos a szövegben. Miért rossz ez a cél? Hatalmuk fitogtatása, 
erőmutogatás, passzió, ténylegesen Isten ellenes lázadás?

— Miért éppen ezt bünteti Isten? Volt tömérdek más bűn is — embe
rek egymást bántották, ezt hagyta Isten — de itt valamihez nem enged 
hozzányúlni: erre érzékeny (tabu, szellemi védőövezet, szentségének erő
tere) ?

— Mindenképpen túlzott a büntetés, mint Éva almájánál a bűneset
nél, itt jelképről lehet szó. Mert különben nem igazságos az Isten.

— Igazuk van azoknak, akik szerint az istenhit korlátot jelent a fej
lődésben? Az embert Isten végtelen szabadságában akadályozza és néha 
..Megállj” -t parancsol. A hivő ember itt-ott beleütközik a „szentbe”, itt a 
határ, nincs tovább. Áthághatatlan fal.

— Mindenki beleütközik, csak a hivő tudja, hogy miről van szó, a hit 
nélküli meg tanácstalan. Érdekes lenne arra a kérdésre felelni: mennyi
ben bábeli az űrkutatás, holdraszállás.

— Azon dől el: mi a célja, értelme. Ha nem öncélú, nem romboló és 
nem Isten fenségét sérti, akkor Isten zöld utat enged. Ha istenségében 
vagy emberségünkben kárt teszünk vele, úgy megakadályozza.

— Nem ilyen egyszerű. Isten rendszerint mindent enged. Jó volna, ha 
a bűnt azonnal követné a büntetés — mint ebben a naiv történetben, ak
kor mindenki komolyabban venné az I. parancsot. Csakhogy nem ilyen 
automatikus ez az ügy.
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— A bábeli torony „képletét” kellene megérteni — nem a toronyról 
hanem erről kellene szólni. — Az egész történet a megmagyarázhatatlant
magyarázza, leegyszerűsítve: a soknyelvűséget. Ahány nép, annyi nyelv —. 
ahány ember, annyi nyelv.

— Hátha nem a nyelvkérdésről, hanem a civilizáció határáról van 
szó, sőt a technika korlátáiról: nem mindent szabad, amit lehet! Atom
bombával szét lehet robbantani a világot, de nem szabad. Isten jót akar 
amikor gátol. Nem engedi, amit nem szabad. Nem szabad istenülni. Az 
ember maradjon ember, ez nem megszégyenítő, ez gyönyörű tartalmas fel
adat. Isten a kevélyt megalázza, a nagyratörő vágyaknak határt szab. 
Nem nőnek a jegenyék az égig.

— Hasonló lMóz 11 felfogása Az ember tragédiája felfogásához, 
amelyben az ember korlátáit látjuk újra és újra. Mennyiben újtestamen- 
tumi gondolat ez?

— A nyelv különfélesége kín, olyan adott valóság, amiben mindegyi-i 
künk gyötrődik. Rengeteg időt, energiát fordítunk nyelvtanulásra, s ha el
sajátítunk egy nyelvet, az csak egy csepp a tengerben — még marad 2000, 
amit nem tudunk. Nincs megoldás. Az eszperantó sem az, semmilyen mű
nyelv nem az, mert csak +1 nyelv, amit megint nem tud mindenki. A 
megértésnek nem is a nyelvek sokasága az akadálya. Egynyelvű emberek 
sem értik egymást: Orvosok — a fizikusokat — irodalmárokat — történé
szeket és fordítva, nem beszélve teológusokról. Sőt egy foglalkozáson be
lüliek sem. A megértés kulcsa a mélyben van. Pünkösdnél: egy a Lélek. 
Közös ügyben elfoglaltnak lenni ez a kivezető út. Árvíznél a gáton min
denki érti egymást: menteni kell.

— Az egyház önmagában nem példa a megértésre. Nem jó rekláma a 
Szentléleknek az egyetértésre. Ha valahol van bábeli nyelvzavar, úgy ép
pen a keresztyénség felekezeteiben van. Ne is az egyházat propagáljuk, 
hanem az alázatos krisztushitet, amely képesít arra, hogy megértsük egy
mást.

— Valami közös feladat kell, s annak elvégzésében értjük egymást.
— A kommunikációs probléma ma első számú világprobléma, ide kell 

valami vigasztalás a pünkösdi Lélektől pünkösdkor.
— Itt nem problémákról van szó, hanem bűnökről, s ezeket nem meg

oldani, hanem megbánni kell.
— Pünkösdöt úgy kellene megértenünk, hogy a Krisztus Lelke mozgó

sít egy ügyre, nem is a gyülekezet megalapítása volt a cél, hanem a mon
danivaló továbbadása.

— Minden más előjelet kap pünkösdnél, nemcsak a megértés — a 
nyelvek sokaságával szemben, hanem maga a szétszóratás is: ez nemcsak 
büntetés, hanem az áldáshordozás lehetősége is.

— Legalább egy kissé jobban értsük egymást! Az irány a fontos: Bá
bel vagy a pünkösdi Jeruzsálem?

— Nem jó a kép, mert mindkettő mögöttünk van. Inkább így: vagy 
Bábeltől vagy a pünkösdi Jeruzsálem felől jövünk a mába.

— Nemcsak az egyház egységéről kell beszélni pünkösdkor, hanem az 
egész emberiség egységéről — legkisebb sejtjétől a legnagyobbig, világ
méretekig a jó, istenes irány: megértés a közös ügyben.

(3)
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K Ö Z Ö S  K E H E L Y  -  KÜLÖN K E H E L Y ?
Nemrég két volt konfirmandusunk édesapja keresett fel a lelkészi 

hivatalban és tanácsot kért egy meglehetősen bonyolult családi problé
mában. Beszélgetésünk végén megemlítettem, hogy lányai az óévet úr- 
vacsonavétellel zárták le, s ez nekem nagy örömöt jelentett. Meglepeté
sem re  azt válaszolta, hogy emiatt vita volt közte és leányai között, mert 
ő ebben a járványos időben ellenezte az úrvacsoravételt. Ez az eset arra 
késztetett, hogy nyitva tartsam szemem, és megfigyeljem, vajon másokat 
is feszélyez-e ez az egészségügyi szempont. Észrevettem, hogy hárman- 
négyen is vannak a gyülekezetben olyanok, akik igyekeznek elsőként az 
oltárhoz térdelni, s ha ez nem sikerül nekik, zavar tükröződik arcukon. 
Ebben az esetben olyanokról van szó, akik — ha nehezen is — de legyőz
ték ellenérzésüket, de hányán lehetnek olyanok, akiket egészségügyi 
szemléletük tart vissza az úrvacsorától! Ezeknek számát sokkal nehezebb 
felderíteni.

Azt hiszem, ideje tudomásul vennünk, hogy az általános műveltség 
színvonalának emelkedésével, népünk egészségügyi szemlélete is fejlő
dött. Ha pedig ez így van, akkor egyre több úrvacsorázónak jelent — ha 
nem is akadályt —, de legalább is küzdelmet viszolygásával, amelyet a 
rúzsos vagy influenzás ajkakon megfürdött bor iránt érez. A kehely leg
gondosabb törlése sem tud az egészségügyi szempontoknak eleget tenni.

Nem mondhatjuk, hogy a hit ereje vagy az úrvacsora szentsége ki
zárja a fertőzés lehetőségét. Ez babonás, teológiátlan álláspont volna. Az 
egész kérdést megoldhatjuk a külön kehely használatának lehetővé téte
lével, ahogy ezt nem is egy egyház .gyakorolja. Itt egy olyan egyházi ha
gyománnyal szakítanánk csupán, amely — véleményem szerint — nem 
érinti az úrvacsora lényegét. Az „egy kehely” közösségre intő szimboli
kája sem veszne el, hiszen nem harapunk ugyanabba a kenyérbe sem, 
mégis „egy kenyérből részesülünk” (1 Kor 10,17).

Ügy hiszem, a szeretet és szolgálat indulata is arra késztet minket, 
hogy a közös vagy külön kehely kérdésében is elébemenjünk híveink 
egyre érzékenyebb egészségügyi műveltségének.

Cserháti Sándor

A külön kehely használatának valóban nincs hitbeli vagy teológiai 
akadálya, de egyházunk törvényei nem teszik lehetővé, hogy valaki egyé
ni kezdeményezésre eltérjen egyházunk eddigi rendjétől. Ha szélesebb 
körű igény jelentkezik, az agenda életbe lépéséhez hasonlóan a püspökök 
engedélyezhetik vagy rendelhetik el a külön kehely használatát. Ehhez 
azonban előzetesen mérlegelni kell nemcsak a jelentkező igényeket, ha
nem a várható visszhangot is, és rögzíteni kell a külön kehellyel kapcso
latos formákat és lehetőleg egységes eljárásmódot. Úgy gondolom, meg
fontolható volna a külön kehely bevezetésének kérdése, anélkül, hogy 
nagy hangsúlyt tennénk rá, és túlságosan sok időt töltenénk el vele.

Dr. Prőhle Károly
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Esketési beszéd

2 Tess 3, 16
Imádkozó szeretettel veszünk körül most titeket, kik elkísértünk és 

veletek vagyunk életetek e fontos állomásán: szüléitek, szeretteitek, roko
naitok és jó ismerőseitek, e gyülekezet. Nem teszünk mást „csak” imád
kozunk értetek. — „Csak?”- — Ez a szó most más értelemben hangzik: 
nem a csekélység, hanem az egyetlenség értelmében. Hiszen lehetne-e 
többet, nagyobbat tenni valakiért, mint azt, hogy imádságunkban Isten 
elé visszük? Aligha! Ezért mi sem teszünk egyebet, mint imádkozunk 
érettetek, mégpedig az egyház által a mai napra kijelölt igével: II. Thess 
3,16

Először is azt kérjük, hogy Isten adjon békességet nektek önnön tel
ketekben !

Nézzétek, nincsen „bomba-biztos” házasság! Sok veszély és kísértés 
fenyeget szüntelen. Ezért minden házasságkötés: merészség. A hit merész
sége kell hozzá. Bátor és hivő elhatározásra van szükség. A legveszedel
mesebb az, ha a félelemnek adunk helyet. Ha azt kérdezgetjük: vajon 
jó lesz-e ez a házasság? Vajon helyes volt-e a mi lépésünk? — Mi azt 
kérjük most Istentől, hogy adjon önnön szívetekbe békességet, vagyis 
tudjatok azzal az Istenre-néző szent nyugalommal indulni, amely ezt 
mondja: Istentől kaptuk egymást! Isten hívott el minket erre az életkö
zösségre! Az Ö nevében indulunk! Ez a békesség töltsön el házaséletetek 
minden napján szüntelen.

C.G. Jung közismert pszichológus figyelmeztetett: vigyázzunk, ne fe
ledjük, hogy életünknek árnyéka van! Vagyis minden cselekedet, szó és 
indulat, mint kemény pecsét a lágy viaszba, úgy préselődik bele a körü
löttünk élők leikébe és ott kitörölhetetlen nyomot hagy. Ti annyi szere- 
tetet kaptatok drága szüléitektől. Gondoskodó védelmükben nevelkedte
tek. Érettetek égtek el a szülői szeretet áldozatos oltárán. Azt gondolom, 
hogy szeretteitek mélységes hite és jóságos szeretete nem maradt nyom 
nélkül bennetek. — S most azt kérjük imádságunkban, hogy Isten adjon 
néktek olyan békességet, amely tovább sugárzik a körülöttetek élők felé 
és szeretetetekkel együtt nyomot hagy a családi-, baráti-, munkatársi körö
tökben levők lelkében. Gyakran hallani emberektől: Hagyjatok békén! — 
De ez a megfáradás, az önmagunk féltésének a jele, s annak a kifejezése, 
hogy nem tudjuk elviselni a többieket. Mi azt kérjük most Istentől imád
ságunkban, hogy adjon néktek olyan békességet, amellyel el tudjátok hor
dozni a körülöttetek élőket és áldás tudtok lenni az ő számukra is!

Végül azt kérjük ebben a könyörgésben: Isten adjon néktek önmagá
val való békességet. Szívünk csendje és az embertársainkkal való közös
ség egyetlen gyökérből táplálkozhat: s ez az Istennel való megbékélésünk. 
A bűnbocsánat mélységes öröme! A nagy keresztyén orvosnak Bovetnek 
mondta valaki: a házasság az a rendkívüli hely, ahol kettő meg kettő 
százzal egyenlő. Mert mindkét házastárs a vitás esetekben azt tartja, hogy 
ő csak két százalékban hibás! Ám amikor ezt a két százalékot Isten elé 
visszük, kiderül, hogy a 98% is a mi vétkünk. S nekünk mindenestül Is
ten kegyelmére és egymás bocsánatára van szükségünk! A megbocsátás 
csodákat tevő nagyhatalom. Ám ott van csak jelen teljes fényében, ahol
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Isten megbocsátó irgalmából élnek emberek. Ezért mi azt kérjük, hogy 
Isten adja meg néktek a Vele való szent békességet, s tegyen késszé a 
megbocsátásra. Tegye boldoggá életeteket’.

Imádkozó szívvel veszünk körül titeket, kedves testvéreim, s a békes
ség Urát kérjük, áldjon meg minden tekintetben békességgel: ön
nön szívetekben, szeretteitek és embertársaitokkal való kapcsolatotokban 
és az Istennel való közösségben. Az Úr legyen mindnyájatokkal! Ámen.

Bencze Imre

2 Kor 13, 11

Ma sokan mondják el nektek jókívánságaikat. Hányszor hallottátok 
és halljátok még: „Legyetek nagyon boldogok!” — „Mindig szeressétek 
egymást!” — És a szavak és csöndes kézszorítások mögött ott van szüléi
tek áldozatos szeretete, barátok, testvérek szíve. Otthon már gyakran 
csenget sürgönnyel a postás — ő is jókívánságokat hoz. — A jókívánsá
goknak ebbe a sorába szeretnék most én is beállni. Azt kívánom nektek, 
hogy a szeretetnek és békességnek Istene legyen veletek!

Legyen veletek a szeretetnek Istene, aki benneteket személy szerint 
szeret. Az Ő szeretetének j ele, hogy titeket egymással megajándékozott, 
s így ezentúl mindig és mindenütt az „együtt örömében” élhettek. Az Ő 
szeretetének még nagyobb jele, hogy titeket és az egész világot Jézussal 
megajándékozta. A keresztre feszített és feltámadott Mester vezessen 
titeket is igaz, boldog életre. — Ugye tudjátok, hogy a szeretet csak ak
kor lesz igazán boldogsággá, erőt adó hatalommá, ha viszontszeretetre 
talál. Azért ne csak egymás szerelmére, hanem Isten szeretetére is mond
játok ki a „boldogító igent”. Ebben az együtt kimondott „igen”-ben van 
az emberi élet boldogsága.

Legyen veletek a békességnek Istene, hogy ebben a nyugtalan, ide
ges világban találjatok mindig nyugalmat és békességet Nála. Az Isten 
békességének atmoszférájában tudjatok megbékélni egymással és mások
kal is, amikor együtt mondjátok a miatyánkot: bocsásd meg a mi vét
keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! — Le
gyen veletek a békességnek Istene, hogy sohase kelljen gyilkos háborúk
tól félnetek, hogy gyermekeitek is csak a történelemből tudják meg, hogy 
milyen a háború. Ahogy a Feltámadott köszöntötte tanítványait, úgy 
mondom én is: Békesség nektek!

Jókívánságomba most hadd foglaljam össze mindnyájunkét: legyen 
veletek a szeretetnek és békességnek Istene.

Hogy ez a jókívánság lehetséges legyen — azért halt meg Jézus. És 
hogy ez a jókívánság a ti életetekben. valóra váljék, azért fogjátak meg 
most együtt ennek az áldott Istennek kezét!

Madocsai Miklós
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A z igehirdető műhelye

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Jel 1,7—8

Textusunk a Jelenések könyvének az a két verse, mely az egész 
könyv alaphangját üti meg. A 7. versben a prófétai szó ótestámentomi 
jövendölésből vett képeikkel hirdeti meg Jézus eljövetelét, visszajövetelét, 
Az egyik kép Dn 7,13-ból azt a látomást ismétli, mely szerint „az ég fel
hőivel emberfiához hasonló valaki jött” . A másik egy zakariási jövendölés 
képe: „Rámtekintenek majd, akit átszegeztek és siratják ő t . . . ” (Zak 
12,10). Ebben a két képben a megdicsőült Krisztus visszajövetele a bűn
bánat képével fonódik össze (siratják!). Zakariásnál a „kegyelem és kö- 
nyörület Lelke” az embereket bűnbánatra vezeti s ezt fejezik ki siratás- 
sal, gyászolással.

A 8. versben Isten önmagát nyilatkoztatja ki: Az Alfa és Omega meg
jelölés Istennek az egész teremtett világ feletti, egyszer s mindenkorra 
szóló hatalmát jelöli. Az Ö kezében a hatalom mindenek felett. Nála van 
letéve az emberiség, a világmindenség jelene, múltja, jövendője, mert 
örökkévaló. Ugyanakkor Mindenható is.

Mindezekből az igehirdetés számára a következő vonalakat húzhat
juk meg:

1. Jézus nemcsak elment, hanem vissza is jön!
2. A visszajövő Jézus elé népe bűnbánattal készül és csak ebben a 

magatartásban állhat is meg majd egykor. (Az „átszegezték” nyilván 
nemcsak a szöget verő katonákra vonatkozik, hanem Ézs. 53. értelmében 
vonatkozik általában a bűnösökre, akiknek bűnéért megsebesíttetett és 
megrontatott.)

3. Isten kezében a hatalom kezdettől fogva és mindörökké az egész 
világmindenség felett. Kezében van emberek és a világ sorsa egyaránt. 
A világ Jézus elmenetele után nem magára hagyott világ!

4. Isten ezt a hatalmát átadta megdicsőült Krisztusának. Ez jellemzi 
a mennybemenetel utáni korszakot. Az a Jézus gyakorolja a hatalmat, 
aki a terméketlen fa számára is kegyelmet kért Atyjától, (v. ö. Prőhle: 
Lukács evángéliuma, 371. lap.)

Az ünnep jellege
A „mennybemenetel ünnepe” kifejezés inkább a megtörtént esemény

re, a múltra mutat. Ágendánk megjelölése: „Az Úrra néző gyülekezet” 
inkább a jelen feladatára. Ez pedig Cs 1,11 szerint nem az, hogy nézzünk 
az eltávozó ut án,  hanem az eljövendő elé.  Bármennyire is egy múltban 
történt eseményre mutat az ünnep neve, tartalma valamennyi perikópa 
szerint csak ez lehet: az, hogy elment azt is jelenti, hogy vissza fog jönni. 
Hitünk lényeges tartalma ez a visszavárás (paruzia).

Gondolatok az igehirdetéshez
Jézus mennybemenetelét ünnepeljük, de mégsem az elmenetel ténye 

foglalkoztat bennünket, hanem az, ami van, — éppen az elmenetel kö
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vetkeztében. Az egyház két „Jézus-esemény” között: elmenetele és vissza
véte le  között él.
J Ebben a helyzetünkben is megmaradt a k ö z ö s s é g  Jézussal. így 
búcsúzott el: „tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” A vá
rakozók serege él is ezzel a közösséggel, használja ennek erőit. Mindenek
előtt azt kell megváltanunk, hogy soha nem juthatunk a „Jézus-nélküli
ség” állapotába. Az egyház nincs magára hagyva. Mindenféle pesszi
mizmus csak a hitnek a hiányára mutat. Abban a pillanatban, amikor az 
égre néző tanítványok meghallották a kinyilatkoztatást: „Ez a Jézus, aki 
tőletek felvitetett a mennybe, úgy jön el, amint őt a mennybe felmenni 
láttátok” — megkapták a feladatot. Nem az „égre nézni” , hanem az 
„Űrra nézni”, az Urat várni! Ha pedig az Úrra néznek, akkor a parancs 
kell, hogy eszükbe jusson, amit mennybemenetele előtt adott. Jézus Atyja 
jobbjáról, Atyja örök hatalmával kormányozza a világot, a tanítványok
nak pedig itt a földön kell tanítvánnyá tenni az embereket igéje hirde
tésével és a diakónia gyakorlásával. Az elmenetel és visszajövetel közötti 
időt ez kell, hogy betöltse. Megvan tehát a feladat, Nem ábrándozó, „Jé
zus után tekingető”, esetleg siránkozó emberekre van szükség az egy
házban, hanem a feladatot tisztán látó, a vetés és aratás munkájába be
álló tanítványokra, akik félretesznek minden aggodalmaskodást, és be
állnak valóban a szolgálat sűrűjébe.

A paruzia és az egész eszchatológia nem hogy fékezné a diakónia- 
teológia lendületét — ez csak akkor lehetséges, ha a mennybemenetel 
ténye felett valamilyen melankóliába zuhanna az egyház, a tanítványok 
serege, — hanem inkább sarkallja. Jézus sokszor beszélt a szolgáról, akit 
megbíz ura, és azután elmegy, majd hazajön. Boldog szolgának mondja 
azt, akit ura „ilyen munkában talál” (Lk 12,43). Jézus visszajövetele fel
veti a f e l e l ő s s é g  kérdését, éppen diakóniai magatartásunkkal kapcso
latban. Jézus visszajövetele nem kisebbíti, hanem inkább fokozza fele
lősségünket. Felelősségünket a világban és a világ iránt. Nem a krisztia- 
nizálásra gondolok, de sokkal inkább arra, hogy századunk keresztyén- 
ségétől, tőlünk fogja számonkérni a visszajövő Jézus azt a tétova, hatá
rozatlan magatartást, melyet tanúsítottunk két világháború kirobbanása
kor és azóta is, hogy gyenge volt akkor a szavunk a béke mellett. Ebbe 
a felelősségbe nemcsak az ige hirdetésének és a megkeresztelésnek fele
lőssége tartozik bele, de beletartozik a felelősség a felebarát puszta 
életéért, jóllakásáért, emberi szabadságáért, egészen addig a felelősségig, 
hogyha látom, hogy valaki vét a másik ember, a társadalom, az emberi
ség ellen, nem hallgatok, hanem kiáltok. Mert ha hallgatok, részese va
gyok a bűnnek. S ha valahol a keresztyének nem diakóniát gyakorolnak, 
hanem önzésből, kapzsiságból elmulasztják ezt a parancsban kapott szol
gálatukat, és én hallgatok, és is mulasztást követtem el. A visszajövő 
Jézus sok mulasztásunkat is fejünkre olvassa. Jézus példázata az utolsó 
ítéletről világossá teszi, hogy diakóniai magatartásunk kerül a mérlegre 
és a mulasztások következménye visszavonhatatlan. (Mt. 25)

Akkor már késő sírni! A 7. vers mondata félelmetes. „Siratja őt a 
föld minden nemzetsége” . Akkor amikor már végtelen örömmel örülni 
'ehetne. A bűnbánát sírása jobb előbb. Ha ma sokszor keservesen kell 
bűnhődnünk mulasztási bűneink miatt, szolgálatunk lehetőségeinek el
mulasztása miatt — ez még jókor van. De akkor már késő lesz! Hogy a 
múltban elmulasztottunk sokmindent megtenni, emiatt van mit sírnunk 
és megbánnunk. De ha most Isten éppen a mi helyzetünkben, éppen a mi 
egyházunkban oda segített, hogy a diakónia útját világosította meg előt
tünk, akkor vétkesek vagyunk, ha mulasztunk és nem lépünk rá egy olyan
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világméretűvé szélesített útra, melyen mint egyház „az Ürra nézve” szol
gálhatunk. Nem biztos, hogy Isten egy generáció életében többször is ad 
lehetőséget bűnbánatra, megtérésre! Akkor pedig már nincs más lehető
ség, mint akkor sírni és „siratni azt, aki átszögeztek” — bűneimért, bű
neinkért — amikor már eljött a felhőkkel és minden szem meglátta őt. 
Ezért kell a közösség és felelősség kérdése mellett textusunk alapján a 
b ű n b á n a t  kérdését is felvetnünk,

A világot pedig nem kell féltenünk! Jó kezekben van. Az „örökké
való” és „mindenható” Atya nem akárkire bízta kormányzását, mint arra 
a Fiúra, aki „mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt”, .aki ismeri ezt a világunkat és aki nem a hatalom megszállottja, 
hanem a szereteté. Isten világa Jézus kormányzásában, ami azt jelenti, 
hogy nincs távol és' nem marad el tőlünk Isten szeretete. A mennybeme
netel és visszajövetel közötti idő, korszak nem a szétválasztásnak ideje, 
mert még nem jött el az aratás, nem a különbségtétel ideje, mert Jézus 
előtt nincs személyválogatás. Nem a páholyban élők ideje, mert még nem 
értük el a célt. De nem is a félelem és reszketés ideje, mert még tart a 
kegyelem és Isten szeretetéről szól a bizonyságtétel. Ez a korszak, amiben 
az egyház a földön él valóban a Jézussal h i t b e n  élt közösség ideje, a 
felelősségteljes s z e r e t e t s z o l g á l a t  ideje és a folytonos b ű n b á n a t  
ideje, hogy el ne mulasszuk, amit ma meg kell tennünk — míg nappal 
van.

Jézus elmenetele munkára, szolgálatra lendít, gyorsan míg időnk van 
tegyük, amit parancsol. Visszajövetele pedig figyelmeztet, hogy j ó l  te
gyük azt, amit tennünk kell, mert felelünk őelőtte. Istennek pedig, aki az 
Alfa és Omega, aki volt, van és eljövendő, áki a Mindenható — tetszett 
ebbe a kezdet és vég által határolt korszakba elküldeni az Ö Fiát, hogy 
meggyőzzön szeretetéről és benne megajándékozzon bennünket mind
nyájunkat mindennel, ami életre és üdvösségre elegendő, hogy „aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örökre élete legyen” .

Xóth-Szöllős Mihály

Laikus kérdések és szempontok Jel 1,7—8-hoz
Mennybemenetel napja problematikus ünnnep, tisztázni kell a lénye

gét, esetleg lefejteni legendáris elemeket. A történeti Jézusról, a jelen
ben köztünk levő Jézusról és a visszatérő Jézusról külön-külön kellene 
szólni. — A mai ember e földön akar boldogulni. A hinduizmus lélek
vándorlás-tanítása (melyről a TV-ből az egész ország tudomást szerzett) 
érdekes, de a mi gondolkodásunktól merőben különböző tanítás. Majd
nem ennyire idegen a túlvilági életre vonatkozó keresztyén tanítás is. 
Túlvilági életre hárítani az élet kiterjedését — ma nem népszerű tétel. 
Hogyan, milyen mértékben él tovább az ember utódaiban? Mit mond egy 
evangélikus ember a jehovisták jövendölésére: Krisztus visszajövetele, 
világvége pontosan 1975-ben lesz? Miért siratja őt a föld minden nemzet
sége visszajövetelekor? Akkor értik meg megváltói művét, amit koráb
ban nem értettek meg? Miért vannak kiemelve azok, akik „átszögezték” ? 
Nagyobb volt a bűne az árulónak, s azoknak, akik elítéltették, mint a 
végrehajtónak? Vagy általában a bűnösökről van szó, akik miatt Jézus 
a keresztre jutott? Nem kell-e a 7. verssel kapcsolatban korszerű fogal
makkal, atomhasadással és háborús veszéllyel foglalkozni? Minek az 
Alfája és Omegája Jézus? Az egész teremtettségnek, a megváltás művé
nek, a mi életünknek? — Átfogóan kellene ismertetni egyházunk tanítá
sát az utolsó időkről, sok a közöny és gúny egyfelől, eltévelyedés és káros
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túlzás, másfelől (4a) — Nem csupán azokról az emberekről lehet itt szó, 
akik átszögezték Jézus kezét, lábát. Mi is azok között vagyunk, akik „át
szögezték”. — A felhő nyilván csak kép, s a régiek gondolkodását tükrözi 
Nekünk ebből azt kell levonnunk, hogy Krisztus mindenkinek meg fog 
jelenni egyszer. (36) — A messze távolba is kell tudni néznünk, ahol lát
szólag nincs semmi tudható. Perspektívát ad Jézus eljövetelének ígérete: 
túllátni a látóhatáron. — Az ember csak születés és halál között gondol
kodik, és nehéz továbbgondolnia a halálnál. — Hogyan lehet Krisztus el
jövetelének gondolatát közelhozni a mai emberhez? (36) — Mi ennek a 
sírásnak a tartalma? Szomorú sírás, mint temetésen? Vagy inkább: ma
gába mélyedő boldog sírás, amelyben találkozik az emberiség? Vagy a 
bűnbánat könnye az ítélő Krisztus előtt? — Nem Jézuson kell sírnunk, 
hanem önmagunkon, hogy nem hittünk benne és tévelyegtünk. (36) — Is
ten a kezdet és a vég: ő ad értelmet születésünknek, és megmagyarázza, 
hová vezet életünk vége. — Isten az alfa és az ómega: ez nagy biztatás. 
Lányom néha éjszaka felriad sírva. Egyszer váratlanul megszólalt délután: 
..Tudod, mit mondok magamban éjszaka, amikor félek? Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk!” Nem itt van-e az Isten mindenhatóságának a jelentő
sége hitünkben? (36) — Nem az-e a feladatunk, hogy a mindenható Istent 
a szere tétünkben mutassuk meg az embereknek? — Gyermekbibliakör
ben úgy próbáltam az alfát és az ómegát megmagyarázni, hogy ez az Új
szövetség nyelvén az első és utolsó betű. Isten ott van életünk kezdeté
nél és végénél. Vele indulni és vele végezni az életet! Ismerjük a régi 
Istent, a Bibliában cselekvőt. Hiszünk a mai láthatatlan Úrban. De az el
jövendő Istent nem tudjuk elképzelni, Krisztus megjelenésének formája 
meglepetés lesz a hívőknek is. — Most, .amikor kitágult szemünkben a 
világegyetem, megnő ,hitünkben az Isten mindenhatósága. (36)

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP
Cs 1, 12—14 (15—26)

Textusunk rövid és hosszabb formájában is jól illik Exaudi vasár
napra. A megdicsőült, élő Jézus Krisztus élő gyülekezetét mutatja be 
mennybemenetel után és pünkösd előtt. A húr feszül már a hegedűn, fel 
van hangolva. Várni kell, hogy hozzáérjen a vonó és megszólaljon. Hi
szen rendeltetése, hogy szóljon Jeruzsálemtől a föld végső határáig.

Szép és jó textus. Mégis, amikor meditálni kezdünk felette, a nehéz
ségeket vesszük először észre. Félünk, hogy a textus rövid formája túl 
rövid, mondanivalója kevés; teljesebb formája hosszú, zsúfolt tartalmú 
s a Júdás-probléma felvetése miatt nehéz. Bármelyik textusforma mellett 
döntünk, a következőket kell figyelembe vennünk:

1. Krisztust kell prédikálnunk. Olyan ő, mint testünkben a láthatatla
nul és szakadatlanul dobogó szív, mely mozgásban tartja az érrendszert. 
Magához vonzza, megtisztítja, megfrissíti a vért, hogy azután szétlökje a 
test minden részébe. Jézus magához gyűjti, felkészíti tanítványait, Leiké
vel megerősíti őket, hogy azután tanúi legyenek szóval és tettekkel min
denütt.

2. Textusszerűen kell Krisztust . prédikálnunk. A tanúságtételhez 
szükséges lelkierőt nem magukból kell meríteniük a tanítványoknak. 
Kapják. De a nagy ajándék fogadására fel kell készülniük türelemmel, 
egyetértésben, imádságban. Jézus felkészít és készenlétet vár tőlünk. 
A szolgálatra kész egyházat ruházza fel erővel. Erről szól textusunk.
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3. Mai embereknek kell Krisztust prédikálnunk, akik többnyire csak 
„vallásos szükségleteik kielégítésére” mennek istentiszteletre, és nem 
gondolnak arra, hogy m i n d n y á j u n k a t  szolgáló életre akar felké
szíteni: „Lesztek nékem tanúim”. Azért szolgál nékünk az igében és a 
szentségekben, hogy újjá teremtsen, erővel ruházzon fel és alkalmassá 
tegyen a szolgálatra.

1. Készenlétben
A 12—14. szakasz a pünkösdre váró tanítványok készenlétét mutatja 

be. Az a három év, amit Jézus tanítványaival töltött, a felkészülés és az 
edzés ideje volt. Feltámadásával a startvonalhoz állította Jézus tanítvá
nyait. Jézus mennybemenetele nem szomorú búcsú, hanem utolsó jeladás. 
Vigyázz! Pillanatok kérdése, és megkezdődik a futás. A végcél világosan 
áll szem előtt. Időn belül kell futni, megszabott terepen. Pünkösd a rajt 
pillanata. H a c s a k  az egyház születésnapjának tekintjük pünkösdöt, 
könnyen figyelmen kívül hagyjuk aktivizáló jellegét. A mennybemenetel 
és pünkösd közötti idő a készenlét ideje. Exaudi vasárnapja arra figyel
meztet, hogy az egész keresztyén élet készenlét. „Vigyázzatok és imád
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” — Jézusnak ez a nagyon vergődő 
állapotában mondott figyelmeztetése most már a megdicsőülése és újra 
megjelenése közötti időben, a feltámadott és élő Ür ajkán szól tanítvá
nyaihoz. A készenlét győz a kísértésen, hogy felhőkön járassuk tekinte
tünket, holott a földet kellene néznünk „végső határáig” . Küldetését, 
szolgálatát csak az állandó készenlétben élő egyház és keresztyén ember 
tudja betölteni.

Mit mond a keresztyén készenlétről ez a szakasz?
1. öröm és bizonyosság hatja át a keresztyén készenlétet. Lukács 

evangéliuma szerint (24, 52) nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe a 
tanítványok. A mennybemenetel számukra nem optikai élmény, látvá
nyosság volt, hanem megbizonyosodás afelől, hogy Jézus nemcsak Istent 
adta vissza az egész emberiségnek, hanem megnyitotta a mi utunkat is 
Istenhez. Nem letérten, hanem megerősítve, konfirmálva Jézus áldó keze 
alól tértek vissza Jeruzsálembe, hogy majd ott kezdjék el szolgálatukat. 
Enélkül az öröm és bizonyosság nélkül aligha bírták volna ki Jeruzsá
lemet, ahol minden saját kudarcukra, árulásukra, tagadásukra, megfu- 
tamodásukra emlékeztette őket.

2. A keresztyén készenlét imádságban valósul meg. „Buzgólkodtak az 
imádkozásban.” Nem a fejüket törték, nem a lehetőségeket latolgatták, 
nem a szituáció fölmérésén gyötrődtek. Imádkoztak. Érdemes itt Lühti 
szavait idézni: „A mennybemenetel páratlan módon serkent imádságra. 
Az imádság a szüntelen megújuló hitben legyőzi a rezignációt. Charlie 
Chaplin életrajzában mondja el az ismert filmszínész, hogy fiatal korá
ban az egyik londoni híd mellett egy vak koldust látott. Arca határtala
nul szomorú és reménytelen volt. Chaplin hozzálépett és így szólt: A re- 
zignáció a legnagyobb szerencsétlenség. Ez igaz — jegyzi meg Lüthi. De a 
rezignációt csak akkor győzi le a földi halandó, ha a földön csupa zárt 
ajtóba ütközve is, kész a legmagasabb ajtón, a legfelső hatóságnál is ko
pogni. A gyülekezetben, ha megdicsőült Urának országát hittel fogadja, 
nincs már létjoga a rezignációnak.”

3. A keresztyén készenlét közös felkészülés egyetértésben. Nemcsak 
elvi kérdésekben alakult ki a tanítványok között konszenzus, hanem lel
kületben is egymásra hangolódtak „egy szívvel-lélekkel buzgólkodtak az 
imádságban” . A „homothümadon” szónak erős érzelmi, pszichikai töltete
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van. Nem szenvtelenül, hanem jó értelemben vett szenvedéllyel készü
lődtek. Egymásra hangolódtak. Jól érezték magukat egymás között. Hogy 
éreznének majd együtt az emberekkel a „föld végső határáig”, ha az 
együttérzés jó ízét nem ismernék már maguk között? „A  textusunkban 
említett nevek nem képeznek valami őskeresztyén szentek-katalógusát. 
Egyszerűen azoknak a nevéről van szó, akik a világba küldettek. Alapjá
ban véve a mi nevünk is közöttük szerepel.” (Schiller) A felsoroltak kö
zött némelyik markáns egyéniség. Még volt zelóta (dühöngő ifjú?) is sze
repel közöttük. Jézus testvéreit is itt találjuk, pedig egykor bolondnak 
tartották bátyjukat (Mk 3,21). Mi minden lehetséges húsvét és mennybe
menetel után! Mária nevét itt említi utoljára a Szentírás.

Bátran szóljunk arról, hogy lelkierőhöz nem álomban jutunk. 
A Szentlélek oda jön ahol várják, ahol Jézus ígéreteihez tartják magukat. 
Kajafáshoz, Pilátushoz és a farizeusokhoz nem jött. Készenlét nélkül nincs 
tanúskodás, szolgáló egyház. Az Ágostai Hitvallás V. cikkéből nemcsak 
azt kell megjegyezni, hogy a Szentlélek „hitet ébreszt, ahol és amikor 
Istennek tetszik” — hanem a folytatást is : „ a z o k b a n ,  akik hallják az 
evangéliumot” — vagyis  akik az evangéliumhoz tartják magukat.

2. A reménység jegyében
A perikópa második szakaszában is a rajt előtti készenlétről van szó. 

A múlt egy fájdalmas és rendezetlen ügye — a Júdás-kérdés — vissza
húzó erőként hatna, ha nincs rá megoldás. Az apostolok ügyét személy 
szerint rendbehozta a feltámadott Jézus. Péterét is, pedig mindegyiknél 
jobban lejáratta magát. Júdásé nyitott kérdés maradt. Ha Isten tehetet
lenül hallgat ezen a ponton, ha a Júdás ügyén egyszerűen át kell siklani, 
ha nem lehet rendezni, akkor bizonytalanná válik minden; eleve veszett 
ügy a Krisztusról tanúskodó, szolgáló egyház ügye.

Perikópánknak ez a második szakasza azonban arról tanúskodik, 
hogy van Istennél felelet a Júdás-kérdésre. Nem állt el Isten lélegzete 
Júdás esete miatt. Nem fagyott ajkára a szó. Döntésével ad választ és 
nem magyarázkodással. Júdás helyét be kell tölteni. Júdás szörnyű vége 
rést ütött Jézus legszűkebb környezetében, a tizenkét apostol között. Az 
űrt maga Isten tölti ki. Szükséges (dei oun!), hogy Júdás üressé vált helye 
betöltessék. Ezért kerül sor Mátyás megválasztására. Az ügy kínos. Jobb 
lenne hallgatni róla. Különösen Péternek. De nem teheti. Szükséges vele 
foglalkoznia.

Miért kell még pünkösd előtt rendezni a Júdás-kérdést? Miért nem 
hallunk sehol az Újszövetségben arról, hogy valamelyik apostol halála 
után megüresedett apostoli tisztét betöltötték volna? Mi a Júdás-kérdés?

Elsősorban nem erkölcsi kérdés, hanem lelki kérdés, hitkérdés. Er
kölcsi alapon nemcsak Péternek, a többi apostolnak sem lehet ítélkeznie 
Júdás felett. Olyan messze egyik se ment el, mint Júdás, de az árulás 
gondolata nem lehetett egészen idegen számukra. „Csak nem én vagyok 
az, Uram?” — kérdezték egyenként nagycsütörtökön. A Júdás-kérdés 
gyökere az árulásnál mélyebbre nyúlik. Júdás visszautasította a keresz
tet. Kész volt pénzét, életét feláldozni, de nem fogadta el Jézus áldozatát. 
Júdás visszautasította a kegyelmet. A kegyelem visszautasítása — ez a 
Júdás-kérdés gyökere. Isten kiteszi a szívét értünk, az ember pedig azt 
mondja: nem kell, megvagyok nélküle. Isten békejobbot nyújt. Az ember 
ráüt a kinyújtott kézre. Nem akarja. Júdás nem egy ember csupán, hanem 
egy magatartás. Júdás egész sorsa nyilvánvalóvá teszi azonban, hogy lehe
tetlen magatartás, öngyilkosság, a vége: vérmező. Júdás magartartása
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kérdőjelet tesz a Golgota mellé: érdemes volt? Júdás szörnyű vége jJ 
kérdőjel. Ezek után mi határozza meg az emberiség jövőjét: Golgota vagy 
Akeldamá? Ha itt nincs egyértelmű világos felelet, meddő a készülés 
hiábavaló az imádság és pünkösd-várás, nincs értelme rajtolni.

Isten válaszolt a Júdás-kérdésre. Nem azzal, hogy Júdás helyébe új 
apostolt választott. Már a kereszten válaszolt. Kinyújtott kezét nem vonta 
vissza. Meggyalázott szeretetét a Jézus Krisztusban diadalra juttatta, ami
kor őt feltámasztotta és jobbjára emelte. Szeretete mélyebb a pokolnál 
és erősebb a sírnál. Mátyásnak a tizenegy apostol közé számláltatása csak 
jel, de a készenlét szempontjából nélkülözhetetlen jel: a kereszten Isten 
szeretete győzött. Júdás magatartásával és annak minden következmé
nyével — szándéka ellenére — csak növelte a diadalt. Isten Golgota mel
lett döntött. Jegyezzük ide Lüthi néhány szavát, hiszen az ő sokkal rész
letesebb, világos igetanulmányára támaszkodtunk az eddig elmon
dottaknál :

„Júdás helyének betöltésével Isten — mindjárt az apostolok története 
legelején — azt dokumentálja, hogy Júdás, a zsidpk és a népek elutasító 
magatartása ellenére is rendületlenül szükségesnek tartja a keresztrefe- 
szítettről szóló üzenet csorbítatlan továbbhirdetését. . .  Isten nem szándé
kozik beletörődni Izrael és a népek magukat tönkretevő indulatába.” 
(Die Apostelgeschichte, Basel 1958)

A prédikáció scopusa ez lehet: Készenlét a szolgálatra, vagy szolgá
latkészség a — reménység jegyében. A  perikópa mindkét szakaszában ér
ről van szó. Az elsőben az hangsúlyos, hogy rezignáció (felhőkben járás) 
helyett egy szívvel-lélekkel odaadóan kell imádkoznunk, ha fel akarunk 
készülni a reánk váró szolgálatra. A második szakaszban arról van szó, 
hogy az egyház és a keresztyén ember szolgálata nem hiábavaló, mert 
küldetésének terepe — Jeruzsálemtől a föld végső határáig — nem 
Akeldamá, hanem Golgota jegyében áll. A reménység tartja éberen 
szolgálatkészségünket. Szolgálatkészségünk bizonyságtétel, tanúskodás re
ménységünkről.

Benczúr László

Laikus kérdések és szempontok Cs 1,12—14 (15—26)-hoz

Ezt az igét felfoghatjuk úgy, mint a tanítványok előkészületét a 
pünkösdre: Jézus szavait megőrizték, és együtt maradtak Jeruzsálemben. 
Pünkösd várásához hozzátartozik Krisztus híveinek együttléte és az imád
kozás. „Foglalatosak voltak az imádkozásban és könyörgésben” : ez két 
különböző dolog? (17) — Az egyház magvát látom abban, hogy a tanítvá- 
nyi csoport már pünkösd előtt kiszélesedett a Jézust követő asszonyokkal 
és később (15. vers) mintegy 120 főnyi hallgatósággal. A 14. vershez: az 
őskeresztyén gyülekezetben szó sem volt Mária-kultuszról, Máriát csak 
az asszonyok után említi, és szó van Jézus testvéreiről is; ez ellenérv 
Mária társmegváltósága és az ellen, hogy Máriának nem volt több gyer
meke! (17 — Adott-e Jézus személyes parancsot arra, hogy a tanítványok 
Júdás helyét betöltsék? Nem az ő saját kezdeményezésük volt csupán? 
— Igen különös eljárásnak tartom, hogy a sorsra, szerencsére bízták a 
12. apostol megválasztását. Túlságosan leegyszerűsítené ez felelős dönté
seinket: Imádkozzunk, és a többit bízzuk a sorsra? — Az ige ilyen kiéle
zése helytelen: az a lényeges, hogy Isten színe elé vitték a választás ügyét, 
és nem a vaksorstól várták a döntést, hanem Isten útmutatását kérték a 
választás ilyen lebonyolításához is! Amikor döntéseket kell hoznunk ne 
önmagunk bölcsességében bizakodjunk, hanem Isten útmutatásáért kell
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rakodnunk. (17) — Mi volt az Apostolok és környezetük imádkozásának 
•lentősége mennybemenetel és pünkösd között? A textus alapján nem ál
talában kell szólni az imádkozás és könyörgés fontosságáról, hanem e két 
fontos esemény összefüggéséről. — Miért imádkoztak és könyörögtek a 
Krisztushivők: Jézus viisszajöveteléért? Az eltávozott Jézussal való kap
csolatért? Saját jövőjükért? Lehet az imádkozás és könyörgés a gyüleke
zeti élet vagy a hitélet gyűjtőfogalma? (2b) — A tanítványi csoport vissza
tért az Olajfák hegyéről — nyilván Jézus akarta így — Jeruzsálembe, ahol 
Jézust ünnepelték, később halálra ítélték, ahol Jézus ügye még lázban 
tartotta a közvéleményt. De Jézus nélkül tértek vissza. Ma is az a ke
resztyének nehézsége, hogy nincs jelen bizonyíthatóan az, akiről bizony
ságot tesznek. — Sokszor hallani azt a véleményt, hogy vannak időszakok, 
amikor Isten elhallgat. Ilyenkor a keresztyének a várakozásra és imád
kozásra építhetnek csupán. Ilyen volt a tanítványi csoporté is a hegyről 
vissza jövet? (2b) — Az szokott lenni a helyzet, hogy a keresztyének nem 
hajlandók Isten szokatlan, de aktuális útmutatásaira figyelni. Ha nem az 
történik, amit megszoktak, akkor mondják, hogy hallgat az Isten. (2b) — 
Miért kell újraválasztani Júdás helyére valakit? Biztos, hogy a sorshúzás 
Isten akaratát tette nyilvánvalóvá? Nem inkább istenkísértés, amit a ba
bonával vegyes középkori egyház is használt? Miért nem választottak ké
sőbb is, amikor valaki kidőlt az apostolok sorából, hogy a tizenkettes 
szám mindig teljes legyen? (2b) — Mit jelent a 17. vers? Júdás csak szám
szerűen tartozott a tizenkettőhöz, lélekben sohasem? Szolgálatot jelentett 
a tizenkettőhöz tartozás? Arra vonatkozik ez, hogy a Jézust letartóztatók- 
nak tett szolgálatot? — A textus azt mutatja, hogy Jézus mennybemenetele 
után azonnal foglalkozni kezdtek a szervezett, közös hitélettel és a külső 
szervezettséggel is. (2b)

PÜNKÖSD ÜNNEPE
1 Móz 11, 1—9 

Az egység reménysége 
A cél

A torony és a város építésének bibliai leírása népies magyarázat 
akar lenni arra nézve: miért van annyi nép és nyelv. Eszerint az em
beriségnek közös az eredete, az adott időben egységes volt, és ez kü
lönösképpen az egyetlen, közös nyelvben is kifejeződött. Ez a tény Is
tentől adott volt, a teremtés következménye és áldása. (Igaz, a 10. feje
zetben van már szó a népek sokaságáról, mint kész adottságról, de az 
egyes fejezeteket a fejezetek sorszámai nem időrendileg jelzik, mint va
lami történelemkönyvet.)

A leírás szerint torony és város építéséről van szó. A torony az egy
séges nép dicsőségét akarta kifejezni, a magasba való törekvés képessé
gét és annak megörökítését. A város az egységes nép együttmaradási 
szándékát, védekezést a szétszóródás kísértése, lehetősége ellen. A biz
tonság biztosítása volt az, de a hajtó erők között ott volt a félelem is, 
az aggodalom a széthúzástól, az egység megbomlásától. Az építkezés cél
ja mögött a fiatal, életerős, optimista, friss emberiség önmaga kifejezé
se húzódik meg, a duzzadó önértékelés, a rendkívüli energia érzése és 
annak a felhasználása, amelyet csak növelt az építkezési technika új 
módszere, az új szenzációs találmány. Ebből született a nagyravágyás is.
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Erő, képesség, dicsőség, alkotás, de félelem is —, s ezt nevezte egykor 
Hromádka professzor „titánizmus” -nak, amit egyben a mai korra is al
kalmazott.

Ádámtól Bábelig
A leírás azt is tartalmazza, hogy a kezdettől, a bűnbeeséstől a bá

beli építkezésig sok adat ugyanazt mutatja: az ember, s a nép soroza
tosan megpróbál elszakadni a Teremtőtől. Isten a maga nevét adta az 
embernek, Ádám (=ember) ő, így teremtmény, de ezt a kötöttséget meg 
akarta szüntetni, hogy függetlenné válhasson. Önállósodásra tört és tör 
erre is erősnek érzi magát, „nagykorú” lett (Bonhoeffer). Ügy gondoltai 
tehet az addiginál többet, nagyobbat. Az esemény és megannyi szándék 
az Istentől való elidegenedés kezdeti jelei közé tartozik, amely mind 
előtte, mind azóta folyamatosan tart számtalan változatban mindig 
ugyanaz. Igen, olykor még az egyházban is. („Semmi sem új a nap 
alatt.”)

Az Ige szó szerint nem tartalmazza az istenellenességet. Az a kife
jezés, hogy „a torony teteje az égbe érjen” , nem azonos egyszerűen a né
pies szójátékkal: „le az Istennel!” De a lényeg mégis az, hogy az erős, 
egységes nép Isten nélkül kívánja sorsát intézni. A kifejezés a torony 
magasságát is jelezheti.

A nyelvzavar
A leírás szerint az ÚR „leszállt”, hogy „lássa” a várost és a tornyot. 

Finom és gunyoros kifejezés, hiszen az ÚR a terv minden részletét is
merte és „látta” , hogy mi készül, a célt is ismerte. Mindezt azonban csak 
olyan pontnagyságúnak „látta” , hogy közelebb kellett mennie tüzetesebb 
megszemlélésre. Isten előtt tehát a Nagy Torony és Város — voltaképpen 
semmiség. Csak ezután hozta meg döntését, a nyelv összezavarását. Aho
gyan az ember, Ádámtól a Bábelig, fokozatosan törekedett az önállóság
ra, s ezt csak bűnök árán érhette el, éppenúgy válik láthatóvá kezdet
től fogva a részletekben Isten ítélete különböző formában és annak fo
lyamatossága.

Ez az ítélet a nagyravágyás bűne ellen szól, és nem az alkotó épít
kezés ellen.

A legendás torony és város építése tehát leállt, és a nép szétszéledt. 
Valójában azonban folyik ez az építkezés a szellem világának területem 
szinte állandó befejesetlenséggel. Meg-megújuil, kezdődik elölről, kudar
cok, csalódások sorozata közben, mert mindig fenyeget a széthúzás, szét
esés sokféle ok (ideológiai, gazdasági, faji, vallási és más okok) miatt. 
Az emberiség sóvárogja az egységet, tudatosan, minden erejével keresi, 
formálja (ökumenikus mozgalmak, béke-mozgalmak, kulturális mozgal
mak, ENSZ, politikai diplomácia), de valami mindig gátolja, megterheli, 
visszatartja, és ennek összefoglalása az emberben ható bűn, az önzés, 
szeretetlenség, felelőtlenség, hatalomvágy. Még a különféle nyelvek, azok 
ismeretlensége, máskor finomságai is hatnak ebben, és gátolják az egy
más megértését.

És mégis . . .
A reális tények ellenére sem szabad, hogy a tapasztalatok remény

telenségbe fulladjanak, defetizmushoz, közönyösséghez vezessenek. En
nek az ügynek, mindaddig, amíg tiszta ügy, és az emberiség, az emberi, 
népi közösségek javát szolgálják, van reménysége! A jó értelemben vett 
sokféleségnek is van áldása, gazdagsága, mind a mai egyházak, mind a
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épek számára. A régiek a sokféleséget kizárólag Isten átkának tekin
gették, talán itt-ott ma is él ez a vélemény, holott a sokféleség értékéről 
Pál apostol is írt a karizmákról szóló magyarázatában. Az apostol a kü
lönféle lelki képességeket Isten ajándékának tekintette. Isten pedig a 
Karizmákat nemcsak az egyházban osztogatta és osztogatja, hanem az 
e m b e rv ilá g  teljes területén mások között is. így kerül szembe a sokfé
leség isteni áldása az emberi sokféleség nehézségeivel, és ebben a küz
delemben megállani, sőt résztvenni a jóért csodálatos feladat!

Bábel és pünkösd
A textusnak az a nehézsége, hogy pünkösdkor kerül felolvasásra, 

magyarázatra, és ahhoz a prédikációhoz szinte csak a negatívumokat so
rolja fel, a kép egyik oldalát, részét mutatja meg, az egységnélküliség 
univerzális bibliai indoklását. Ennél viszont nem szabad megállani. 
(Ajánlható ezért a pünkösdi történet egy részének a hozzáolvasása.)

Pünkösd ugyanis részben az első gyülekezet megalakulásának cso
dáját tárja elénk i(votltaik ott pártusok, -médek, elamiták...), tehát azt, 
hogyan tette érthetővé az evangéliumot a Szentlélek a sokféle nyelven 
beszélők számára, másrészt azonban hangsúlyozza az univerzális meg
értés szükségességét is, egyben a lehetőségét is! Maga a pünkösdi cso
da az egyház, a gyülekezet csodája, és nem a világé, így a Szentlélek 
által teremtett egység, mint megvalósultság, egyben az egyház feladatát 
is jelenti, küldetését a széthúzó világban a világ egysége javára.

Akár a hit ereje, akár az emberi optimizmus, lelkesedés, hősiesség 
ereje által munkálkodik az egységen, túlzás lenne kategorikusan kije
lenteni, hogy ez az egység egyszer az egész világon megvalósul. Az ígé
ret már az eschatológikus világban teljesedik be. De a küzdelmet nem 
szabad feladni sohasem! A küzdelemnek van előrehaladása nagyon sok 
egyházi és világi kérdésben, emellett mindenképpen pozitív eredmény 
az, hogy visszatart a még nagyobb szétesés, a még több ellentét és el
lenségeskedés folyamatában.

Különböző nyelveket beszélők között tolmács kell, és Isten ezt — 
a különben nagy felkészültséget és tudást igénylő — szolgálatot bízta a 
keresztyén egyházra, hogy ezzel is összekössön sokakat egymással an
nak a Jónak az érdekében, amit Isten is a Jónak tart. Ez pedig a népek 
békessége egymással, a népek egyenlősége, minden ember joga, kenyere, 
műveltsége és hite és ezzel a népeknek olyan egysége, amely az adott 
történeti helyzetben éppen lehetséges. Ezért adott Isten az Ö gyermekei
nek új nevet, a Jézus Krisztusét.

Pünkösd — ellentétben Bábellel — azt fejezi ki, hogy Isten Jézus 
Krisztusban és a Szentlélek munkájában „leszállott” az emberhez. Sze- 
retetével, irgalmával tette ezt, hogy egybetartson. A gőgöt alázatra, az 
aggodalmat bizodalomra változtatja, és ezt kell tanítványainak is cse
lekednie ma és mindenkor. így lehet a sokféleség is termékeny az élet 
szolgálatában.

A textusról az új bibliafordítás próbafüzetében ezt is olvassuk: 
„A Bábel név a héberben szójáték Babilon nevével és a bábal=össze- 
zavar igével. Egyébként Babilon (Báb-ilu)=„Isten kapuja” . Legyen po
zitív jelkép ez a héber szójáték, a Bábel név, az emberi kudarc, gőg, 
szétesés szimbóluma helyébe kerüljön az eredeti jelentés: Isten kaput 
nyit szeretedével, a jónak lehetőségét tárja fel, hogy azon áradjon át a 
kegyelemmel megáldott élet.

Várady Lajos

245



Szeretném hallani ennek az egész bibliai résznek korszerű értelme
zését: özönvíz, Bábel tornya, 400—500—950 éves életkor, nyelvek kialal 
kulása: mit tud ma ezekről a tudomány? Rádióban, tudományos és népi 
szerűsítő irodalomban kapunk eligazítást, de egyházi oldalról soha. Hi
vatalból nem akarna törődni az egyház e kérdésekkel, pedig ezt vár
ják azok, akik hinni akarnak. A természettudományokkal együtt fejlő
dő mai ember, ha hivő, tudja, hogy az Úrnak nem kellett sem az akkori 
sem a mai építési technika miatt valami „detronizálástól” tartania. Néni 
volt-e jó, hogy „egy nyelv” és „egyféle beszéd” volt a földön? Az egész 
résznek a kulcsa a 4. versben van: „építsünk magunknak. . . ” A nagyot 
akarás, a sikerre vágyás és az összetartozás vágya nem lehet bűnös do
log. De azzá teszi a „magunknak” célja! Az első pünkösd alkalmával is 
„egy akarattal” voltak együtt emberek, de más motivációval. Jó lenne 
rádöbbenti az embereket arra, hogy Bábel naiv storyja mögött meg
lássák a lényeget, és maguk is vágyakozva tusakodjanak „egy nyelvért”, 
de főleg „egyféle beszédért” . De megy-e ez Szentlélek nélkül? (18) Miért 
kellett Istennek az egy nyelvet beszélő és egymás beszédét megértő né
peket összezavarni, és miért kellett őket elszéleszteni az egész földre? 
Szomorú következményei: a másik népet gyűlölő faji érzés, nacionaliz
mus fejlődött ki, ami azután véres, pusztító háborúkhoz vezetett. Isten 
ne tudta volna, hogy mi lesz a következménye a nyelvegység megbon
tásának? (18) — Ez az idézet ellentétben áll Krisztus Urunk tanításával, 
amely szerint az Atya mindig gyermekei javát akarja. Nem képzelhető 
el, hogy az emberiség megosztását csak azért határozta volna el, hogy 
ne alkothasson nagyot. Ez igazolása annak a vádnak is, hogy a keresz- 
tyénség ellensége a tudományos fejlődésnek. (18) — Bábel tornya épí
tésének a következménye: elbukás, örök halál, azóta sem értik meg az 
emberek egymást, mert az ördög egyenetlenséget, széthúzást munkál. (18) 
— Ha valami jószándékunk vagy cselekedetünk meghiúsult, embereket 
szoktunk felelőssé tenni. Ez a történet megmutatja, hogy Isten szólt és 
szól bele az emberi tervekbe és cselekedetekbe. Nem örült Isten annak, 
hogy az ember ilyen szorgalmas és találékony, és megoldásokat keres? 
Féltékeny talán az ember önállóságára? Az építés, akkor válik vesze
delmessé, amikor elhangzik, „hogy szerezzünk magunknak nevet!” És 
mit csinál a XX. század egész emberisége? Nem maguknak akarnak-e 
nevet szerezni? Nem kellene-e megkérdezni és nyomatékosan figyelmez
tetni Isten népét is, hogy ők nem a maguk akarata szerint, Isten kikap
csolásával akarják-e életük tornyait felépíteni, hogy „nevet szerezzenek 
maguknak” ? A döntő szót pünkösdkor Isten Jézus Krisztusban mondot
ta ki: „mindenki a maga nyelvén hallotta szólani”, nem az emberek, ha
nem „Isten felséges dolgait.” így és itt lett az összezavarodottságból új
ra EGYSÉG! (18)

Laikus kérdések és szempontok 1 Móz 11,1—9-hez
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PÜNKÖSD 2. NAPJA
Zak 12,10

Amit az OT-i bevezetés mond
Zakariás próféta könyvének második feile — a 9—14. fejezetek — 

igen vitatott a szerzőséget illetően. A vélemények abban megegyeznek, 
hogy Zakariás próféta tulajdonképpeni könyve véget ér a 8. fejezettel. 
De a 9—14. fejezetek szerzője (szerzői) ismeretlen(ek). Duetoro- és Trito- 
Zakariást emleget az OT-i bevezetés. A legtöbb .mai bibliakutató szerint 
a 9—14. fejezetek a görög-makedón korból, Nagy Sándor korából szár
maznak.

Exegetikai probléma
A régi és az új magyar fordításban Isten az, akit átdöftek (reám 

tekintenek, akit...). A legtöbb külföldi fordító azonban héber szöveg 
eredetijét így adja vissza: „arra tekintenek, akit. . (Züriche Bibéi, Men- 
ge, ATD-ben Elliger, a „Nelson” -féle angol biblia stb.) Tehát egy je
lentős történelmi pillanatban karddal vagy lándzsával valakit leszúr
tak. A próféta kortársai nyilván tudták, kiről van szó.

Igehirdetés
Aki e sorokat leírta — a bibliakutatók szerint —, láthatta Nagy 

Sándort is, amint hadvezéreinek, poros makedón katonáinak az élén fe
kete paripáján tovavonult. Ezer tartomány és ország világában azt a zse
niális koncepciót hordozta, hogy Hispániától a Gangesig egyetlen biro
dalommá kovácsolja össze a világot.

A világhódítónak kijáró üdvrivalgás közben a próféta füléhez 
egész másfajta hang érkezik. Nem az öröm kiáltása, hanem jaj-kiáltás. 
Karddal vagy lándzsával átdöftek valakit és amellett állnak emberek 
zokogva. Ki volt ez a ledöfött ember? Semmit nem tudunk róla, hiába 
próbál fényt deríteni rá a mai kutatás. Nekem az a sejtelmem, tudom 
a titkot. Ügy hívták ezt az átdöföttet: EMBER!

Isten a jóságnak, a jóakaratnak Lelkét önti ki reánk, hogy Nagy 
Sándorok katonai bakancsai, gépek zaja, akták zörgése ne tudják elte
relni figyelmünket az emberről. Egy bányaomláskor a mentőosztag ta
pasztalt vezetője így szólt társaihoz: „Dolgozzunk csendben, hogy a be
temetettek sóhaját meghalljuk!” Hangos világszenzációk, nagy emberi 
eredmények között megszólal a „könyörületesség Lelke”, és másról be
szél, mint mi. Az emberi lelkesedés ujjongva hirdeti: „Nagy Sándor le
verte a hatalmas perzsa sereget”. . .  Egy hang pedig azt mondja: „De mi 
van az emberekkel, a ledöföttekkel, árvákkal?” A holdkompból kilép
tek emberek, a tudomány csodás csúcsokra ért . . .  Igen, de mi van itt 
lent a földön a sok sóhajtozó emberrel? „Van házam, kocsim” — mondod. 
Igen de a feleséged, a gyermekeid . . . ?

Kis és nagy közösségek tartó oszlopai nem a kardok, nem az ÉN, 
nem az érdek, nem a gyűlölet. Hanem a könyörületesség, az emberség, 
az önmagunkról elfelejtkezés.

Technikai akadálya nincs annak, hogy az emberiség egy csodás jövő 
felé vegyen irányt. Csak az embertelenség lelkülete az akadály ebben. 
Ez az a bozót, mely minden lépést akadályoz. Az irgalom Lelke el tud
ja végezni bennünk, hogy őszintén bánkódjunk szeretetlenségeink miatt,
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egész önző lelkületűnk felett. Csak megújultan lehet igazán tovább mén 
ni. — Gollwitzer írja le, hogy a háború vége felé egy katonatársa, mell 
lette a pádon, kedvesen beszélt otthonáról, két gyermekéről; — ’ maid 
minden átmenet nélkül arról, hogy 1—2 nappal előtte egy falu széna
padlásán felfedezett egy üldözött lengyel családot, és azonnal átadta őket 
a tábori csendőröknek. „És mi történt velük?” — kérdezte Gollwitzer 
„Egy pár rongyemberrel kevesebb van!” — mondat nevetve az illető 
„Talán valahol most derék állampolgárként él családjával — mondja 
tovább az emlékező professzor —, rászavaz egyik demokrata pártra és 
jár templomba —, és rég elfelejtette, hogy gyilkos. De el lehet-e ezt 
felejteni? Nem áll-e egy órában elébe? Az utolsó ítéletkor minden vér 
kiáltani fog a kezünkön, és minden könny, amit miattunk sírtak el, 
égetni fog.”

Egyre erősebb az a meggyőződésem, hogy nem azt kell nekünk csúcs
ként emlegetnünk: légy jó keresztyén, légy jó evangélikus, légy jó ma
gyar! A legnagyobb csúcs: az ember! Légy Isten-képű ember! Embersé
ges ember! Ez a legmagasabb csúcs. A többi mind leszűkülés, mellvere
gető öntudat, valakik ellen lelkesedés. „Légy jó keresztyén” — azt je
lenti: határold el magadat a nem-keresztyénektől. „Légy jó evangélikus!” 
— hittételekben, vallási formulákban különbözz a katolikusoktól, refor
mátusoktól! „Légy jó magyar!” — gyűlöld a másféle nációt! Tehát ezek 
mind negatív érzések: elhatárolni, gyűlölni. A pozitív csak ez: légy iga
zán ember! Könyörületes szívű, a jóságra felszabadult lelkületű ember!

Néha a beszűkült gondolkodású egyház nagy problémákkal vívódik: 
hogyan tarthatom meg karámomban az embereket. Német egyházi veze
tők így fordultak Nyugaton Domizlaff reklámfőnökhöz tanácsért: mit te
gyenek, hogy a híveket megnyerjék. A reklámfőnök így válaszolt: „Mit 
várnak tulajdonképpen Önök tőlünk, reklámszakemberektől? Az a be
nyomásom, hogy több nevet szeretnének bekönyvelni. Külső eredmények 
eléréséhez rendelkezésükre bocsáthatunk rábeszélő művészeket. De attól 
félek, ezzel nincs megoldva az Önök kérdése. Ha Isten elhagyta Önöket, 
mit tanácsoljunk mi, szegény reklám-emberek?! A mi látásunk az, hogy 
az emberek nem szűntek meg ma sem keresni Istent — legföljebb más 
közvetítőket választanak maguknak. Tévednek, ha azt gondolják, hogy 
az emberek istentelenek, még ha el is hidegültek az egyházaktól. Nem 
tudják önök átérezni, milyen hatalmas erő áradt az apostolok kis csa
patán keresztül pünkösdkor, mely Nyugat arcát teljesen átformálta? 
Nem propaganda eszközökkel csinálták ezt; — a hit és szeretet tüzé- 
vel!”

„Dávid háza” és „Jeruzsálem lakosai” — ez konkrét történelem, adott 
földrajzi hely. Nem lehente-e a te szíved, a mi szívünk az a hely, ahon
nan kiindulna ez a lelkűiét? „Kiöntöm” — azt jelképezi, hogy elért min
ket a jóság áradata — s egyszerre nem tudunk elmenekülni előle, mint 
a hirtelen jött árvíz elől nem lehet kitérni. A jóság Istene a jóság lel- 
külete önti ki reánk. S akkor egyszerre eltűnik szívünkből a harag, az 
előítélet, s visz, sodor bennünket emberek felé a jóakarat, a békesség, 
az igazságosság, az egymás megbecsülésének lelkülete.

Hirosimában, az atombomba emlékcsarnokában, látható egy épület
kő. Ahhoz a banképülethez tartozott, melynek lépcsőjén „akkor” ült e 
kő mellett egy ember. A bomba lehullott, s a férfiból nem maradt egy 
bőr darabka sem — csupán az árnyéka maradt meg ezen a kövön. A bor
zalmas forróság elszínezte a követ, csak egy árnyék maradt rajta az 
utókornak: „Hova lett ez az ember?” Hol van az ember, a felebarátod?
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Ott vonul Nagy Sándor, hiú, önző álmait kergetve. S a háttérben 
íjaidul az ember. Pünkösd ünnepén nem arról van szó, hogyan lehet- 

ne iobban összekovácsolni az egyházat, gyülekezetünket. Hanem arról: 
hogyan lehetne elérni, hogy kevesebb legyen a jaj, a könny, a nedves 
lakás, a lelkiismeretlenség, a gyűlölködés. Tartsuk oda szívünket, egész 
lényünket a könyörületesség Lelkének, mint a tavaszi napnak arcun- 

kat... Görög Tibor

Laikus kérdések és szempontok Zak 12,10-hez
Nem meggyőző, hogy „Dávid háza” kifejezés helyére az igehirdető 

minden további nélkül az egyházat helyettesíti be. Bizonyos az például, 
hogy „Izrael” ma az egyházzal azonos? Innen már csak egy lépés, hogy 
.Isten országát” az egyházi intézménnyel egynek vesszük. Kikre korláto
zódik hát az ígéret? (18) — A Szentlélek kitöltésének valóságában hi
szek, tudom hogy hitet ad. De kötni szeretném valamihez. Ezért örü
lök, hogy a kegyelem és könyörületesség Leikéről hallhatok itt. Könyö- 
rületességből jön, könyőrületre, irgalomra kötelez el. (18) — Szent ál
talánosságban beszélünk a Lélekről, pedig Ö „valahonnan jön és vala
hova megy” . Konkrét irányból, konkrét helyzetünkbe, konkrét tenni
valókra. Többször hallottunk a szószékről arról, hogy korszakonként más
ra teszi a hangsúlyt a Szentlélek. Megigazulásra, kegyességre, diakóniára. 
Azt hiszem, hogy az „egyetemes irgalom” meghirdetése keresztyénségünk 
nagy mai programja. Az elnéző szeretettől a harcos szolidaritásig. (18) 
— Az „átszegezett” -re feltekintenek: ez nemcsak egyszer történt, hanem 
ma is végbemegy: ezt a Szentléleknek köszönhetjük. (18) — Mi az, hogy 
„siratják és keseregnek utána” ? Csak a nagypénteki eseményre utal, 
vagy pedig ma is végbemenő történésre? Nem az lenne a helyes sorrend, 
hogy a vers második felét vennénk előre? Élőbb a kesergés, azután a ke
gyelem? (18) — Túl „sima” ez a textus. Mintha már az Újszövetség fe
lől írták volna meg. Aztán „túl-lelki”, csak üdvösséggel foglalkozik. Én 
bizony hozzávenném a 13,1-et, mert az a megtérés utáni új életre utal. 
Rehabilitálni kellene pünkösdöt. Túl ünnepélyes. A kettős nyelvek ter
mészetfeletti jele tenné rendkívüli jelenséggé a Lélek kiáradását, pedig 
az mindennapos valóság az ige embereinél. Az ige: kenyér, a Lélek: a 
kés, ami szeli és elfogyaszthatóvá teszi. (18) — Azt várom az igehirdetés
től, hogy a Lélek kiáradásának most-járól beszéljen, aztán arról, akit 
közel hoz a gyülekezethez: Krisztusról. Szóljon az üdvös megkeseredés- 
ről, amiből könyörület és új ember születik. Azt is mondja el, miben 
könyörületes és hogyan. (18) — Jeruzsálem lakosainak cselekedete és 
Isten tette éles ellentétben vannak egymással. Isten tette a kegyelem és 
irgalmasság cselekedete, Jeruzsálemé pedig a kegyetlenségről tanúsko
dik. Ezt az ige Csel 2. alapján világosodik meg. (13) — A „sírás” és „ke
sergés” szavak a bűnbánatra utalnak? Annyit jelentenek-e, hogy az em
berek felismerték volna: baklövést követtek el, amikor Isten egyszülött
je ellen lázadtak? A „reám tekintenek kifejezés hitet, bizodalmát jelent 
Isten és cselekedetei iránt. Az Elsőszülött után való kesergés mit jelent? 
(13) — A Szentlélek munkája az, hogy rámutat Jézusra, és arra, hogy 
ne őt sirassuk, hanem vétkeink miatt sírjunk. Isten a Lélek által új 
életet munkál bennünk, ahol helye van a könyörületességnek, irgalmas
ságnak. Mennyi kegyetlenség, könyörtelenség volt pl. a második világ
háború idején is, haláltáborok stb. Még a ,mi napjainkban is lépten-nyo- 
mon találkozunk kegyetlenséggel és könyörtelenséggel. (13)
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s z e n t h á r o m s á g  ü n n e p e
Lk 10,21—22
Az alapige

Máténál (11, 25—27) ezek a versek a meg nem térő városoknak mon
dott jaj után következnek. Lukács a „ja j” után hozza a 70 tanítvány 
visszatéréséről szóló beszámolót. Mivel a 21. versben kifejezett, de még 
nem határozott utalás van (elrejtetted-kinyilatkoztattad „ezeket”), figyel
nünk kell az előzményekre is. Különböző módon ugyan, de mindkét eset
ben Krisztus művének elrejtéséről vagy kinyilatkoztatásáról van vég
eredményben szó.

Hálaadásában két csoportot állít egymással szembe Jézus. A meg
nevezés — „bölcsek és értelmesek”, valamint „tanulatlanok” — kézen
fekvő értelme az intellektuális értelem. Durván: okosok és buták. Ehhez 
kapcsolódik a vallásos értelem: bölcsek azok, akik foglalkoznak Isten 
igéjével, törvényével, életüket igyekeznek ennek megfelelően alakítani, 
akik éppen ezért alkalmasnak és hivatottnak érzik magukat mások ta
nítására (Róm 2, 20), s úgy gondolják, van mire hivatkozniuk Isten 
előtt is; — a tanulatlanok viszont azok, akik nem tudnak és éppen ezért 
nem is akarnak foglalkozni Isten igéjével, akik életüket ezért nem is 
alakítják ennek megfelelően, akik nem tudnak másokat tanítani és nincs 
mire hivatkozniuk Isten előtt. A vallásos értelemtől elválaszthatatlan 
ezeknek a szavaknak a szociális értelme: a „bölcsek és értelmesek” a 
vezetők, a tekintélyesek, a jómódúak; a „tanulatlanok” pedig a bűnö
sök, a szegények, de vallásilag és szociálisan kivetettek, lenézettek. Ez 
a három értelem nem három lehetőség csupán, hanem szorosan egymás
ba fonódik. Az egykorú világ a legtöbb esetben egyszerűen egyenlőség- 
jelet tett a hitetlen és szegény, vagy a tanulatlan, szegény és bűnös kö
zé (vő. W. Grundmann, Das Evangélium naoh Lukas, 1961, 216).

A Jézusban történt kinyilatkoztatás ezeké a tanulatlanoké lett. Nem 
azért, mintha mégis okosabbak, istenfélőbbek, ügyesebbek, kedveseb
bek lennének Isten előtt, hanem mert egyszerűen nekik szól Isten szere- 
tete, Isten hozzájuk fordul. Lényegében ez az evangélium.

Meglepő, hogy Jézus nemcsak a tanulatlanoknak adott kinyilatkoz
tatásért ad hálát, hanem a bölcsek és értelmesek elől való elrejtésért is! 
Más, Jézusról vagy Jézus által mondott univerzális igényű kijelentések
kel összehasonlítva szinte csábít a gondolat, hogy ne jézusinak tartsuk, 
de ez nem indokolt (Bultmann, Geschichte, 172).

Lukács — Mátéhoz viszonyítva — még azzal is nyomatéket ad a 
mondatnak, hogy hangsúlyozza: Jézus a Szentiélekben ujjongva mondta 
ezeket a szavakat.

Már a 21. vers bevezetése (Szentlélek említése) és befejezése is 
(„Igen, Atyám. ..”) tartalmazza azt, amit a 22. vers azonban még át
fogóbban, világosabban fejez ki: Jézus hálaadása és hálaadásának tartal
ma, szolgálata a tanulatlanok között és általuk (hetven tanítvány!) töké
letes összhangban van az Atya akaratával. Jézus ugyanis nem egy ha
gyományt vagy tanítást vagy elképzelést vett át és ad tovább Istennel 
kapcsolatban: az Atya mindent átadott neki. Amikor Jézus a tanulatla
nokhoz fordul és őket állítja Isten országa szolgálatába, .akkor ezt nem 
azért teszi, mert valamit tud az Atyáról, hanem mert mindent tud. Nincs 
más mód az Atya megismerésére, csak a Fiún keresztül.

A Fiút csak az Atya ismeri — ezt is mondja a 22. vers. Hogyan
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ismerhető meg akkor a Fiú? Ez a kérdés nem szerepel itt. De Jézus 
azzal az igénnyel lép fel, hogy ő ismeri és kinyilatkoztatja az Atyát.

ism e rh e tő  meg a Fiú. — Ezen a ponton nagyon érezzük, hogy az 
mberi kifejező erő határánál vagyunk, hogy mindez csak dadogás Is

tenről is, Krisztusról is. Hiszen az Atya több mint egy atya, és a Fiú 
több mint egy fiú!

Pillantás az ünnep egyéb textusaira
A textusok egyik fele nem tesz említést Istennek az emberrel kap

csolatos munkájáról: Rm 11, 33—36; 2Kor 13, 13; Móz 33, 18—23; 5Móz
g 4 _7 - 29, 29. Másik fele szól újjászületésről, örök életről, Isten kiáradó
kegyelméről: Mt 28, 16—20 Jn 3, 1—8; 17, 1—10; Ef 1, 3—14; 3, 8—12; 
Ps 145.

Ezekhez képest Lk 10, 21—22 sajátossága, hogy Isten nagyságát le
hajtó szeretetében látja. Isten lehajtó szeretete nem általában kegyelem, 
hanem a gyengék felkarolása. Isten munkája és szándéka ebben foglal
ható össze.

Az igehirdetéshez
Fenségesen szépek és szívbemarkolóak akár a Biblia (oltári lekció: 

Rm 11, 33—36!), akár a középkori egyház (701. 702. ének) Istent dicsérő 
himnuszai. Ennél az Istennél nyugalmat, biztonságot, védelmet talál az 
ember. Legcsodálatosabb mégis a hatalmas Istennek a gyengékhez le
hajtó szeretete. Bár tudnánk erről magunk is csodálkozva, a felfedezés 
örömével, ujjongva beszélni!

Jézus olyan Istent hirdetett — és mi se beszélhetünk másról — aki 
nemcsak törődik ezzel a világgal, nemcsak szereti, nemcsak megkegyel
mez, de egyesekhez megkülönböztető módon közeledik: a „tanulatla
noknak” nyilatkoztatja ki magát, őket részesíti Isten országa örömében, 
ők hallják meg az evangéliumot. Igen, Isten Jézus Krisztusban „állást 
foglalt”, nem „pártatlan”, hanem „pártos” volt: a szegények: bűnösök 
tanulatlanok pártjára állt. Ezért fordult ellene a másik párt, az „igaza
ké”, a „foöSieseké”, az „értelmeseké”.

A keresztyénség sokszor volt „pártos” története folyamán, de sajnos 
túl sokszor volt Jézus nevével éppen az ellenkező oldalon, mint ahova 
Jézus áll. Visszanézve se mindig könnyű belátni a tévedést ezzel kap
csolatosan. Nem megoldás a jelenben, ha pártatlanok akarunk maradni. 
Urunk „pártossága’ ezt nem engedi meg. Vélt „pártatlanságunk” tény
leg válhat egyértelmű, de helytelen állásfoglalássá is. Mindez nem egy 
bizonyos párt feltétlen támogatását jelenti, nem is új, mondjuk „ke
resztyén” párt létesítését, de mindenképpen jelent konkrét lépéseket 
egyes emberek vagy a közösség érdekében, s ezt éppen „politizálásnak” 
is lehet nevezni. Éppen úgy, amint nem „lelkizés”, hanem „politika” 
volt az is, ahogyan Jézus állást foglalt a vámszedők, bűnösök, paráznák, 
szegények mellett és farizeusokkal, írástudókkal szemben. Politika volt, 
de nem politikai megfontolások és törekvések irányították, hanem itt is, 
éppen így „engedelmes volt mindhalálig” .

Naggyá lett világunkban, amikor távolról is érkeznek hozzánk hírek 
és hatások ugyan, de mintha az egyes emberek jelentősége csak kiseb
bedéit volna, sokszor nincs más mód a „pártfogásra” , mint együttérzé
sünk, szolidaritásunk kifejezésével. Az esetek nagy részében van más 
lehetőség is. A tanulatlanoknak történt kinyilatkoztatás sem csak az 
együttérzés kifejezése vagy csak ismeretközlés volt az Atyáról, hanem
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a bűnbocsánat hirdetése, asztalközösség, kisgyermekek védelmezése (Mt 
21, 15—16), bölcsek és értelmesek intése, betegek gyógyítása.

Mit jelent a „tanulatlanok” pártjára állni a valóságban, aprópénzre 
váltva? Nálunk? Ilyesmit: Megbecsülni és megbecsültetni emberileg, er
kölcsileg, anyagilag azokat, akiket háttérbe szorítanak, akik megrövi
dűlnek (gyülekezeti lelkészek gondolhatnának itt először saját beosztott
jaikra). Nem eltűrni igazságtalanságot és jogtalanságot, hanem élni a tör
vényadta jogokkal és lehetőségekkel az igazság és jog érdekében. Hatal
mukkal visszaélő emberek előtt nem meghunyászkodni. Mindezt nem
csak és nem elsősorban a magunk érdekében, hanem másokért. Gyer
mekekkel, fiatalokkal, öregekkel konstruktív módon törődni. Lemarad- 
takat az előbbrejutásban segíteni. (Hogyan segítheti ilyen szempontból 
a vezető a beosztottját, a szerkesztő a cikkírót, stb?) Elbizakodottat, hen- 
cegőt kijózanítani. Ilyesmit persze mások is mondanak és tesznek. Nem
csak keresztyének.

Nem különös, hogy napjainkban kommunisták, szekularizált embe
rek nagyon is jól látják, meg is mondják, hol és milyen cselekedetekkel 
kellene keresztyéneknek, egyházaknak Urukhoz méltóan helytállniuk? 
Nem különös, hogy napjainkban olyan emberek is, akik nem hallottak, 
nem tudnak Jézusról, úgy szólnak, úgy tesznek, úgy harcolnak, amint 
keresztyéneknek kellene tenniük? Ez Isten dicsősége ebben a világban. 
Ez éppen elég ok számunkra, hogy szégyenkezzünk magunk miatt.

Ha mások is mondanak hasonlót és mások is teszik — esetleg ná
lunk jobban — amit nekünk kellene, akkor miért legyünk még keresz
tyének? Nem a kapott feladat, hanem a kapott ajándék tesz minket ke
resztyénné: Jézus akkor állt pártunkra, mikor még semmivel se büsz
kélkedhettünk, a keresztségben. Megismerése, szeretete nem kiharcolt 
eredmény, hanem meg nem érdemelt ajándék. Hogy megismertük-e őt, 
hogy szeretetében élünk-e, annak próbája állásfoglalásunk a világban a 
tanulatlanok, a gyengék oldalán.

Téma
Az Atya nem páratlan.
1. Isten pártján kitartunk — ez büszke hitvallásunk.
2. Isten kitart a gyengék pártján — ez Jézus kinyilatkoztatása.
3. A gyengék pártján van a mi helyünk is — ez Istentől kapott fel

adatunk.
Ének: 701, 702, 742.

Reuss András

Laikus kérdések és szempontok Lk 10,21—22-hez
Mit jelentenek ebben az összefüggésben a gyermekek? Miért állítja 

Jézus példaként elénk őket? Talán ártatlanok? Gyermeki hittel kell tu
domásul vennünk Isten akaratát. Hit tekintetében a felnőttnek is gyer
meknek kell lennie. (22) — Jézus lebecsüli az értelem és az okosság sze
repét? Az igéből úgy tűnik, hogy Isten szándékosan rejtette el az ér
telmesek elől dolgait? Vajon mi lehet ennek az oka? Az ember a maga 
elképzeléseit vetíti bele Isten dolgaiba. Aki értelmével próbálja Istent 
megtalálni, belebonyolódik a saját értelmébe. (22) — Ma sokan titkolják 
hitüket. Mert szégyenlik értelmük előtt. Ha nem a bölcsek és értelme
sek ismerik fel Isten dolgait, akkor van-e értelme a Biblia kutatásának? 
A legfontosabb a nyitott szív Isten tanítása iránt. Legyünk készen a té
vedés felismerésére és korrigálására. (22) — Mindennapos tapasztalat
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az, hogy igazi sikereket nem a tudálékosak, hanem a hittel merők és 
küzdők érnek el. Az entellektüelek agyonokoskodják az- életet. Néha 
bizonyos „fausti” csömör fogja el az embert a „szürke teóriákkal” szem
ben. Mit kíván Jézus? „Sacrificium intelleotus” -t? Tegyük félre az 
eszünket? (22) — Vannak olyan pillanatok, amikor már nem gondolko
dunk. A nagy veszélyekben ösztönösen cselekszünk. Egy eset, amelyről 
nemrégen írtak. Valaki elrántott egy jármű elé rohanó gyermeket, s 
maga került alá. A következményeket mérlegelő értelem helyett más 
parancsnak engedett az életmentő. — Azt hiszem, hogy Jézus a kis
gyermekeket az őszinteségükért állította elénk példaként! (22) — Mi tör
ténhetett abban az órában, amelyben Jézus „felettébb örvendezett” ? 
Minek örvendezett annyira? Annak örül, hogy Isten elrejtett valamit 
a bölcsek és értelmesek elől? Annak örül, hogy a bölcsek és értelmesek 
nem értik Isten dolgait? Amikor tovább olvastam, megértettem, hogy 
Jézus nem annak örül, hogy egyesek nem értik Isten titkait, hanem in
kább annak, hogy vannak, akik megértik azokat, vannak, akiknek szá
mára megvilágosodnak a titkok. (10b) — Isten titkaiba nem tud beleha
tolni a bölcsesség és az értelem. Isten titkait nem lehet kifürkészni úgy, 
mint a természet titkait, mint az emberi test és lélek titkait, bár úgy 
gondolom, hogy itt sem korlátlan és végtelen az emberi ész és értelem 
megismerő képessége. (16b) — Isten titkait csak az tudja megismerni, 
akinek Isten felfedi azokat: ez már a Szentlélek munkája bennnünk. De 
hát tulajdonképpen mik az „Isten titkai” ? Isten titkai nem titkos dol
gok, nem titokzatosságok, hanem tulajdonképpen nyílt titkok: Isten cse
lekedetei. Isten titka az, hogy szeret minket. Minden cselekedete mögött 
ez rejlik. Ez csak azért titok, mert az ember nem tudja elhinni. Amikor 
pedig meglátja, „megérti”, mert hiszi, akkor tapasztalja is és hálás lesz 
érte. Ennek örül Jézus, ahogyan akkor is örült, amikor 70 tanítványa 
visszatért. (16b)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 1. VASÁRNAP
1 Kor 1, 18—24

Az egyházi év összefüggésében

ez az időszak a zsendülő élet, a növekvő egyház valóságáról, küldetésé
ről, sorsáról és jövendőjéről szól. Plantatio Dei! A Szentháromság mag
vetése, a pünkösdkor elindult egyház útja a téma: hol, hogyan, milyen 
erőforrásból növekszik az ajándékba kapott Élet!?

A pogányság és zsidóság között az egyház a „harmadik nemzetség”. 
Valóban új kezdet. Ennek a harmadik nemzetségnek tagjai a pogányok 
és zsidók közül verbuválódnak. Ezért tisztázásra vár, hogy mit is jelent 
az egyház (gyülekezet) valósága a pogány és zsidó szellemiséggel szem
ben. Textusunk, mint az egyház kezdetének teológiai alapvetése, konf- 
rontálja az újat a régivel. Ez nem „elvi” tisztázás, ami csak szakemberek
re tartozna. Oltári felolvasásra ezen a vasárnapon a gazdag és Lázár pél
dázata kerül. Tehát feladatunk a szembesítés és a tudatosítás tekinte
tében annyira jelentős, mint Lázár hiányzó kenyere és ápolatlan sebe.

Textusunk háttere
A korinthusi levelek tekintetében kitűnő tájékoztatást nyújt Káldy 

újszövetségi bevezetése. Érdemes újra figyelmesen végigolvasni különö
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sen a levél sajátosságairól szóló szakaszt. Hiszen a textus „in situ” vonat
kozása fontos.

A szöveg megértéséhez

Logos t. st. nem a keresztről szóló ige, hanem a keresztet hirdető 
ige; mória a szófia ellenpólusa nem a hiányos műveltség értelmében, ha
nem mint a bölcsességnek ellentéte; athetészó semmivé teszem; szündzé. 
tész a zsidó disputator az írástanulmányozásban; eüdokészan elhatároz
ta; kérügma annak a híradása, aki felhatalmazás és küldetés alapján 
szól; szószai vkinek megmentése az istentávolságból istenközelségbe; 
szkandalon nemcsak tőr, csapda, hanem felháborító aljasság, valami 
hallatlan” ügy; mória gúnyszó; klétoi az elhívás útján Istentől hitre 
juttatott.

A téma megközelítése
A „zsidó” a szentség szépségét vallotta. A „görög” a szépség szent

ségét hirdette. Zsidó gondolkodás szerint a szentség engedelmességben, 
tehát a sinai Törvény erkölcsi megvalósításában érhető el. Ennek az ir
galmatlanul hosszú, de járható útnak isteni jele a csoda. Görög gondol
kodás szerint a szentség a hibátlan gondolkodás, az igazság kutatása és 
logikus kifejtése, az átfogó tanrendszer útján adatik. Ennek az izgalmas, 
tévedésekkel és felismerések örömével szépséges útnak megbízható iste
ni igazolása az eszme. Mindkét szellemiségnek gyakorlati következménye 
volt a jellegzetesen zsidó, illetve görög erkölcs, életforma és világnézet. 
A zsidó a hatalom jelét igényelte, hogy higgyen és döntsön. A görög 
az értelem megismerő képességében bízott, és a szellemi meggyőzés fel
tételével hajlott a meghódolásra. Intuitív vallásosság és racionális meg
ismerés, teológia és filozófia, szigorú monotheizmus és derűs politheiz- 
mus, a Sinai hegy komor fensége és a játékos, derűs Olymposz vitája.

Ebbe a konkrét, antik világhelyzetbe robban bele a „kereszt igé
je” ! A  zsidó megbotránkozik, a görög csúfolódva nevet. Botrány és bo
londság. Mindkét reflex logikus. Hiszen abszurd helyzetbe hozza mind a 
vallást, mind a filozófiát az evangélium. Egyfelől: semmit sem érne a val
lásos teljesítmény? Hiábavaló lenne minden görcsös erőfeszítés, lemon
dás és szenvedés? Isten teljhatalmának bizonyítéka lenne a kereszt erőt
lensége? A keresztfán kivégzett lenne a Messiás? Elszörnyedve dugja 
be fülét minden kegyes ily „istentelenség” hallatára. Nemcsak akkor. Ma 
is. A világkorszak végéig, ameddig csak tart a „három nemzetség” tör
ténelme. Másfelől: minden logikának megcsúfolása lenne az az állítás, 
hogy a bűn, szenvedés és halál megoldása lenne a bűnnek, szenvedésnek 
és halálnak maximális megvalósulása, a golgothai kereszt. Badarság már 
az a híradás is, hogy az igazság, tehát a legnagyobb érték nem eszmei, 
hanem személyes formát ölt. Hiszen, „aki másvalakinek botlásáért bün
tet egy embert, aki engedi, hogy egy ártatlan szenvedjen a bűnös helyett 
(még ha a maga jószántából kapható is erre) és aki engedi, hogy a vét
kes büntetlenül megússza — az ilyen valaki barbárként cselekszik!”  
(Strauss: Dér alté und neue Glaube.) Hiszen ez elmossa a különbséget 
művelt fő és barbár lény között, szappanbuborékként szétpukkan az 
ideák szépséges világa, az igazság nem lehet az égbekiáltó igazságtalan
ság, az isteni világnak semmi köze sem lehet ahhoz a véres, sebekkel 
borított holttesthez a Golgothán. „A  végtelennek minden karikatúrája 
bűntett a szellem ellen!” (Garaudy)
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Ne ítéljünk könnyelműen
Igaza van mind a zsidónak, mind a görögnek. Az, ami a Golgothán 

történt, hozzáférhetetlen mind a törvény útján, mind az értelem meg
ismerő módszerével. A vallás és értelem az ember világának két csú
csa. De a kereszten Isten világának küszöbe ragyog fel. Az az Isten, 
Akiről az evangélium híradása tanúskodik, nem a „saját képünkre al
kotott” Isten (Feuerbach), hanem az új, az igazi, Aki önként lép Krisz
tusban a keresztre, és mindenkitől elhagyatva, senkitől fel nem ismerve 
vállalja az engesztelő halált. Ennek a megragadása kizárólag hitben tör
ténik. Amilyen keskeny a küszöb Isten és az ember világa között, olyan 
keskeny a határ hit és nemhit között. Mindkettőben ott szunnyad annak 
a lehetősége, hogy egy pillanat alatt átcsap a másikba. Jogosan beszélhe
tünk anonym hivőkről és anonym hitetlenekről. Mert a hit sohasem ma
gától értetődő, nem háborítatlan tulajdon. Élete végéig minden hivő szí
ve mélyén eleven a hitetlenség kísértése, s ugyanakkor a legöntudatosabb 
hitetlen is potenciális hivő. Goethe szerint „a világ és az emberiség tör
ténelmének legmélyebb témája a hitnek és hitetlenségnek konfliktusa” 
West—Östlicher Divan). Sem a hivőnek, sem a hitetlennek nincsen za
vartalan, zárt exisztenciája. Nálunk „félelemmel és rettegéssel vigyétek 
véghez. . . ”, azoknál pedig az elnémíthatatlan, gyötrő kérdés „hátha még
is? hátha mégsem.. .? ” Camus egész életét végig kíséri traumája egy ha
lálra gázolt arab gyerek holtteste láttán, s megszámolhatatlanul sokan 
vannak kortársaink között, akik Auschwitz és Hiroshima óta egyszerűen 
elvesztették hitüket, mert képtelenek elfogadni ezeket a szörnyűsége
ket .. amint képtelenek felfedezni Isten ragyogását a vérrel borított, ke
resztre szegezett Jézusban — ugyan ki látta Őbenne az isteninek ragyo
gását?! — számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a kereszt igéje ponto
san annyira kinyilatkoztatja, mint amennyire legmélyebben el is rejti 
Isten arcát. Krisztus „a világ végéig agonizál közöttünk” (Pascal). Mert 
Istenről a világ egyetlen fájából, a kereszt fájából lehet csak hiteles 
képet faragni!

Tudomásul kell vennünk, hogy a „numinizált” világ helyett ma 
„hominizált” világban élünk. S ez a történelmi helyzet is, amint előze
tesen a kereszt Istenének küldő szava kimozdít a puszta állítást, a meddő 
vita, kölcsönös elmarasztalás és önmagunk felmagasztalása „vallásos” 
vagy „bölcseleti” köréből a bizonyítás szolgálatára. Bennünket pontosan 
arra, hogy tanúi és hordozói legyünk a kereszt evangéliumának. Hiszen 
a hit az aktív életformának forrása. A kereszt körüli minden tagadás 
és kétely, megbotránkozás és bolondnak minősítés a kereszt Jézusának 
epifániája után kiált. Ma nekünk kell ezt a mindvégig szerető, önmagát 
gondolkodás nélkül feláldozó, halálra is kész Jézust megjelenítenünk kor
társaink számára. Az emberiség minden tragédiája arra figyelmeztet, 
hogy Istennek és embernek szolgálatára küldettünk, még az „értelmet
len” és „megbotránkoztató” áldozatok vállalásában is, de úgy, hogy a 
„compassio” felvillantsa a szentség és szépség szerelmesei előtt a szolgá
lat primátusát! Annak bizonyítását, hogy a szolgáló élet nemcsak a leg
nagyobb erőtényező, hanem a legértelmesebb életforma is. Megvan ben
ne a jelen és a jövő konszonáns útja és igazsága.

Balikó Zoltán

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 1,18—25-höz
A szöveg megértésében a 21. vers ókoz gondot: a mondat rendkívül 

körülményes — Jézus kereszthalálát az igehirdetés közli velünk. Az ige
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hirdetés nem problémamentes, nincs benne semmi rendkívüli dolog 
Nincs benne semmiféle emberi bölcsesség. Egyszerűen egy embernek a 1 
szenvedését mutatja meg. (15) — A szakasz megállapítása: aki nem hisz 
annak bolondság az igehirdetés, az egész Biblia. Aki hisz, annak Isten 
ereje. Akik nem hisznek, azoknak ma is bolondság a prédikáció. Ha 
templomba mégy, azt mondják „fixis” vagy, mert elhiszed azt a mesét 
— Hiábavaló a világ nagy bölcsessége és tudománya. Aki nem hiszi 
Krisztust, az nem üdvözülhet. Minden törekvés (értelmi) kudarcra van 
ítélve. Képtelenség, hogy az ember a saját eszével felfogja Isten dolgait, 
pl. Jézus halálának az értelmét. (15) — Bölcsességen tudományosságot ér
tek, mert bölcsesség egy egyszerű mondatban is lehet, de nem biztos, 
hogy az tudományosan is helytálló. Bölcsek a tudománnyal foglalkozó 
emberek. — Tovább kell olvasnunk a szakaszt, még a 2. fejezetet is, 
akkor kiderül, hogy a hivő ember nem mond le az értelméről, azért 
mert hisz. Az igehirdetés nem zavaros beszéd. Van logikája és van értel
me Isten dolgainak. De ez elrejtett, „titkon való” bölcsesség. Csak a 
hivő előtt tárul fel. Nem tudás vagy tudatlanság áll egymással szemben, 
hanem hit és hitetlenség. (15) — A hivő, azért mert hisz Istennek, nem 
értékeli le az igehirdetés emberi beszédét. A Bibliát is, mint az igehir
detés alapját hitelesnek tartja. A Bibliában nagyon sok ellentmondás 
van (az értelem számára megoldhatatlan feszültség), de Isten engem ép- 
pen ezzel akar a hitre utalni. (15) — Fiatalok véleményeiből: Nagyon 
sok tudomány van, ami elősegíti a Biblia megértését; pl. a régészet. — 
A tudós hihet! Ha igaz, hogy a tudomány egy bizonyos fokig lehetővé 
teszi Isten megismerését, akkor miért nem hisznek többen a tudomány 
művelői közül? Azért, mert ha nem akarom, nem hiszem el Isten dol
gait! (15) — Felnőttek véleményeiből: Kultúránk elvitt az Istentől. De 
ennek nem kellene törvényszerűnek lenni. A „napkeleti bölcseket” a 
tudományuk oda segítette jézushoz. Minden igazán őszinte tudósnak el 
kell jutnia Isten közelébe! Az értelem ugyanazokat az utakat járja be, 
ugyanazokkal a tényekkel, jelenségekkel találkozik, mégis az egyik gon
dolkodó leborul, a másik ellenben tagad. Erre egyetlen magyarázat van: 
az ember alapvető döntése. (15) — Az igehirdetésnek nagyon fontos a 
szerepe, mert benne, s általa Isten hatalma ragad meg minket. Elhang
zott az ismert mondás: A kereszt — egyetlen reményünk. A kereszt 
botrányát a gyülekezetben élő emberek nem érzik. Számunkra a kereszt 
magától értődő, természetes” . (23) — Mi lesz azokkal, akik nem hallották 
a keresztről való beszédet? Hogyan ítéli meg őket az Isten? A szívébe írt 
törvény alapján, vagy másként? (23) — Az emberi bölcsességet miért 
minősítette Pál apostol olyan negtívan? A hit szempontjából hátrányos 
a bölcsesség? Ez nem valószínű. Az emberi bölcsesség nem vezet el 
Krisztushoz, de nem is távolít el tőle. Sok tudós Krisztus követője, de 
sok a hitetlen. (23) — Isten egészen más, mint amilyennek az ember kép
zeli. Pál nagyon szenvedélyes hangon beszél. Miért? Az igazi bölcs 
Istenfélő? (23)
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