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Csendben Isten előtt

„Régi ösvényeinket benőtte a fű...”
A  Lelkipásztor januári száma bizonyos útmutatást szeretne adni 

egy nagyobb távra, közelebbről az 1972. esztendőre. A  hónapról hó
napra való szükséges tervezése a lelkészi munkában csak akkor visz
nek előre, ha a tervezés egy nagyobb koncepció jegyében történik. 
Hétköznapjainkban más területen ezt úgy is szokták mondani, hogy 
a távlati terveknek „közép-tervezés”-sel is kell rendelkeznie. Ez a 
néhány sor most a távlati tervezést szolgálja. Ennek érdekében bi
zonyos visszatekintést is el kell végeznünk.

Egyik lelkészünk a júniusban lefolyt egyházmegyei közgyűlések 
egyikén mondotta az igehirdetés keretében: „Régi ösvényeinket be
nőtte a f ű . . Magam részéről nagyon igaznak és nagyon találónak 
érzem ezt a megállapítást. Bizonyára azért tartotta szükségesnek lel
készünk ezt így fogalmazni, mert, lelkésztársai között volt olyan ta
pasztalata, hogy azok egyike-másika még mindig arra pazarolja ener
giáját, hogy próbál régi utakat visszacsempészni a mába, vagy leg
alábbis a régi utak köveiből néhányat kiszedni és beépíteni a ma út
jaiba. E megfigyelés közben kiáltotta oda lelkésztestvéreinek: „Test
vérek! Ne pazaroljátok energiátokat felesleges dolgokra! Nem ve
szitek észre, hogy régi ösvényeinket benőtte a fű !?”

Melyek ezek a régi ösvények? Valamennyit nem lehet felsorolni, 
de néhány jellemzőt meg kell említenünk. Hazánk felszabadulása 
előtti időszakban az egyház olyan „ösvényen” haladt, amelyen a tár
sadalom és az állam szinte „házhoz szállította” az egyház számára az 
ifjakat és a felnőtteket. Alig lehet másnak nevezni, mint „házhoz
szállításnak” azt, hogy a társadalom légköre és annak törvényei 
szinte kényszerítő hatást gyakoroltak az emberekre az egyházhoz 
tartozás céljából. Ez nemcsak akkor volt igaz, amikor anyakönyvi 
kivonatókkal egészen a nagyszülőkig igazolni kellett, hogy valaki 
valamelyik „keresztyén egyházhoz tartozik”, hanem már az előtt is, 
hiszen ún. „keresztyén társadalomban” éltünk. Az állam már akkor 
is segítette ezt a „házhoz-szállítást”, amikor gondoskodott a kötelező 
hitoktatásról és arról is, hogy az „egyházi adó”-t végső esetben saját 
szervein keresztül hajtatta be.

Nem lehet vitás, hogy ez a helyzet látszólag kedvező volt az egy
ház és benne a lelkészek számára. Ha gyengék voltak is több esetben 
az igehirdetések és ennek következtében a hívek egy része lényegé
ben semmi értelmét nem találta az istentiszteletek látogatásának, 
mégis csak jelen voltak az istentiszteleten, mert a tradíció, sok eset
ben a közerkölos ezt megkívánta. Ha néha semmit sem értek a hit
tanórák, a gyerekek akkor is ott voltak, mert ott kellett lenniük, és



a hittanból való bukás osztályismétlést jelentett volna. Ha sokan 
nem is értettek egyet az egyház szolgálatával, az egyházi adót mégis
csak megfizették, mert ez volt a rend.

El tudom képzelni, hogy itt-ott még mindig akad köreinkben 
olyan lelkész és olyan gyülekezeti tag, aki ezt a régi rendet sokkal 
jobbnak tartja, mint azt, ami a felszabadulás után alakult ki hazánk 
társadalmában. Gondolom, vannak még olyanok, akik ezeken az 
„ösvényeken” mennének szívesen tovább. Magam úgy látom, hogy 
ezek a „régi ösvények” a veszedelembe vitték. Tartok attól, hogyha 
nem jön 1945 és vele együtt a forradalmi átalakulás, hanem marad 
minden hazánkban úgy, ahogy 1920-ban elindult, rövid időn belül 
már alig lehetett volna megkülönböztetni az „egyház”-at a „társada- 
lom”-tól, az egyházat a világtól. Tudom, hogy sokak számára bot- 
ránkozást okozok, mégis kimondom: az 1945 után bekövetkezett for
radalmi változás segítette az egyházat abban, hogy ne legyen vi
lággá, hanem egyház maradhasson. De még itt sem állhatok meg. 
Tisztában vagyok vele, hogy az egyház tagjai között és ezen túl
menően a lelkészek között is, sokan vannak olyanok, akik jelenlegi 
egyházi problémáinkat szinte kizárólag hazánk jelenlegi társadalmi 
rendjének, a „rendszer”-nek számlájára írják. En azonban azt állí
tom, hogy problémáink túlnyomó része abból adódik, hogy az egy
ház a múlt rendszerben azokon az „ösvényeken” járt, amelyeken ép
pen járt. Abból adódnak problémáink, hogy az egyházi iskolák, és
pedig az elemi és középiskolák jelentős részében nagyon gyenge volt 
a hitoktatás, az istentiszteleteken nem az ige mélyreható kiaknázása 
és a társadalom akkori problémáival való konfrontálása történt és 
hogy az egész egyházi élet a „házhoz-szállítottság státusában” folyt.

És most térjünk vissza fentnevezett lelkészünk megállapításához: 
„Régi ösvényeinket benőtte a fű.” Hozzáteszem: jó, hogy benőtte! 
Nincs út visszafele és ne is legyen! Aki még mindig energiát használ 
arra, hogy a régi ösvényeken próbálja erőltetni szolgálatát, nem ma
rad energiája arra, hogy járjon az új ösvényeken, amelyeket Isten 
a mában készített az egyház számára. Többször elgondolkozom azon, 
hogy mi lett volna akkor, ha a sok energia, ami 1948 körül elfolyt a 
„régi ösvények” továbbfuttatása érdekében, felhasználódott volna az 
új utak kimunkálására és az új utak járására!? Mennyivel előbb ta
lált volna egyházunk önmagára és mennyivel előbbre lennénk az új 
ösvények járásában!

Ezek után természetesen meg lehet kérdezni, hogy ha egy
szer a régi ösvényeinket benőtte a fű, melyek azok az új ösvények, 
amelyeken 1972-ben is járnunk kell. így is fogalmazhatom, hogy mi 
a nagyobb távú koncepciója egyházunknak és benne a lelkészi szol
gálatnak?

Jövőnket és szolgálatunkat —  1972-ben is és azután is —  rá kell 
építenünk Jézus Krisztus evangéliuma erejére és hatalmára. Egy
szer végre meg kell tanulnia lelkészeinknek és gyülekezeti tagjaink
nak, hogy az egyházhoz egyetlen egy „ösvény”  méltó, és ez: az evan
gélium hirdetése és élése által terem tett ösvény. Bármennyire sok
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megértést kapunk társadalmunkban és bármennyire rendezett is az 
állam és az egyház viszonya hazánkban, mi mégse ezekre a ténye
zőkre építjük „ösvényeinket”, hanem kizárólag az evangéliumra. Ha 
egy lelkész, vagy egy gyülekezeti tag ezt „kevés”-nek tartja, az máris 
tanújelét adja annak, hogy nem hisz az evangéliumban és annak ere
jében. A  legjellemzőbbnek azt tartom, hogy éppen azok akarják az 
egyház jelenét és holnapját hazánkban „jogi-történeti tényezőkre” 
építeni, akik pedig magukat „igazi evangélikusaiknak állítják oda 
és éppen ezek nem tekintik igazi evangélikusoknak azokat, akik ki
zárólag az evangéliumra építenek. Az evangéliumon keresztül az a 
Jézus Krisztus teremt hitet és tart meg egyházat, Aki a húsvéti sír
ból mint Élő lépett elő.

Az evangélium hirdetésének viszont olyannak kell lennie, ame
lyen keresztül valóban folyhat Jézus Krisztus szolgálata ebben a 
világban. A  régi ösvényeken akkor is volt „gyülekezet” , ha nem 
hangzott frissen az evangélium. A  tradicionális keretek legalább 
formailag biztosították a gyülekezetek létét. Ha ma a lelkészek útját 
állják annak, hogy az evangéliumon keresztül Jézus Krisztus meg
jelenhessék az emberek között, akkor nincs gyülekezet. Olyan evan
géliumot kell tehát prédikálni, amely ténylegesen beleszól az embe
rek életébe, az emberi életek összefüggéseibe, a másik emberhez való 
viszonyulásba és a világ mai problémáinak területére. Ez az igehir
detés segítséget jelent, és ahol a ma embere segítséget tapasztal meg, 
ott hajlik az ilyen „szóra”.

Az evangélium hirdetése, éspedig a fenti módon, csak egy része 
annak a szolgálatnak, amelyet egyházunk a diakónia ösvényén vé
gez. A  hirdetett evangéliumnak ugyanis itt és most, a mi társadal
munkban és a mi világunkban életté, kenyérré, erővé, építéssé kell 
válnia. Tudom, hogy kiélezem a fogalmazást, mégis kimondom: csak 
olyan evangélium-hirdetés ad ösvényt az egyház számára, amelynek 
szíve-közepe Jézus Krisztus irgalma és amely erre az irgalomra 
„kényszerít” . Aki az igehirdetésnél és az egyház jelenben való maga
tartásánál ezt számításon kívül akarja hagyni, az végeredményben 
visszatért a „régi ösvényre”, mert az evangéliumot olyan „eszköz”-  
nek tartja, amely annak megélése nélkül is csupán a „kimondása” 
révén ösvényt biztosít az egyház számára.

Az új ösvény sajátosságához hozzátartozik az is, hogy annak 
minőségét és irányát napról napra felül kell vizsgálni az evangélium 
fényében és a társadalmi fejlődés folyamatában. Nem szabad azt 
hinnünk, hogy amit például 1950-ben vagy 1960-ban utunkra nézve 
kimondottunk, az olyan tétel, amelyet nem kell felülvizsgálnunk. Az 
egyház nem „tételeken” keresztül végzi szolgálatát, mert ez judaiz
mus volna, hanem az evangéliumon keresztül. Az evangélium szólója 
pedig végsősorban az a Jézus Krisztus, Aki nemcsak egy történeti 
személy, hanem Aki, mint Élő, ma újra szólja evangéliumát az ige
hirdetéseken keresztül, éspedig olyan tartalommal, amelyre itt és 
most és holnap szükségünk lesz.

D. Káldy Zoltán
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A Negyedik
Keresztyén Béke- Világgyűlés

A Világgyűlás üzenete
I.

Mi, akik 1971. szeptember 30-tól október 3-ig 49 országból és vala
mennyi keresztyén felekezetből összegyűltünk Prágában a IV. Keresz
tyén Béke-Világgyűlésre, a feltámadott Krisztus szavaival köszöntjük 
az egyházakat és a keresztyéneket, valamint a nemzetközi keresztyén 
szervezeteket az egész világon: „Béke veletek” (Jn 20,19).

Mi, a mozgalom régi és új munkatársai a Keresztyén Békekonfe
rencia meghívására jöttünk össze és annak a meggyőződésünknek sze
retnénk hangot adni, hogy Jézus Krisztusnak a Béke Fejedelmének 
tanítványai ma még inkább, mint valaha kötelesek fáradozni az egész 
világ békéjéért és a társadalmi igazságosságért, hogy minden ember 
emberhez méltó életet élhessen.

A Keresztyén Békekonferencia nyitva áll az együtt munkálkodásra 
mindazokkal a keresztyén egyházakkal, csoportokkal és egyes szemé
lyekkel, akik erőiket a béke szolgálatába állítják. Kész az együttműkö
désre azokkal is, akik megszüntették együtt munkálkodásukat velünk, 
valamint mindazokkal, akik ezután ismerik fel a KBK-n belül felelős
ségüket és elkötelezettségüket a békéért s erőiket a béke és igazságos
ság érdekében kívánják hasznosítani.

Ez a felelősségre szólító hívás minden keresztyénhez szól, tekintet 
nélkül a közöttünk esetleg meglevő különbségekre és függetlenül attól, 
hogy milyen politikai és társadalmi rendszerben, mely országban és 
mely földrészen élnek.

II.
A IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés tanácskozásai Prágában a 85. 

zsoltár 11. verse: „Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és 
békesség csókolgatják egymást” alapján erről a főtémáról folytak: „Kö
zös felelősségünk egy jobb világért” . A bibliai üzenetből feltárult előt
tünk a béke mélysége és gazdagsága, amelyre a lehetséges megsemmi
sülés idején véres háborúk, feszültségek és igazságtalanságok világában 
annyira vágyik az emberiség.

1. A világot fenntartó és róla gondot viselő Isten irgalmasságának 
fényében még világosabban láttuk meg, hogy milyen méreteket ölt az 
emberi irgalmatlanság a kizsákmányolásban, a háborús vérontásban, 
egyszóval az embertelenség minden formájában. Az emberiség létét és 
békességét legsúlyosabban fenyegető veszély a politikai és gazdasági 
imperializmus.

2. Az Isten hűségéről szóló üzenet felfedi állandó hűtlenségünket
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Istennel és embertársainkkal szemben. Amikor Isten igéje a felebarát
hoz való hűségre és a vele való szolidaritásra szólít, nyilvánvalóvá vá
lik önzésünk az egyéni és társadalmi életben, nemzeti és nemzetközi 
vonatkozásban egyaránt.

3. Megtapasztaltuk Isten szeretetének erejét, világunk mégis békét
lenségben él. Folyik a harc ember és ember, kizsákmányolok és ki
zsákmányoltak, elnyomók és elnyomottak között; a vezető imperialista 
államok a függetlenségükért és társadalmi struktúrájuk megváltozta
tásáért küzdő népek ellen harcolnak, kis oligarchiák fojtják el népek
nek az önrendelkezésre és társadalmi igazságosságra irányuló követe
léseit.

4. Isten békét akar ennek a világnak s újból és újból felszólítja 
népét, hogy fáradozzék ezért a békéért. Mégis mily nagy a békétlen
ség; Vietnamban tovább folyik a vérontás; a közel-keleti helyzet a 
legnagyobb aggodalomra ad okot; Európában még mindig nincs stabil 
és kollektív biztonsági rendszer. A kelet-pakisztáni menekültek milliói
nak nyomora, Latin-Amerikában a Kuba elleni politikai és gazdasági 
zárlat, az egyre tartó gyarmati kizsákmányolás és neokolonialista ex
panzió, valamint az észak-írországi események megdöbbentően emlé
keztetnek bennünket arra, hogy világunk mily sok helyen szenved békét
lenségben.

III.
1. Isten parancsolata a világtörténet jelenlegi szakaszában a keresz- 

tyénség kötelességévé teszi, hogy támogassa a béke erőit. Ez pedig a 
világ egyes részein a felszabadulásért vívott harc támogatását jelenti, 
mert szabadság nélkül nincs valódi béke.

2. Örömmel állapítja meg a világgyűlés, hogy a világ keresztyén- 
sége sokat haladt előre az emberiség szolgálatának útján, majd így 
folytatja:

IV.
1. A Keresztyén Békekonferencia kezdettől fogva egyik legfonto

sabb feladatának tekintette a tömegpusztító fegyverek ellen és a lesze
relésért vívott harcot. Harcának ebben az irányvonalában nincs válto
zás.

Ezért örömmel üdvözlünk minden olyan szerződést, amely az atom
fegyver-kísérletek megszüntetésével, az atomfegyverek továbbadásának 
tilalmával kapcsolatos, amely elejét kívánja venni az atomfegyverek 
alkalmazására vezető incidensek véletlen kirobbanásának, vagy szándé
kos kiprovokálásának s amely eltiltja a bakteriológiai fegyverek hasz
nálatát. Egyúttal azonban hangsúlyozzuk, hogy további lépéseket kell 
tenni a stratégiai fegyverek korlátozása, a kémiai és hagyományos fegy
verek betiltása érdekében.

Ezért támogatjuk egy leszerelési világkonferencia s mind az öt atom
hatalom konferenciája összehívásának javaslatát, valamint a SALT- 
tárgyalások és a már Genfben folyó leszerelési tárgyalások konstruktív 
előmozdítását.

Ugyanakkor kifejezésre juttatjuk azt a meggyőződésünket, hogy 
a lélektani hadviselés fegyver azoknak az erőknek a kezében, amelyek 
háborús fenyegetésekkel és fegyverkezési versennyel zárják el az em
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beriség elől a békéhez vezető utat. S hangsúlyozzuk, hogy a kölcsönös 
elrettentés politikája semmibe veszi az igazságosság szempontjait. Az 
emberiségnek ki kell törnie ebből az ördögi körből.

2. A keresztyének felelőssége, hogy a népek világában előmozdítsák 
az együttműködést, a békét és igazságosságot. Az a tény, hogy külön
böző társadalmi rendszerek élnek egymás mellett, különösen sürgetővé 
teszi ezt a feladatot. S ehhez szükséges kindulópont a békés együttélés 
elvének elfogadása.

Ügy gondoljuk, hogy a két nagy szocialista állam, a Szovjetunió és 
a Kínai Népköztársaság, jobb megértése és együttműködése a béke 
egyik lényeges előfeltétele.

A Keresztyén Békekonferencia nagy jelentőséget tulajdonít az 
Egyesült Nemzetek működésének. Felhívjuk az egész világ keresztyé
néit, minden tőlük telhető erővel segítsék elő azt, hogy az ENSZ azzá 
az egyetemes világközösséggé váljék, amelyről alapokmánya beszél. 
Gyakorlatilag ez ma a Kínai Népköztársaság felvételét jelenti az ENSZ- 
be, amit a KBK mindig követelt. Ugyanakkor hangsúlyozzuk annak a 
követelésnek fontosságát, hogy az NDK-t, az NSZK-t és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságot is vegyék feí az ENSZ tagjai közé.

3. A népek igazságot kívánnak. Az elnyomott népek, elsősorban a 
Harmadik Világ népei. Ázsia, Afrika és Latin-Amerika milliói az igaz
ságtalan társadalmi struktúrákból való felszabadulásukat követelik.

A társadalmi igazságtalanság egyik legfelháborítóbb formája a faji 
megkülönböztetés. Örülünk annak, hogy számos területen (Rhodesiában, 
Dél-Afrikában) keresztyének is a faji megkülönböztetés ellen küzdők 
első soraiban harcolnak.

Melegen ajánljuk az Egyházak Világtanácsa anti-rasszizmus prog
ramját és felszólítunk minden egyházat és keresztyén embert, hogy tel
jes támogatásukkal segítsék elő e program megvalósulását.

A gyarmatosítás elleni harc és a felszabadítási mozgalmak .támo
gatása egyre inkább a keresztyénség figyelmének középpontjába kerül. 
Keresztyének közül sokan kockáztatják az életüket, amikor részt vesz
nek azoknak az afrikai népeknek a felszabadítási harcában, amelyek még 
mindig a kolonializmus igájában sínylődnek (Angola, Moqambique). Ki
fejezzük szolidaritásunkat ezekkel a felszabadítási mozgalmakkal.

Nem váltak valóra a népeknek a fejlesztési segélybe vetett remé
nyei. Bár ez az ügy az általános érdeklődés előterében áll, elgondolá
saik keserű csalódást váltottak ki a Harmadik Világ népeiből. A fej
lesztési segély jelszava sok esetben neokolonialista terveket takar.

Mindeme népek körében a fejlődéshez forradalmi úton való gyö
keres társadalmi változás szükséges. Olyan helyzetben, amelyben az 
intézményesített erőszak kizár minden más lehetőséget, e cél eléréséhez 
jogosult az erőszak alkalmazása. A fejlesztés célja azonban olyan új 
struktúrák megteremtése kell legyen, amelyek révén a tömegek hata
lomra juthatnak és így visszaszerezhetik az őket megillető emberi mél
tóságot.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy sok keresztyén embert félre
vezet az antikommunista propaganda. Ezért szeretnénk felhívni az egy
házak figyelmét arra, hogy a békéért és a jobb világért való felelőssé
günk vállalásában lényeges az olyan elgondolások elutasítása, amelyek 
az antikommunizmus jellegét viselik magukon és amelyek eltérítik a 
népeket a békéért és igazságosságért vívott harctól.
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Az emberiség békére és emberi méltóságban élt igazságos életre 
vágyik. De még nem számolták fel a világ háborús és válsággócait, 
amelyek egyre újabb áldozatokat követelnek a beléjük bonyolódott né
pektől. Gondoljunk az Indokínában még mindig tartó háborús cselek
ményekre, amelyekért a teljes felelősség az Egyesült Államokat terheli. 
Ezek a háborús cselekmények Vietnam, Laosz és Kambodzsa népeinek 
létét veszélyeztetik. Gondolunk továbbá a közel-keleti népek nehéz sor
sára, ami Izrael katonai agressziójának a következménye.

Amikor a III. Keresztyén Béke-Világgyűlés üzenetében a válság
gócok kölcsönhatásáról beszéltünk, olyan megállapítást tettünk, mely
nek érvényessége ma is fennáll. Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a 
távol- és közel-keleti háborús gócok összefüggnek a világ más részein, 
különösen az Európában jelentkező válsággócokkal.

Ha az utóbbi időben láthatók is voltak Európában a pozitív fejlő
dés fontos jelei — például a Szovjetunió, illetve a Lengyel Népköztár
saság és az NSZK közötti szerződések, a négy nagyhatalom megegye
zése Nyugat-Berlin kérdésében, az NDK nemzetközi jogi elismertetésére 
irányuló mozgalom növekedése —, földrészünkön a nemzetközi kap
csolatok még mindig nem stabilizálódtak annyira, hogy nyugodt életet 
biztosíthatnának Európa népeinek.

Ezért sürgetően szükségesnek tartjuk, hogy a jobb világért folyó 
küzdelemben felszámolódjanak a háborús és válsággócok. Ennek fon
tos feltétele az összes békeerők harcának összefogása.

A fontos világpolitikai problémákról, mint amilyen a vietnami kér
dés, az európai biztonság, a közel-keleti helyzet, Kelet-Pakisztán és a 
rasszizmus kérdése, a IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés külön határo
zatokat ad ki.

VI.
1. A Keresztyén Békekonferencia a keresztyén hit és a politikai 

elemzés alapján vizsgálja az időszerű nemzetközi kérdéseket és akar 
hozzájárulni megoldásukhoz, ami elengedhetetlen az emberiség békés 
élete szempontjából. A Keresztyén Békekonferencia olyan fórum kíván 
lenni, ahol egyetlen követelmény a békére és igazságra való törekvés, 
ahol a különböző vélemények kölcsönösen kiegészítik és korrigálják 
egymást s így kockázatokat is vállaló, félreérthetetlen útmutatással szol
gálnak a világkeresztyénségnek.

A Keresztyén Békekonferencia nem öncél, hanem a mai emberiség 
megbékélésére s az igazság és béke megteremtésére irányuló szolgálat 
eszköze. E feladat betöltésére hív minden erőt és kész együttműködni 
a békét szolgáló minden szervezettel és mozgalommal, mint amilyen az 
Egyesült Nemzetek Szervezete, a Béke-Világtanács és az Egyházak Nem
zetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága.

2. Az egész világ békére és igazságra vágyik^ Az emberek milliói 
és százmilliói egyre tudatosabban fáradoznak a béke megvalósításán. 
Mégis veszedelmes űr tátong az emberek százmillióinak békevágya és 
az állandó feszültségek és vérontások között. Ennek a szakadéknak a 
csökkentése és eltüntetése, valamint egy jobb világ felépítéséhez a fel
tételek megteremtése a mai keresztyének közös felelőssége. Ezt a fele
lősséget hitünk reménységében vállaljuk, amely szerint „Irgalmasság és 
hűség találkoznak, béke és igazságosság csókolgatják egymást" (Zsolt 
85,11).

V.
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A Világgyűlés határozatai
A) AZ EURÓPAI BIZTONSÁGRÓL

Európán át húzódik a két társadalmi rendszer, a kapitalizmus és a 
szocializmus közötti határ. Itt közvetlenül állnak szemben egymással 
az atom- és hagyományos fegyverekkel állig felfegyverzett elllentétes 
rendszerek. Európa, amely évszázadunk két világháborújának központja 
volt, nem szabad, hogy egy harmadik világháború kiindulópontjává 
váljék.

I.
Az utóbbi években olyan politikai fejlődés jelei mutatkoznak Euró

pában, mely fejlődés a földrész politikai biztonságának megszilárdítá
sára és az enyhülés világméretű folyamatának követelésére irányul. Itt 
csupán a legújabb s egyben legjelentősebb eseményekre utalunk: a 
Szovjetunió, illetve a Lengyel Népköztársaság és az NSZK közötti szer
ződésekre, valamint a négy nagyhatalomnak, Franciaországnak, Nagy- 
Britanniának, a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak Nyugat- 
Berlin kérdésében kötött megállapodására. Örömmel üdvözöljük ezeket 
a szerződéseket s bizonyosak vagyunk abban, hogy pozitív hatással lesz
nek az európai biztonság megszilárdítására. De azzal is tisztában va
gyunk, hogy ezeket a pozitív jelenségeket nem szabad egymástól elszi
getelten szemlélni.

A válsággócoknak a III. Keresztyén Béke-Világgyűlés Üzenetében 
általunk elemzett kölcsönhatása továbbra is érvényes. Reális alapokat 
nélkülöző mámorba ringatnánk magunkat, ha meg nem hallanók az 
„európai koncert” disszonáns hangjait — olyan hangokat, amelyek nem
csak Európa népei számára disszonánsak, hanem a Harmadik Világ 
népei számára is. Ide tartozik az imperialista expanzió és a neokolonia- 
lizmus, s tudjuk, hogy az antikommunizmus nem fog egyetlen föld
részre korlátozódni.

Az enyhülés pozitív jeleinek s az európai és Európából kinduló 
imperialista politika negatív momentumainak dialektikáját értékelve, 
földrészünkön a béke stratégiájának fő céljaként egy kollektív európai 
biztonsági rendszer megteremtését tekintjük. Tudatában vagyunk annak, 
hogy e cél elérése a békés együtt élés jegyében kedvező hatással lenne 
Latin-Amerika, Afrika és Ázsia társadalmi és politikai változásaira, 
s természetesen az indokínai, pakisztáni és közel-keleti (Izrael az arab 
államok ellen) válsággócok megszüntetésére irányuló törekvésekre is.

II.
A kollektív európai biztonsági rendszer megteremtésének útján 

döntő első lépés lenne egy összeurópai konferencia haladéktalan össze
hívása a biztonság és együttműködés kérdéséről. Örömmel üdvözöljük, 
hogy ennek előkészítése két- és többoldalú tárgyalások útján már mesz- 
szire előrehaladt. Azt is örömmel üdvözöljük, hogy egyre több európai 
állam jelentette be egyetértését ezzel a tervvel. S érdeklődéssel vettük 
tudomásul e konferencia létrejöttére irányuló finn kezdeményezéseket.

Az európai biztonság megerősítése érdekében rendkívül fontosnak 
tartjuk, hogy haladéktalanul történjenek további lépések a ma még 
nyitott problémák megoldása felé. Ezek közé számítjuk:
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— elsőrendű és különösen sürgős a moszkvai és varsói szerződések 
ratifikálása az NSZK részéről. Az atomfegyverek továbbadásának eltil
tásáról szóló szerződést sem ratifikálta még az NSZK és több más állam;

— az NDK nemzetközi jogi elismerése s a vele való diplomáciai 
kapcsolatok felvétele már régen esedékes az NSZK és más európai ál
lamok részéről;

— aktívan támogatni kell mindkét német állam felvételét az Egye
sült Nemzetek Szervezetébe;

— az NSZK-nak kezdettől fogva (ex tunc) érvénytelenné kell nyil
vánítani a müncheni egyezményt. Elvárjuk, hogy az NSZK ebben az 
értelemben fejlessze kapcsolatait Csehszlovákiával;

— különösen fontosnak tartjuk azt a követelést, hogy történjenek 
intézkedések a leszerelésre és folyjanak tárgyalások a csapatok csök
kentéséről Európában az érintettek hátránya nélkül.

Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy az utóbbi időben 
egyre inkább erősödik az NSZK-ban a jobboldali erők ellenállása az 
európai feszültség enyhülésével szemben. Más államokban is, például 
Nagy-Britanniában, elindultak már a reakciós politika manőverei az 
európai biztonság elősegítését szolgáló folyamat megzavarására.

Ezeket az európai problémákat elemezve arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy a békés együtt élés az európai béke megteremtésének 
eredményes eszköze, s hogy a békés együtt élés Európában utat mutat
hat a problémák békés megoldása felé a világ más részein is._

Mint keresztyén békemozgalom, azon a véleményen vagyunk, hogy 
a kollektív európai biztonság megteremtésére irányuló fáradozásokat, 
mint a békestratégia szerves alkatrészeit, nemcsak diplomáciai fokon 
kell szorgalmazni. Szilárd meggyőződésünk, hogy az európai békéért 
vívott harc, amely ugyanúgy irányul az imperializmusnak a világ más 
részein tapasztalható globális stratégiája ellen, valamennyi nép ügye. 
Ezért örömmel üdvözöljük a Béke-Világtanács fáradozásait s támo
gatjuk egy európai biztonsági konferencia összehívását.

Felhívjuk az európai egyházakat és keresztyén szervezeteket — pél
dául az Európai Egyházak Konferenciáját, a katolikus szervezeteket, 
mint amilyenek az Európai Katolikusok Berlini Konferenciája és a Pax 
Christi —, hogy az európai helyzetnek általuk már eddig nyújtott elem
zése alapján támogassanak minden olyan törekvést, amely egy stabil 
és kollektív európai biztonsági rendszer megteremtésére irányul.

B) A KELET-PAKISZTÁNI KÉRDÉSRŐL
1. A kelet-pakisztáni helyzetet az ENSZ főtitkára úgy jellemezte, 

mint „az emberi történelem egyik legtragikusabb epizódját — szörnyű 
foltot e történelem lapján” . Bizonyos, hogy a második világháború óta 
nem volt ennél nagyobb tragédia. Bár ezek a tragikus események elég 
széles körű publicitást kaptak a sajtóban, rádióban és televízióban, 
úgy érezzük, hogy az a figyelem, amelyben részesültek, nincs arányban 
a tragédia nagyságával. Különösen megdöbbentünk azon, hogy számos 
más ország kormánya részéről nem történt megfelelő akció.

2. A jelenleg Indiában levő 9 millió kelet-pakisztáni menekültnek, 
valamint a Kelet-Bengáliában maradiaknak az elmondhatatlan szen
vedése és embertelen nyomora éles és sürgető segélykiáltásként száll fel

9



Istenhez. Az ártatlan férfiak, nők és gyermekek ezreinek könyörtelen 
lemészárolása eredményeként a menekülők áradata naponta kb. 40 
ezres számban özönlik még mindig Indiába.

3. A IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés feltette magának az alábbi 
kérdéseket: Mi okozta ezt a tragikus epizódot? Milyen megoldásokat 
kell keresni? Mit mond nekünk keresztyén lelkiismeretünk? A prob
léma komoly tanulmányozásának és a KBK képviselői által a fogoly
táborokban szerzett személyes benyomások alapján, valamint hivatko
zással Indira Gandhi indiai miniszterasszonynak nagygyűlésünkhöz in
tézett üzenetére, a következő megjegyzéseket tesszük.

a) Nyilvánvaló, hogy az indiai szubkontinensen a helyzet rosszab
bodása mögött az imperializmus és kolonializmus terhes öröksége rejlik. 
Nem vetődik-e fel ennek nyomán az a kérdés, hogy vajon egy állam
nak vallási alapon való megszervezése szükségszerűen biztosítja-e annak 
az államnak gazdasági és politikai stabilitását? Megengedhető-e egy 
olyan területnek, amelyen van egy ország központi kormánya, hogy ki
zsákmányolja és elnyomja az ország egy másik területének népét?

b) A kelet-pakisztániakat immár több mint húsz esztendeje poli
tikailag elnyomják, gazdaságilag kizsákmányolják, kulturálisan pedig hát
rányos megkülönböztetéssel kezelik. A demokratikus tiltakozások nem 
jelentettek többet pusztába kiáltó szónál. Az elemi igazság iránti jogos 
követelésüket teljesen figyelmen kívül hagyták. Kelet-Pakisztán népe 
jogos igényeinek és érdekeinek elfogadása helyett a nyugat-pakisztáni 
katonai diktatúra — az Egyesült Államok aktív segítségével s az onnan 
szállított fegyverekkel — folytatta elnyomó uralmát. A Kínai Népköz- 
társaság támogatása tovább komplikálja a problémát.

4. A probléma gazdasági, politikai és emberi vonatkozásai komo
lyan fenyegetik a békét ezen a területen s valóban eredményes megol
dást sürgősen kellene keresni politikai eszközökkel. A menekültek prob
lémája, valamint a kelet-pakisztáni nyomasztó helyzet csak úgy orvo
solható, ha megteremtődnek a szükséges feltételek egy demokratikus, 
igazságos és emberi rend számára Pakisztánban.

Végül a IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés a következőket jelenti ki:
a) Olyan politikai megoldást kell találni, amely megfelel Kelet- 

Pakisztán népe jogos törekvéseinek, ahogyan azok kifejeződésre jutot
tak a szabad és demokratikus választások alkalmával.

b) Mujibur Rahman sejket azonnal szabadon kell bocsátani börtö
néből a többi kelet-pakisztáni politikai elítélttel együtt, akiket most 
igazságtalanul tartanak fogva vagy börtönöztek be.

c) Felszólítjuk az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a pakisz
táni fegyverszállításnak.

d) A nemzetközi közösség elháríthatatlan kötelessége, hogy teljes 
felelősséggel gondoskodjék a jelenleg Indiában levő menekültek ellátá
sáról, amíg csak nem biztosíthatók a feltételek, hogy tisztességben és 
biztonságban térjenek vissza hazájukba, s ugyancsak gondoskodjék visz- 
szatérésükről, ha a feltételek ezt lehetővé teszik.

e) Az egyházak és egyházi szervezetek rázzák fel a közvéleményt, 
h°gy_ tudatosítsa a kormányokban a politikai és emberbaráti akciók 
sürgős szükségességét, hogy szűnjenek meg végre azok az embertelen 
állapotok, amelyekben a kelet-pakisztáni menekülteknek és otthon ma- 
radtaknak — a kelet-pakisztáni lakosság többségét alkotó 78 millió 
embernek — kell most élnie.
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C) AZ INDOKÍNAI KÉRDÉSRŐL

I.
A vietnami népnek az amerikai agresszió elleni harca ezekben a 

hetekben döntő jelentőségű szakaszba jutott:
1. Még sohasem volt annyira nyilvánvaló mint ma, hogy a kérdés 

fegyveres megoldása lehetetlen; azok, akik ilyen megoldással számol
tak, alapvetően tévesen ítélték meg az ázsiai szociális és politikai hely
zetet. Képtelenek voltak felismerni — vagy a hatalom és profit aspek
tusából nem tudták azt az alapvető igazságot felfedezni, hogy az ázsiai 
forradalmi helyzetnek mélyebb összefüggései vannak, és ezekhez elvá
laszthatatlanul hozzátartozik az indokínai népeknek függetlenségükért és 
szabadságukért folytatott harca.

2. Több mint elegendő bizonyíték van arra — éppen az elmúlt 
hónapokban nyilvánosságra hozott adatok alapján —, hogy ez a véres 
háború nemcsak Isten törvényével, hanem az ember és az emberi mél
tóság erkölcsi normáival élesen ellenkezik.

a) Azok a háborús bűnök, amelyeket My Layban és Song Myben 
követtek el, megrázták az egész világot, és egybe leleplezték a „keresz
tyén” Amerika erkölcsi képét. A napalmbomba, a kémiai és biológiai 
fegyverek bevetése rettentő bűntett nemcsak a vietnami nép, hanem 
az egész emberiség ellen.

b) A Pentagon-dokumentumok nyilvánosságra hozatalából kitűnt, 
hogy ezt a háborút az amerikai nép megkérdezése nélkül indították el 
és az amerikai népet félrevezetve folytatják.

c) A Vietnam és a Kambodzsa elleni agressziót a Laosz elleni kö
vette; miután a háborúnak ilyen kiterjesztése sem hozott eredményt, 
megérdemelt sorsára jutott a háború „vietnamizálásának” politikája is.

II.
1. Az amerikai és velük szövetséges csapatok azonnali, teljes és fel

tétel nélküli kivonása Indokína területéről az első és legsürgősebb lé
pés. Szükséges, hogy az amerikai kormány kötelező erővel állapítsa meg 
a teljes katonai kivonulás időpontját. Egyidejűleg követeljük a VDK 
elleni amerikai bombatámadások végérvényes leállítását.

2. A vietnami nép vitathatatlan joga, hogy minden idegen beavat
kozás nélkül, önmaga döntsön sorsáról, a Vietnammal kapcsolatos vala
mennyi diplomáciai döntésnek ezt a szabadságot kell biztosítania.

3. Szükséges, hogy az amerikai kormány konkrét és világos választ 
adjon a Dél-vietnami Felszabadítási Front, Dél-Vietnam Ideiglenes For
radalmi Kormányának 7 pontos béke javaslatára. Ezt a válaszadást sem
miféle diplomáciai manőverrel sem lehet elkerülni. Ezt követeli a világ
közvélemény mellett az amerikai hadifoglyok hazatéréséért aggódó sok 
száz amerikai család is.

4. A párizsi béketárgyalások alkalmas hely a vietnami kérdés békés 
megoldására. A vietnami népnek és az amerikai kormánynak magának 
kell az indokínai békéről tárgyalnia, még akkor is, ha nyilvánvalóak az 
ügy fontos nemzetközi összefüggései is.

III.
Keresztyének milliói, számos egyház, ökumenikus konferenciák az 

egész világon többször és folyamatosan kifejezésre juttatták vélemé
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nyüket, amelyben elítélik a szűnni nem akaró indokínai vérontást. Szá
mos keresztyén az Egyesült Államokban aktív szerepet vállalt a viet
nami háborút ellenző tiltakozások szervezésében.

A Keresztyén Békekonferencia a IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés 
alkalmával ünnepélyesen megismétli korábbi álláspontját és támoga
tásáról biztosítja a vietnami népet és Indokína valamennyi népének 
igazságos harcát.

Felhívja a keresztyén egyházakat: fokozzák tevékenységüket annak 
érdekében, hogy a közvélemény nyomása erősödjék és békés úton érjék 
el Indokína népei a várva várt és nagyon megérdemelt szabadságot, füg
getlenséget és békét.

D) A PALESZTINAI KÉRDÉSRŐL
A béke és a népek közötti barátság híveivel egyetemben legmé

lyebb aggodalmunkat fejezzük ki amiatt a komoly nemzetközi konflik
tus miatt, amelyet Izraelnek a szomszédos arab államok elleni agresz- 
sziója okozott 1967-ben, és amelyet az USA és más imperialista hatal
mak katonailag és gazdaságilag támogatnak. Az egész világ szeme lát
tára válik nyilvánvalóvá az izraeli expanzió súlyos következménye és 
a palesztinai nép tragikus sorsa: az arab területek elfoglalása és ki
zsákmányolása, az arab népesség szenvedése e területeken és az arabok 
módszeres kiűzése ezekből az országaikból. 

A nemzetközi közvélemény köszöntötte a nemrég ismertetett egyip
tomi békejavaslatokat, amelyek tervbe veszik az izraeli csapatok ki
vonását a megszállt területekről, a Szuezi-csatorna megnyitását stb. Ezen 
javaslatok ellenére és más országok egész sorának konstruktív fárado
zása ellenére is az izraeli extrémisták olyan politikát folytatnak, amely 
megakadályozza a közel-keleti krízis békés és igazságos megoldását. 
Izraelt és támogatóit illeti a felelősség azért, hogy G. Jarring nagykövet 
eddigi missziója sikertelen maradt.

Nekünk keresztyéneknek fel kell emelnünk szavunkat a cionista 
propaganda kísérletei ellen, amely differenciálatlanul manipulál olyan 
bibliai kifejezésekkel, mint „választott nép” , „ígéret földje” , „Izrael fel- 
magasztalása a végső időkben” . A mi számunkra, keresztyének számára 
az ószövetségi Izrael „kiválasztottsága” beteljesedett. Urunknak, Jézus 
Krisztusnak eljövetelében, és kiterjed valamennyi Őbenne hivő em
berre. Semmiképpen sem szabad az ószövetségi „Izrael” fogalmát a mai, 
világi Izrael államának fogalmával összekeverni.

Az arab népek ma igazságos és nehéz harcot folytatnak az imperia
lizmus hatalmai ellen, védelmezik országaikat, szabadságukat és füg
getlenségüket.

Annak ellenére, hogy ezen országok szociális struktúrája és poli
tikája differenciált, küzdelmük fő iránya része a harmadik világ né
peinek politikai és gazdasági függetlenségükért folytatott forradalmi 
mozgalmának. Izrael agressziós politikájának és az őt támogató impe
rialista hatalmaknak az a célja, hogy lábbal tiporják az arab népek 
jogait, a fejlődést feltartóztassák és saját diktatúrájuknak vessék alá.

Az izraeli agresszió következményeinek sikeres leküzdéséhez elen
gedhetetlenül fontos feladat az arab egység erősítése, amelyet nemrég 
a jordániai események (a kormánycsapatok fellépése a palesztin ellen
állási mozgalom egységeivel szemben) és a Szudánban történtek (aprog- 
resszív demokratikus erők elleni véres terror) nehéz próbára tettek.
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Meg vagyunk győződve, hogy a közel-keleti krízis teljességében és 
a palesztinai-probléma a maga specialitásában politikailag megoldható 
és így is kell megoldani. A politikai megoldásnak lehetővé kell tennie 
a különböző fajú, vallású és politikai beállítottságú ember számára, 
hogy békében élhessenek egymással a Szentföldön. Legfőbb ideje véget 
vetni az izraeli annexiós-politikának, valamint az elfoglalt arab terü
letek, illetve jeruzsálemi városrész „izraelizálásnak” .

Felhívjuk valamennyi keresztyén egyházat, egyesületet és szerve
zetet, minden keresztyént, hogy tegyenek meg országaikban minden 
szükséges lépést azért, hogy kormányaik maximálisan támogassák a 
Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határozatának megvalósítását. 
Megerősítjük azt a véleményünket, hogy az ENSZ-nek sokat kell ten
nie a közel-keleti békéért és biztonságért.

Felhívjuk valamennyi keresztyén egyházat, egyesületet és szerve
zetet', minden keresztyént, hogy fáradozzanak a Palesztinái menekül
tek problémájának leggyorsabb és igazságos megoldásán.

Minden jó akaratú emberrel egyetemben arra akarunk törekedni, 
hogy a függetlenség kölcsönös figyelembevétele, a határok, területi egység 
és függetlenség tiszteletbentartása valamennyi közel-keleti állammal 
kapcsolatban legyen az alapja e világrész szilárd és igazságos békéjének.

E) A FAJI IGAZSÁGTALANSÁGRÓL
A faji igazságtalanság az embereket sújtó minden igazságtalanság 

és elnyomás legembertelenebb formája. Bár a rasszizmus a világ külön
böző vidékein és helyzeteiben különböző formákat ölt, mindenütt szo
rosan kapcsolódik a gazdasági és imperialista kizsákmányoláshoz.

Az utóbbi években a faji megkülönböztetés áldozataival való törő
dés állandóan növekszik mind az egyházakban, mint a társadalmi élet
ben. A keresztyéneknek félreérthetetlenül kifejezésre kell juttatniok 
állásfoglalásukat a faji megkülönböztetés ellen. A faji igazságosság 
célja az emberek felszabadítása mindenfajta kizsákmányolás alól és 
emberi méltóságuk teljes helyreállítása. Az ilyen felszabadítás nem 
lehet a gazdasági és politikai hatalom gyökeres újraelosztása nélkül.

Az egyházaknak szolidaritást kell vállalniuk minden faji elnyo
mást szenvedő néppel és munkálkodniok kell felszabadulásukon. E vo
natkozásban nagyra értékeljük az Egyházak Világtanácsa antirassziz- 
mus programját s felszólítjuk az egész világ egyházait és keresztyénéit, 
hogy teljes szívvel működjenek közre e program megvalósításában.

Az egyházaknak el kell utasítaniok bizonyos fajok felsőbbrendűségé
ről szóló minden elméletet, beleértve a Biblia felhasználását is az ilyen 
faji elméletek igazolására. Mi, keresztyének határozottan valljuk azt az 
alapigazságot, hogy Isten szemében minden ember egyenlő.

Ezért Isten és ember elleni bűnként ítélünk el mindenfajta rasz- 
szizmust, ahogyan ez kifejezésre jutott az UNESCO 1967. évi nyilatko
zatában és az Egyházak Világtanácsa 1968. évi uppsalai jelentésében, 
örömmel üdvözöljük, hogy az ENSZ 1971-et a faji megkülönböztetés 
kiküszöbölésére irányuló világméretű mozgalom esztendejének jelölte ki.

A IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés kijelenti:
1. A dél-afrikai és rhodesiai fajüldöző kormányok, valamint a por

tugál gyarmatok nyílt kihívást jelentenek a békeszerető emberiség szá
mára. Az e rendszereknek nyújtott gazdasági és katonai segítség, bele
értve a Cabora Bassa-i (Mogambique) és a Kunene-i (Angola) duzzasz
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tógátak építési segélyezését is, bizonyos államok részéről, különösen 
a NATO-államok részéről késlelteti a rasszizmus kiküszöbölését és az 
afrikai népek teljes felszabadulását.

A keresztyén egyházaknak, csoportoknak és egyes személyeknek 
aktívan támogatniok kell az ENSZ ama törekvését, hogy törvényes jo
gokat biztosítson a Dél-afrikai Köztársaság, Rhodesia és Namibia afrikai 
lakossága részére. Nekünk keresztyéneknek ugyanilyen mértékben kell 
támogatnunk az Afrikai Egységet Munkáló Szervezet (Organization for 
African Uníty) tevékenységét.

2. Szolidárisak vagyunk az angolai, mo?ambiquei, guinea-bissaoi, 
valamint a dél-afrikai, rhodesiai és namibiai felszabadítási mozgal
makkal és szervezetekkel, amelyek az imperialistaellenes front fontos 
alkotó részei.

Szolidárisak vagyunk továbbá azokkal a szervezetekkel és mozgal
makkal, amelyek az Egyesült Államokban harcolnak a polgárjogokért 
s támogatjuk a dr. R. Abernathy által vezetett Southern Christian Lea- 
dership Conference törekvéseit.

Követeljük Angéla Davis szabadon bocsátását.

F) A DÉL-AFRIKAI KÉRDÉSRŐL
Három évvel ezelőtt U Thant az ENSZ XIII. ülésszaka előtt tartott 

jelentésében ezt mondotta:
„Az a szituáció, amelyet a Dél-afrikai Köztársaság apartheid poli

tikájának megoldatlan kérdései hoztak létre, az utóbbi években minden 
eddiginél komolyabb. A dél-afrikai kormány megkísérelte, hogy faji
filozófiáját kiterjessze a szomszédos területekre, különösen Namíbiára 
és Dél-Rhodesiára.”

„A dél-afrikai kormány, elutasítva a Biztonsági Tanács és a nagy
gyűlés határozatait, új törvényeket bocsátott ki, amelyek a faji meg
különböztetés és szegregáció megszilárdítását, a kormánypolitika ellen
zőinek elnyomását célozzák. Néhány újabb intézkedés úgy tűnik, vilá
gosan megmutatja, hogy a Dél-afrikai Köztársaság visszavonhatatlanul 
elindult egy olyan irányba, amely lehetetlenné teszi az államrend békés 
megváltoztatását és a színes majoritás politikai, gazdasági és szociális 
egyenjogúsítását.”

A IV. Ősszkeresztyén Békekonferencia nagy részvéttel veszi tudomá
sul, hogy a dél-afrikai helyzet még mindig igen feszült. A dél-afrikai kor
mány ellenzőinek ezrei jutnak még mindig a déli börtönökbe.

Ez idő szerint a johannesburgi anglikán egyház dékánjára, Gonville 
French-Betagh atyára bírósági tárgyalás vár, mert állítólag támogatta 
a betiltott Afrikai Nemzeti Kongresszus és a Dél-afrikai Kommunista 
Párt céljait. Súlyos ítélettel kell számolnia.

A nevezett két szervezet 18 millió elnyomott afrikai és nem-fehér 
csoport valódi hangját reprezentálja, akik 50 éve békés küzdelmet foly
tattak egy jobb Dél-Afrikáért. Erőfeszítéseik mindig a kormány hatal
mára és terrorjára találtak, most pedig arra kényszerülnek, hogy erő
szakot állítsanak az erőszakkal szemben.

A IV. ősszkeresztyén Békekonferencia felhívja valamennyi tagját, 
valamennyi keresztyén egyházat és más vallásos közösséget (hitvallásra, 
politikai állásfoglalásra, országuk szociális rendszerétől függetlenül), min
den kormányt, politikai pártot, szakszervezetet, haladó szervezetet és 
magánszemélyt, hogy:

14



1. indítsanak mozgalmat a politikai foglyok feltétel nélküli szaba
don bocsátásáért; küzdjenek továbbá azért, hogy

2. szüntessenek be minden támadást Gonville French-Betágh johan
nesburgi dékán és munkatársai ellen, és hogy azonnal, feltétel nélkül 
bocsássák szabadon őket;

3. küzdjenek azért, hogy szüntessék be a színes majoritás egyen
jogúsításáért harcoló politikai szervezetek működése ellen hozott tilal
makat, — gondolunk itt olyan szervezetekre, mint például a Dél-afrikai 
Nemzeti Kongresszus, a Dél-afrikai Kommunista Párt, a Pán-afrikai 
Kongresszus és a Dél-afrikai Demokrata Kongresszus;

4. harcoljanak az Egyesült Nemzetek 1963-as, a dél-afrikai fegyver
embargóról hozott döntésének megvalósításáért;

5. szánjanak szembe mindazokkal a Dél-Afrikával létrehozandó 
gazdasági, diplomáciai és kulturális kapcsolatokkal, amelyeket a dél
afrikai kormány az apartheid-politika folytatása szempontjából ki
használhatna;

6. kényszerítsék a dél-afrikai kormányt, hogy betartsa a Namíbiá
ról hozott 1966-os ENSZ-határozatot; és végül

7. adják meg a Dél-afrikai Felszabadítási Frontnak a szükséges er
kölcsi és anyagi támogatást.

A Világgyűlés munkacsoportjainak jelentése

A) A TEOLÓGIAI CSOPORT
49 országból voltunk együtt, hogy mint keresztyének elmélkedjünk 

közös felelősségünkről egy jobb világért, s hogy megtaláljuk a módjait 
annak, hogyan járulhatnának hozzá a keresztyének még jobban a béké
hez igazságban és emberi méltóságban. Teológiai fontolgatásaink egy 
különleges kérdésre összpontosultak: a látszólagos feszültségre a békél- 
telés keresztyén kötelessége, s az ugyanolyan keresztyén kötelezettsége 
között, hogy az elnyomókkal szemben az elnyomottak mellé álljunk. Ezt 
a feszültséget a különböző keresztyén hagyományok szempontjából 
igyekeztünk megvizsgálni. Teológiai hagyományaink különbözősége elle
nére közös álláspontra jutottunk. Egyek vagyunk a mindenek Megvál
tójába és Urába, Jézus Krisztusba vetett közös hitünkben.

Ennek tisztázása alapján a teológiai csoport a következő két problé
makört dolgozta fel kérdés és felelet alakjában:

a) Mit jelent az a mai keresztyén magatartás számára, hogy a világ
békét veszélyeztető imperializmus önmagától nem semmisül meg, ha
nem csakis olyan harcban győzhető le, amely minden ember aktív rész
vételével folyik, beleértve a keresztyéneket is?

b) Milyen különleges kísértések adódnak a keresztyének számára 
abból, hogy ez az imperializmus megkísérli, hogy visszaéljen keresztyén 
fogalmakkal és tanításokkal?

Vitánk során felmerültek kérdések, amelyekre közösen kerestük a 
választ.

1. Kérdés: A világ meghasonlásával szemben a tulajdonképpeni ke

15



resztyén álláspont nem az ellentétek megbékéltetése és a közöttük való 
kompromisszum-e ?

Válasz: Bár ma ezt gyakran hangoztatják és gyakorolják, nem jel
legzetes feladata a keresztyéneknek, hogy semleges magatartást tanú
sítsanak az elnyomókkal és elnyomottakkal, a ki zsákmányol ókkal és ki- 
zsákmányoltakkal, a diszkriminálókkal és diszkrimináltakkal szemben.

2. Kérdés: Nem a szeretet és alázat-e az igazi keresztyén magatar
tás, hiszen mindnyájan bűnösök vagyunk? Szabad-e ezért egyáltalán 
oly sok minden ellen szólnunk?

Válasz: A  szeretet nem ellágyuló szentimentalizmus, hanem ki
mondja az Igent és a Nemet, állást foglal azok mellett, akiket gyilkos
ság fenyeget s a gyilkosok ellen, akikre Isten ítélete vár.

3. Kérdés: Nem Isten ítélőszékébe ülünk-e be ezzel, úgy, hogy az 
ilyen ítélkezéssel olyanok akarunk lenni, mint Isten?

Válasz: Nem mi ítélünk, hanem a ránk bízott Ige hívja a bűnöst 
megtérésre és leplezi le a bűnt. Krisztus úgy hívja magához a bűnösö
ket, ahogy vannak, de ha egyszer már eljutottak őhozzá, nem marad
hatnak olyanok, mint amilyenek voltak. A Krisztushoz tért elnyomó 
Ömellette nem maradhat elnyomó.

4. Kérdés: Nem elegendő-e az, ha megbékítjük az embereket egy
mással, miközben megértővé tesszük őket egymás iránt?

Válasz: A  megbékélés és az igazságosság nem szakítható el egymás
tól (Zsolt 85:11), s nem csupán individualista megoldásokat kell ke
resni, hanem mindenekelőtt jobb társadalmi viszonyokat kell terem
teni. Nemcsak az egyéni elnyomókat és kizsákmányolókat, hanem a ki
zsákmányoló és elnyomó rendszereket és struktúrákat is el kell uta
sítani.

5. Kérdés: Nem az emberiség egységén kell-e munkálkodnunk? S
nem az különbözteti-e meg az egyház tevékenységét minden más moz
galomtól, hogy az egyház munkája különbségtétel nélkül irányul az 
egész emberiségre? __

Válasz: Az Újszövetség arról tudósít, hogy különböző emberekhez 
különbözőképpen szól az Ige. Nemcsak Keresztelő János hirdetett íté
letet bizonyos bűnözőknek (Lk 3,7—9), nemcsak Jakab apostol levele 
szól a kizsákmányoló megítéltetéséről (Jak 5,1—6), hanem maga Jézus 
is ezt mondja a farizeusoknak és írástudóknak: „Ti viperafajzat” , 
miközben a vámszedőknek és bűnösöknek ezt mondja: „Jöjjetek én
hoz zám” .

6. Kérdés: A  keresztyén embernek nemcsak az egyéni bűnre, ha
nem az igazságtalan társadalmi rendszerekre is határozott Nem-et kell 
mondani. De vajon jogosult-e a keresztyén ember a harcra is az igaz
ságtalanság ellen s szabad-e ezt szervezetten másokkal együtt vívnia?

Válasz: Az első évszázadi kijelentés, hogy az az Újszövetség áll 
előttünk, nem ad közvetlen szociális vagy politikai programot arra 
nézve, hogy mit kell ma tenni. Az egyházatyák a mi problémáink közül 
sokat nem ismertek. Mi új feladatokkal állunk szemben, de Krisztus 
felszabadít bennünket arra, hogy körülnézzünk a világban s megke
ressük, hol kínálkoznak a legjobb eszközök a kitűzött célok elérésére, 
eközben szabad együttműködnünk mindamaz erőkkel, amelyeknek azo
nosak a céljaik.

7. Kérdés: Nem kell-e minden keresztyénnek bírálatot gyakorolnia 
afelett a társadalmi rendszer felett, amelyikben él, hiszen minden rend
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szernek vannak hibái s mindenkinek megvan a maga helye, ahol lehe
tőségei szerint munkálkodni köteles?

Válasz: Vannak olyan társadalmi rendszerek, amelyekre igent mond
hatunk s vannak olyanok, amelyekre nem-et kell mondanunk. Sem ige
nünk, sem nemünk nem ment fel bennünket attól a kötelességtől, hogy 
Pál apostol szavai szerint cselekedjünk: „Mindeneket megvizsgáljatok, 
s ami jó, azt megtartsátok” (1 Thess 1:21).

8. Kérdés: Nem kétértelmű-e az a tétel, hogy az elnyomottaknak 
kell pártját fognom, amíg konkrétan meg nem mondom, hogy mely el
nyomottakról van szó?

Válasz: Különbséget kell tennünk egy többségnek egy privilegizált 
kisebbség által való elnyomatása között, ahogyan ez az imperializmus
ban történik s az elnyomókkal szemben ideiglenesen gyakorolt erőszak 
között, melynek célja a szabadság és az igazságos rend megteremtése.

9. Kérdés: Melyek azok az eszközök, amelyekkel az imperializmus 
megkísérli, hogy céljai számára visszaéljen a keresztyénekkel és a ke
resztyén eszmékkel?

Válasz: a) A békével szemben ellenséges erők nem maguktól tűn
nek el. Ezért nem jelent kiutat a konvergencia-elmélet. Önmaga keresz
tyén igazolása érdekében visszaél azzal a ténnyel, hogy minden jó em
beri rend vitathatatlanul viszonylagos Isten jóságához képest s így 
akarja viszonylagossá tenni az összes társadalmi rendszereket, mint 
olyanokat. A látszólagos hasonlóságok — például a fegyverek birtok
lása — funkcióik különbözősége szerint ítélendők meg: ilyen értelem
ben alapvetően különböznek az amerikai agresszorok fegyverei Viet
namban a harcoló vietnamiak fegyvereitől.

b) Döntő béketényezők ma: az összes békeerők egysége és a szo
cialista világ egysége. Van egy látszólag keresztyén érvekkel operáló 
antikommunista propaganda. Ez az ilyen egység ellen irányul. A ke
resztyéneknek azonban nem lenne szabad rossz hírbe hozniok az összes 
békeerők egységét, hanem hozzá kellene járulniok megerősödésükhöz.

c) „Imperializmuson a nemzetközileg összefonódott tőkés társasá
gok és politikai exponenseik ama kísérletét értjük, amellyel gazdasági, 
politikai és katonai hatalom segítségével és módszerével akarnak saját 
uralmuk alá igázni egy más népet s annak államát,_vagy egy egész 
sor népet és államot azok érdekei ellenére abból a célból, hogy kizsák
mányolás végett függővé és engedelmessé tegyék” (Mochalski). Az im
perialista elnyomóknak a hatalomtól való megfosztása és a hidegháború 
leküzdése a békés együtt élés politikája javára önmagában nem impe
rializmus, vagy hidegháború, hanem integráns része az imperializmus 
elleni harcnak.

B) A NEMZETKÖZI CSOPORT
A munkacsoport vitájában az Egyiptomi Arab Köztársaságból, Ar

gentínából, Bulgáriából, az NSZK-ból, Nyugat-Berlinből, az NDK-ból, 
Finnországból, Nagy-Britanniából, Indiából, Kolumbiából, Kubából, Li
banonból, Madagaszkárból, Hollandiából, Lengyelországból, Sierre Leo
néból, Dél-Vietnamból, a Szovjetunióból, Magyarországról és az Egye
sült Államokból származó küldöttek vettek részt.

Az alábbi problémák kerültek megvitatásra: az európai biztonság, 
a békés egymás mellett élés és leszerelés, az indokínai háború, a latin
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amerikai forradalmi helyzet, az afrikai szabadságharcok és a Közel- 
Kelet.

Valamennyi vitafelszólalásban megmutatkozott a hetvenes évek 
imperializmusa módszereinek ismerete, mely imperializmus rendszere
sen a megszokás es elfásulás módszerét alkalmazza. Az imperializmus
nak ez a stratégiája megkísérli, hogy hozzászoktassa az embereket és 
népeket az imperialista függőség és kizsákmányolás embertelen viszo
nyaihoz. Ebben az imperializmus nyíltan abból indul ki, hogy nemzet
közileg bűnös céljai és módszerei jól ismertek, s megsemmisítő és el
rettentő fegyvereinek potenciáljára támaszkodik.

Ugyanakkor világossá vált, hogy az imperializmus elleni harc világ
méreteket öltött s megnövekedett annak a tudata, hogy valamennyi anti- 
imperialista erő harcának célkitűzései közösek.

A világméretű leszerelés és minden ABC fegyver eltiltásának kö
vetelése hozzátartozik ehhez az antiimperialista harchoz. A leszerelés 
és a feszültség enyhülése éppen Európában különösen sürgős, mert 
éppen ezen a területen állnak közvetlenül egymással szemben állig fel
fegyverzett katonai szövetségek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy az 
NSZK haladéktalanul ratifikálja a moszkvai és varsói szerződéseket.

Európában egy biztosított békerend létrehozásához továbbra is 
döntő lépés marad az NDK nemzetközi jogi elismerése az NSZK részé
ről és mindkét német állam felvétele az ENSZ-be.

Az ENSZ egyetemessége elvének végleges megvalósítását a nem
zetközi békepolitika fontos elemeként ismertük fel.

Az antiimperialista harc még mindig különösen arra összpontosul, 
hogy véget vessen az imperializmus agresszióinak Indokínában és a 
Közel-Keleten. Mindkét területen elsősorban a külföldi csapatok vissza
vonása szükséges az összes jogtalanul megszállott területekről.

A latin-amerikai helyzetet az osztályharc kiéleződése jellemzi tár
sadalmi és gazdasági vonatkozásban s ennek a harcnak az intenzitása 
különösen azokban a nemzeti felszabadítási mozgalmakban nyilvánul 
meg, amelyeket minden békeerőnek szolidáris támogatásban kell ré
szesítenie. Chile a maga szocialista célkitűzéseivel bátorító példa a füg
gőség és kizsákmányolás politikai struktúráinak legyőzésére. Kuba 
továbbra is biztató példakép arra, hogyan kell alaposan megváltoztatni 
a viszonyokat Latin-Amerikában.

Szégyenkezéssel és felháborodással kellett megállapítani, hogy az 
afrikaiakat saját földrészük különböző országaiban, különösen Dél-Afri- 
kában, Rhodesiában és a portugál gyarmatokon elnyomják és kizsák
mányolják, felszólítunk minden békeszerető népet, hogy segítsék az 
afrikaiakat a teljes felszabadulásért vívott jogos harcukban.

A kelet-pakisztáni eseményekről adott beható jelentés alapján tu
datosult a Nemzetközi Bizottságban, hogy ott a második világháború 
vége óta az egyik legnagyobb emberi tragédia játszódik le, melynek 
méreteit és egyéb válsággócokkal való összefüggéseit a világ közvéle
ménye még nem ismerte fel kellőképpen.

A bizottság szembekerült azzal a kérdéssel, hogy mit tehetnek a 
keresztyén csoportok és egyházak az imperialista politika hátterének 
leleplezésére s ennek a politikának a leküzdésére. Felmerült az a kér
dés is, hogy mennyiben vétkesek a keresztyének az itt megvitatott fej
leményekben, hiszen nagyrészt „keresztyének” azok, akik kulcspozíció
kat töltenek be az imperialista országokban.
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C) A GAZDASÁGI-POLITIKAI CSOPORT
A csoport a „Politikai és gazdasági felszabadítás mint az igazi fej

lődés feltétele” témát vitatta meg. A résztvevők felismerték, hogy az 
igazi fejlődés többet jelent a puszta gazdasági növekedésnél. Gazdasági 
intézkedések csak akkor szolgálják a nép javát, ha a függetlenségért 
és felszabadításért meghirdetett politikai program részei. A harmadik 
világ sok példája mutatja, hogy a legjobb gazdasági programokat sem 
lehet politikai hatalom nélkül megvalósítani.

I .

Mivel a fejletlenség a kapitalista kizsákmányolás eredménye, úgy 
véljük, hogy a fejlődés a kapitalista gazdaság keretein belül nem ér
hető el, hanem csak a szocializmus felé való orientálódás által. A mi 
értelmezésünk szerint ez magában foglalja:

a) A tömegek politikai mozgósítása és megszervezése a nép javát 
szolgáló hatalom eléréséért.

b) A legfontosabb termelőeszközök társadalmi ellenőrzése, az ás
ványkincsek és a kereskedelem nemzeti tulajdonba vétele.

c) Földreform.
d) Tervszerű iparosítás.
e) A nép igényeihez igazodó oktatási rendszer.

II.
Az igazi fejlődésnek ez a folyamata a nemzetközi helyzet függ

vénye. Ez nem érdeke az imperialista hatalmaknak és a kapitalista 
világgazdasági rendszernek. Minél inkább sikerül visszaszorítani az im
perialista befolyást, annál nagyobb lehetőség nyílik a harmadik világ 
országai számára, hogy a fejlődésnek erre az útjára lépjenek. A poli
tikai és gazdasági felszabadítás folyamata része az imperializmus ellen 
folytatott nemzetközi osztályharcnak. A szocialista államok növekvő 
gazdasági ereje és társadalmi vonzóereje döntően hozzásegítenek egy 
jobb és igazabb világ kialakulásához.

így célunk nem lehet a gazdasági szuverenitás, hanem a jó érte
lemben vett, igazságos és elfogadható együttműködés, a szolidaritás szel
lemében. Ez különösen érvényes a harmadik világ országainak közös 
akcióira.

III.
Felismertük, hogy valódi fejlődést csak úgy lehet elérni, hogy ha 

a politikai döntés megelőzi a gazdasági cselekvést. Ezért felhívjuk min
den testvérünket, ismerjék fel, hogy a politikai felelősség és elkötele
zettség a keresztyén bizonyságtétel lényeges és központi része. Isten az 
embert a felebaráttal való közösségre és a természet feletti uralkodásra 
teremtette. Mivel tudjuk, hogy Isten Krisztusban szereti a világot, így 
egyre inkább felismerjük ezt a feladatunkat, hogy az emberi életet tel
jes kiteljesedésére segítsük. Ez azonban ma már nem történhet a ka- 
ritász metódusával, hanem csak a szociális, politikai és gazdasági struk
túrák radikális megváltoztatásával. Ehhez szükség van arra, hogy nem
zetközi síkon valamennyi antiimperialista erővel együttműködjünk. Ez
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magában foglalja azt a fáradozást, amelyet egyházainkban a politikai 
információért és az öntudatra nevelésért kell folytatnunk. Ennek lé
nyeges része kell, hogy legyen a kapitalista fejlesztési politika elem
zése, amelynek fő célja az, hogy a fejlődő országokat mint kizsákmá
nyolási objektumokat tartsa meg a kapitalista világgazdasági rendsze
ren belül.

D) AZ IFJÜSÁGI CSOPORT
„A békéért és igazságosságért folytatott harc tekintettel az ellen- 

forradalom és álforradalom különböző formáira, a modern imperializ
mus által meghatározott feltételek között”.

Egyetértünk abban, hogy a békéért való küzdelem a mai helyzetben 
lényegileg az imperializmus ellen vezetett harcot jelenti. Tudjuk, hogy 
ez nekünk keresztyéneknek is ügyünk, mert békére hivatottságunknak 
fontos alkotórésze.

Különböző helyzetekben tapasztaljuk meg az imperialista gyakor
lattal való találkozást: mint áldozatok vagy mint felszabadítottak, mint 
olyanok, akik saját kapitalista társadalmi rendjük megszüntetéséért 
küzdenek, vagy mint olyanok, akik szocialista társadalmunkat együtt 
építik. Közös azonban a célunk: egy igazságos, az imperializmustól 
mentes világ megvalósítása. Közös elemzéssel és stratégiával kell mun
kánkat hatékonyabbá tenni, mert az antiimperialista harc növekedésével 
nő az ellenforradalmi fenyegetés is. Az egyes országokban lejátszódott 
legújabb politikai események azt mutatják, hogy az imperializmus el
lenállása a legrafináltabb formákban jelentkezik és minden rendelke
zésére álló eszközt felhasznál.

Az imperializmus, mint a kapitalizmus fejlettebb formája, az alá
vetett társadalmak gazdasági kizsákmányolásához és az azok feletti 
uralomhoz vezet, beleértve a kulturális, etnikus és politikai momen
tumokat. Az imperializmus nem különböző, hanem egységes nemzet
közi rendszer, még akkor is, hogyha néhány országot, mint legerősebb 
bázisát tekinthetjük, megjelenési formája egy világméretű hálózat (az 
ún. „multinacionális vállalkozás”), amelynek létét piacok, a profit és 
a hatalom garantálja. Egyidejűleg nő a kizsákmányolt nemzetek füg
gősége és új nehézségek támadnak a politikai önrendelkezés és az el
nyomott országok fejlődésének megvalósításával szemben. Mindezt egy 
jól integrált gazdasági-katonai komplexum hordozza és védi, amelyet 
a legfejlettebb monopolkapitalista országok hívtak létre. Ez jelenti a 
legnagyobb veszélyt jelenkori világunkra, mert az imperializmus fenn
állásához háborúra van szükség.

A fejletlen országok imperialista hatalmak által való kizsákmá
nyolása és a szociális változtatásért küzdő erők elnyomása félfasiszta 
kormányok támogatását élvezi — például Brazília. A gyarmati rend
szerék az imperialista nagyhatalmak következményei, amelyek kiter
jesztik uralmukat más országokra, különösen pedig az ún. „harmadik 
világra” , hogy így gazdasági és katonai profithoz jussanak. Így például 
Afrikában Angola és Mogambique, Dél-Amerikában pedig Puerto Rico 
ilyen gyarmati rendszerek kiszákmányolásától szenved.

A brit imperializmus legtragikusabb következményei válnak nyil
vánvalókká Indiának, az egykori brit gyarmatnak felosztásában, amely 
felosztás az utóbbi években nagy emberi nyomorúsághoz vezetett és 
lehetségessé tette a kizsákmányolás folytatását.

20



Az imperializmus jelentkezik a neokolonializmus formájában azok
ban a látszólag független országokban, amelyek technikai, gazdasági és 
kulturális kontroll alatt állnak. Ez a nemzeti oligarchiával és nagy- 
polgársággal való együttműködésben történik, különösen a gazdasági 
fejlődés leple alatt.

Azoknak a fiatal keresztyéneknek, akik evangéliumi alapról kiin
dulva akarnak cselekedni, támogatniuk kell a nemzeti felszabadítási 
mozgalmakat, amelyek politikai és gazdasági függetlenségért küzdenek, 
ami azután szociális igazságossághoz és békéhez vezet.

Ez a támogatás állít minket reálisan harcba az imperialista politika 
formái ellen, amely az ún. „harmadik világ” országaiban lép fel. Szük
séges, hogy az imperializmus leküzdéséért harcoló erők között szövetség 
legyen, mert csak az ilyen közös eljárások vezethetnek a közös cél el
érésére.

Egyetértünk abban, hogy a jelenlegi antiimperialista harc során 
figyelembe kell venni a földkerekség különböző részein uralkodó hely
zetet. Ez a különböző módszerek létezését jelenti, ami azonban nem 
oszthatja meg azokat, akik az imperializmus ellen küzdenek. A mód
szerek különbözősége nem zárja ki a jobb és igazságosabb világért foly
tatott harc közös stratégiáját.

A monopolkapitalista országokban az fékezi a társadalmi-gazdasági 
struktúra megváltoztatásának folyamatát, hogy az államnak, mint ad- 
minisztratív-bürokratív eszköznek szerepét és adottságát megváltoztat
hatatlannak tartják. Itt olyan speciális tömegmanipulációs módszerekre 
találunk, amelyek az antiimperialista erők forradalmi öntudatát tom
pítják. A nyugati országok ifjúságának néhány „protest-mozgalma” ki
zárólag az élnyomási formák elleni harcra irányul és nem veszi figye
lembe a modern kapitalizmus társadalmi-gazdasági bázisának szüksé
ges kritikáját; ezáltal is nyilvánvalóvá teszi a fent említett manipu
láció effektivitását. Más ifjúsági mozgalmak azonban kapitalista orszá
gaik társadalmi-gazdasági bázisát támadják. Ezekkel a mozgalmakkal 
— ahol csak lehetséges —, keresnünk kell a legszorosabb együttmű
ködést.

Á jobb világba vetett keresztyén reménységünk adja számunkra azt 
a szabadságot, hogy szolidaritást vállaljunk a dolgozókkal és forradalmi 
szerepük tudatosulását támogassuk.

A legtöbb nyugati oktatási rendszer nem segíti a forradalmi világ
nézet kialakulását, ellenkezőleg, a státus quo fenntartásához segítenek 
hozzá. Néhány fejlődő országban azonban olyan új oktatási rendszere
ket dolgoztak ki, amelyek nem az emberek elnyomását, hanem felsza
badítását szolgálják.

Az ifjúsági bizottság jövendőbeni munkájához elengedhetetlenül 
szükséges feladat, hogy más témák mellett az oktatással is foglalkozzon.

E) A RASSZIZMUSSAL FOGLALKOZÓ CSOPORT
A csoport, amely a „Rasszizmus és szerepe az imperialista kizsák

mányolásban” problémakörrel foglalkozott, kifejezte háláját, hogy a
IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés igen alaposan megvitatta a rassziz
mus növekvő veszélyének problémáját. Mind a főreferátumok, mind a 
plenáris ülések vitái úgy tükrözték azt a veszélyt, amellyel a rasszizmus 
fenyegeti az emberiség békéjét, hogy az megfelel a világban ma folyó 
események valóságának. Vitáinkban megláttuk, hogy a rasszizmus el
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leni harc szorosan összefügg az imperialista kizáskmányolás elleni harc
cal. A növekvő faji gyűlölködés a világ sok részén, amely néha az 
antikommunizmus formáját ölti, veszélyezteti a népek békés együtt
élését és a világbékét.

Elítéljük a rasszizmus minden fajtáját (lásd az UNESCO nyilat
kozatot, Párizs, 1967; EVT uppsalai jelentése, 1968) mint Isten és ember 
elleni bűnöket. Elítéljük azokat a káros faji elméleteket, amelyeknek 
célja az, hogy a gyűlölködés magvát hintsék a különböző emberfajok 
közé, különösen a fehér emberek és más színűek közé.

Minden haladó erővel együtt úgy látjuk, hogy a faji megkülön
böztetés és annak intézményesített formái — a szegregáció és az ap- 
partheid — nem más, mint az imperializmus egyik eszköze saját kolo- 
nialista és neokolonialista törekvései megerősítésére és állandósítására. 
Üj módszer ez, amellyel az imperializmus a „divide et impera'’ ősi 
gyakorlatának megfelelően él.

A rasszizmus nem „fátum” és nem is tekinthető annak, amit nem 
lehet megváltoztatni vagy legyőzni. A keresztyének harcolhatnak és 
kell is hogy harcoljanak az ellen az embertelenség ellen, szerte az egész 
világon, minden jóakaratú emberrel együtt, tekintet nélkül bőrük szí
nére, vagy á közöttük levő vallási és ideológiai különbségekre.

Az ellenségeskedés legmélyebb gyökerei kapcsolatosak azzal a 
ténnyel, hogy a gazdaság és a hatalom a kapitalizmus korszakának kez
dete óta a fehér ember kezében összpontosul. Ez egyúttal annak a kö
vetkezménye, hogy a kolonializmus első időszakában, később pedig 
expanziójának folyamatában elnyomtak és kizsákmányoltak népeket.

A jobb és igazságosabb világért vívott világméretű harcban úgy 
látjuk, hogy a megoszlás okai nem elsőrendűen etnikai, érzelmi Vagy 
faji okok, hanem politikai, vagy gazdasági természetűek, tehát min
den keresztyén ember felelőssége, hogy váll váll mellett harcoljanak 
mindazokkal az erőkkel, amelyek a békéért, a társadalmi igazságossá
gért s a faji megkülönböztetés és szegregáció minden fajtájának gyö
keres megszüntetéséért küzdenek.

Keresztyén Békekonferenciánk a világ-békemozgalommal szövet
ségben támogatást keres a világbékéért vívott harcához, amelynek célja 
az, hogy a föld népességének nagy többsége megszabaduljon a gyar
matosítás és a kapitalista elnyomás örökségétől, az éhínségtől, a testi 
és lelki kínoktól és járhasson a társadalmi igazságosság útján.

Erőteljesen és teljes mértékben elítéljük a dél-afrikai faji meg
különböztetés politikáját, a fekete lakosság elnyomását a még mindig 
meglevő gyarmati területeken, különösen a portugál gyarmatokon, va
lamint az Egyesült Államok 25 milliós néger lakossága polgárjogainak 
megcsonkítását, a hasonló cselekményeket más országokban.

Mint keresztyének bűnbánattal és cselekedetekkel kívánunk hozzá
járulni a rasszizmus e akut problémájának megoldásához, mivel tud
juk, hogy az ún. „keresztyén civilizáció” a történelem folyamán meg
próbált igazolni számos diszkriminációs cselekedetet, amelyeket egyes 
típusú keresztyének és misszionáriusok követtek el.

Hisszük és valljuk az egész emberiség egységét, amely egy emberi 
családot alkot. A keresztyén békemunka keretében az egész világ népei 
végső egységének és megbékélésének eszchatologikus látomására sze
gezzük szemünket.
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Krónika

A reformáció tovább tart!
Ökumenikus ünnepi beszéd 1971. október 31.

Ne lepődjenek meg, ha ezzel a nagyon egyszerűnek tetsző megálla
pítással kezdem előadásomat, hogy a reformációnak nincs vége, a re
formáció folytatódik, a reformáció tovább tart! Ez a köznapinak látszó 
megállapítás azonban más és más színt, tartalmat és hangsúlyt kap 
aszerint, hogy mit akarunk rajta érteni.

„A reformáció tovább tart”  — lehet ezen a megállapításon egysze
rűen azt érteni, hogy a régi reformátori örökséget újra meg újra tovább 
adjuk az utánunk következő nemzedéknek és elmondjuk neki, hogy 
számunkra milyen kedves és drága az atyáknak ez az öröksége.

De közeledhetünk megállapításunkhoz a reformokat szerető és azo
kat követelő protestáns ember türelmetlenségével is és akkor így kell 
gondolkodnunk: A reformációnak folytatódnia kellL mert annak idején 
nem ment el elég messzire, valahol megrekedt a középkori ember gör
cseiben és bátortalanságában. Forradalmi kezdeményezései restauratív 
magatartásba és tantételekbe torkollottak, az egyetemes papság elvének 
nagyszerű fölfedezése például az egyszemélyi és egyfelelősségű papi 
egyházzá csökevényesedett és társadalomkritikai megállapításai zátonyra 
futottak a keresztyéneket sokszor jellemző konzervatizmusban.

De felfoghatjuk tételünket úgy is, hogy szellemtörténeti elemzésünk
nek a rögzítéseként fogjuk fel. A reformáció, mint szellemi forradalom 
mindig is nagy hatással volt az emberek gondolkodására, elsősorban a 
világ értelmezésére. Hiszen a reformáció kétségbe vonta, hogy az egy
háznak világi hatalommal kellene rendelkeznie. A reformáció fölszaba
dította a világot az egyházi gyámkodás alól és ezzel a lépésével elin
dította az elvilágiasodásnak azt a folyamatát, aminek következtében a 
gyámkodás alól fölszabadított világ egyre inkább maga is felnőttnek 
tekintette magát, tehát képesnek arra, hogy a világ problémáit teljes 
felelősséggel maga oldja meg.

Szerintem csak akkor tudjuk helyesen megérteni a folytatódó re
formációnak a tételét, ha elsősorban azt a fejlődést tartjuk szem előtt, 
amit a reformáció indított el az emberek tudatában és gondolkodásá
ban. A reformáció tovább tart — mit jelent ez a megállapítás akkor, ha 
éppen az elszekularizálódást, az ember gondolkodásának, életérzésének 
és magatartásának ezt az elvilágiasodását tartjuk jellemzőnek?

Két végletekben mozgó válasszal találkozunk ma legtöbbször ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik a meglepő avantgardista válasz, 
amely körülbelül így hangzik: A reformáció nem az elvilágiasodás fo
lyamata ellenére folytatódik, hanem vele együtt és benne. A reformá
ció újból napvilágra hozta azt az evangéliumot, amely azt hirdeti, hogy 
Jézus Krisztus megszabadította a világot az embert gúzsba kötő hatal
maktól. Ennek a felismerésnek először egyházi területen jelentkeztek a 
gyümölcsei, de azután a világban is teret nyert és elsősorban itt a vi
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lágban jelentkeztek a holnapot formáló eredményei a szellemi és poli
tikai szabadságmozgalmakban. Véget vetett a reformáció annak a tör
ténelmi korszaknak, amikor az evangélium csak az egyházban és egy
házi formákban jelentkezett.

De sokan még tovább mennek korunk elemzésében és azt mondják, 
hogy most érkeztünk el az egyházutáni korszakba, az evangélium val
lástalan állapotának korába, amikor az evangélium humanizáló erőként 
lép fel a társadalom folyamatában. Luther Márton reformációja Martin 
Luther King vagy a dél-amerikai szabadságharcosok mozgalmaiban 
folytatódik, tehát a fajok egyenlőségéért és társadalmi igazságért foly
tatott forradalmi mozgalmakban és ez a reformáció igazi folytatása. 
Tehát a reformáció nem a gettóba vonulásban folytatódik, hanem a 
társadalmi élet emberségessé tevésében, nem az önmagában gyönyör
ködő egyháziaskodásban, hanem abban a mozdulatban, ahogyan ki
nyitja az egyház ablakait a világ felé. Hogy az egyház nem igényel ma
gának előjogokat, hanem csak szolgálati lehetőségeket az ember em
berré formálásában, a közösségi élet egészségessé tevésében, ez nem 
arról tanúskodik, mintha a reformáció forrása eldugult volna, hanem 
csupán azt jelenti, hogy ma másként folytatódik a reformáció, ma más
ként és új munkaterületeken érvényesülnek a reformáció felismerései, 
mint akár néhány évtizeddel ezelőtt is.

A másik válasz arra a kérdésre, hogy hogyan folytatódik a refor
máció az elvilágiasodás korában, körülbelül így fogalmazható meg: 
Mindenki tudja, hogy szinte lélegzetelállító ütemben változik körülöt
tünk a világ, az élet. De ez a körülmény ne tévesszen meg bennünket! 
Mert az ember ma is a régi minden változás ellenére. Áz ember ma is 
önmagát magasztalja, az ember ma is az érvényesülni akaró, a magát 
megigazító óember. Ezért soha nagyobb szüksége nem volt a megigazító 
és kötöttségeitől megszabadító evangéliumra, amiről a reformáció szólt 
mint éppen ma. A reformációt az az egyház folytatja, amelyben az evan
géliumot tisztán hirdetik, a szentségeket Krisztus rendelése szerint szol
gáltatják ki. Hogy közben egy és más dolog megváltozik az egyházban 
és az egyház körül, azt senki sem vonja kétségbe. Az állítólag nagy
korúvá lett világ azonban ne ejtsen kétségbe bennünket. Attól se ijed
jünk meg, ha maradinak tartanak bennünket! Az egyháznak nem sza
bad szégyenkeznie amiatt, hogy idegen test ebben a világban!

Nagyon szeretném hinni, hogy csak kevesen vannak itt olyanok, 
akik emellett á legutolsó válasz mellett kötnek ki. Mégis azoknak, akik 
aggódnak az egyházért, mert mer és tud egyház lenni a szocialista tár
sadalomban is, hadd tegyem föl a kérdést: Jól megfontolták valaha is, 
hogy mi történnék akkor, ha úgy értelmeznénk a reformációt, ahogyan 
az aggodalmaskodók akarják folytatni? Nem gondolják, hogy mennyire 
elszigetelődnének a keresztyének és az egyházak a világtól, hogy ma
gányos sziget volnánk, távol a társadalom mozgásától, tehát magától 
az élettől, hogy semmiféle kapcsolatunk nem volna a világgal és prob
lémáival és így lassan, de biztosan még az érdeklődés is kihalna a világ
ból irántunk?

Mert, hogy a mai ember nem másmilyen, mint a korábbi korok 
^embere, tudniillik bűnös, azt senki sem tagadja közülünk. De az emberi 
bűnök ma másként jelentkeznek, mint korábban. Hogy a mai ember
nek ugyanúgy szüksége van az evangéliumra, tehát Jézus Krisztusra, 
mint azelőtt, azt sem vonja kétségbe senki közülünk. Csak éppen ennek 
az evangéliumnak a továbbadása ma nem azt jelenti, hogy ismételget
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jük a reformátor! formulákat, papírpápát csinálva a reformátorokból 
magukból. Sőt az is igaz, hogy az Isten népe a vándorok gyülekezete 
ebben a világban. De ez a tény soha sem teheti sem a keresztyén embert, 
sem az egyházat különcködővé. A reformáció egyházai a mindennapi 
élet egyházai voltak a reformáció korában. Ezért tudtak megizmosodni 
és ezért élnek ma is.

Keresztyén Gyülekezet! Nem azért lettünk sok tekintetben színte
lenné és egyhangúvá, nem azért lettünk sokak szemében érdektelenek 
és talán jelentéktelenek is, mert az, ami az egyházkat foglalkoztatja, 
és amit az egyházak adni tudnak az embereknek, éppen a mindennapi- 
ságát, a köznapiságát veszítette el? Szerintem valahol itt keresendő 
annak az oka, hogy miért aggodalmaskodnak némelyek az egyház jövője 
miatt. Engedjék meg, hogy a reformáció folytatásának a kérdését két 
tételben foglaljam össze.

Az első tétel igy hangzik: A reformáció akkor folytatódik helyesen, 
ha az evangélium átlépi az egyház határait. Tehát mindennapivá, a 
mindennapi élet tartozékává válik. Ez azonban csak akkor következik 
be, ha a régi evangéliumot a kortársak kérdéseivel együtt mai füllel 
hallgatjuk és tanuljuk.

Az egyház az evangélium hirdetésére küldetett és hivatott. Tehát 
az evangélium hívta létre és az evangéliumért létezik. Léte és szolgálata 
akkor válik mindig problematikussá, ha ez az evangélium háttérbe szo
rul az egyházban, vagy ha megoltják, tehát meghamisítják. Ez történt 
az egyházban a reformációt megelőzően. A reformáció tette újra az 
egyház életének centrumává az evangéliumot és látszólag úgy van, 
hogy azóta sem került poros akták közé.

De még ha ez is a helyzet, ha az evangélium hirdetésével kapcsolat
ban semmi problémánk nem volna is, lassanként megtanuljuk, hogy 
másként is el tudja veszíteni az egyház az evangéliumot. Még pedig 
akkor, ha látszólag sértetlenül megtartja a tartalmát, de közben elve
szíti azokat a címzetteket, akiknek hirdeti ezt az evangéliumot. És most 
a címzetteken nemcsak az egyházi törzsgárdát értem, hanem általában 
kortársainkat. Az jellemzi nagyon sok esetben az igehirdetésünket, hogy 
dogmatikailag minden a legnagyobb rendben van, csak éppen azt nem 
értik már a címzettek, hogy milyen kapcsolatban van ez az evangélium 
életük kérdéseivel.

A reformátorok korában ez volt a kérdés: Hogyan kapok ke
gyelmes Istent? Ma azonban ez nem kérdése kortársainknak. De akkor 
mit tegyünk? Várjuk meg, amíg egyszer az emberek megint a kegyel
mes Isten után fognak érdeklődni? A reformáció korában ez az érdek
lődés elemi erővel jelentkezett és a reformátoroknak szinte csak meg 
kellett fogalmazniok koruk emberének kérdését és választaniok a Szent
írás helyes értelmezése alapján. Mi azonban ma nem ismételgethetjük 
ezt a kérdést, hiszen nem szuggerálhatjuk be embertársainknak, hogy 
mit kérdezzenek, hogy azután választ adjunk nekik az evangélium vá
laszával. Visszaálmodtatni a mai embert a középkorba, csak azért, hogy 
a középkorban megfogalmazott kérdésre adjunk neki választ, — ez az, 
amit elsősorban nem szabad megtennünk az egyházban és a szószéke
ken. Előregyártott elemekből fabrikált választ adni olyan kérdésre, ami 
nem is kérdés, nem a reformáció folytatása napjainkban, hanem a re
formáció intencióinak a meghamisítása.

A reformáció akkor folytatódik, akkor tart tovább, ha megtanuljuk, 
hogy úgy beszéljünk az evangélium címzettjeivel, saját kortársainkkal
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mindarról, amit Jézus Krisztus hozott és adott ennek a világnak, hogy 
az emberek fölfigyelnek: Itt valami olyasmiről van szó, aminek nagyon 
is köze van életemhez és problémáimhoz. Érdemes fölfigyelni rá! Álta
lában csak akkor tudunk szót érteni kortársainkkal, mindazokban a 
kérdésekben, ami őket foglalkoztatja, ha velük együtt vizsgáljuk a Szent
írás mondanivalóját és nem rekedünk meg megszokott egyházi zsargo
nunkban. Óriási tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy a mai ember 
érti az egyházi nyelvet, ha pedig nem érti,, akkor majd arra törekszik, 
hogy megértse. A reformátoroknak a nagysága nemcsak abban volt, 
hogy ők maguk megértették a Szentírás központi mondanivalóját, ha
nem abban is, hogy azt konfrontálni tudták kortársaikkal még hozzá 
olyan nyelven, amelyen a mindennapi életben beszéltek az emberek. A 
tapasztalat arról tanúskodik, hogy az evangélium csak akkor tudja át
lépni az egyház határait, a templom négy falát, ha rájönnek újból az 
emberek, hogy bátran eljöhetnek kérdéseikkel és ha megsejtenek valamit 
abból az igazságból, hogy mi legalább annyira kereső és kérdező embe
rek vagyunk, mint ők.

Nem az az egyház fogja érdekelni az embereket, ahol készen van a 
válasz minden kérdésükre, hanem ahol megbotránkozás nélkül lehet a 
keresztyén ember örökké kérdező és kereső partnere a másiknak, ahol 
nemcsak prédikálnak néki, hanem meg is hallgatják. Nem az az egyház 
fogja érdekelni az embereket, ahol a vélt igazság tudatában mindig csak 
a vádlottak padjára ültetik a világot, hanem ahol közösséget, kereső és 
kérdező munkaközösséget vállalnak azokkal is, akik nem az evangélium 
felől keresnek választ az ember és emberiség problémáira.

A reformáció tehát akkor folytatódik a reformátorok szellemében, 
ha az evangélium nemcsak a prédikációk monológjában hangzik fel, 
hanem a hívek és pásztoruk kölcsönös útkeresésében, viaskodásában 
egymásért.

Itt kellene néhány szót szólnom arról, hogy miért sikkadt el a re
formátoroknak az a felismerése, ami forradalmi jellegű volt akkor is, 
meg ma is. Minden hivő, minden gyülekezeti tag papi szolgálatáról szól
tak a reformátorok. Ennek a felismerésnek tényleges konzekvenciáit 
azonban máig nem vonták le az egyházak. Nem az a -kép jellemző a re- 
formátori egyházakra, hogy az egyház Krisztus teste, amelyen minden 
tagnak megvan a maga sajátos, szükséges, nélkülözhetetlen funkciója, 
hanem a pásztor és nyáj képe, ahol a gyülekezet sokszor csak a közönség 
szerepét tölti be és szurkol, hogy a lelkipásztor mint labdazsonglőr mi
kor lő a kapuba, és mikor a kapu fölé. A mai lelkészeknek meg kell 
tanulniuk, hogy főfeladatukat abban lássák, amit Pál apostol az Efezusi 
levél 4. fejezetében így határoz meg: A pásztoroknak és tanítóknak az a 
feladatuk, hogy felkészítsék a szenteket, tehát az egyszerű keresztyén hí
veket a szolgálatra. Szolgálatra —, nemcsak a gyülekezetben, nemcsak 
az egyházban, hanem arra is, hogy mint Krisztus tanúi végezzék szol
gálatukat munkahelyükön, a világban, a társadalomban.

Így érkezünk el második tételünkhöz: A reformáció akkor folytató
dik helyesen, ha az evangélium átlépi az egyéni kegyesség határait, tehát 
társadalmivá válik. Ez azonban csak akkor következik be, ha bizony
ságtételünk Krisztusról a szó és tett, az igehirdetés és szolgálat egysé
gében történik.

A  reformáció újra fölfedezte Isten Igéjét, a hirdetett evangéliumot, 
amely ezt mondja az embernek: Istennek „nemet” kellene ugyan mon
dania, de igent mond rád, mert Krisztus magára vette Isten megsem
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misítő „Nem” szavát. Ennek az igének, ennek az üzenetnek az érvényes
ségért és továbbadásáért szállt síkra a reformáció. Így váltak a refor
mátor! egyházak az Ige és igehirdetés egyházaivá.

Hogy az evangélium-hirdetés a fődolog az egyházban, azt senki sem 
vonja kétségbe. De mi nem a reformáció korában élünk, amikor még 
nem volt szó szóáradatról, mint a mi korunkban, amikor a szó csak szó 
marad és ezért bizalmatlanok vagyunk a szavak iránt. A szó krízisét 
meg kell tapasztalnia az egyháznak is. Csak annak a szónak van hitele, 
csak annak az igehirdetésnek van foganatja, csak annak a bizonyságté
telnek van érvényessége, amely mögött ott van a szolgálat kemény va
lutája. Egy valami biztos: Az evangélium csak akkor fogja érdekelni az 
embereket, a reformáció felismerései akkor lesznek hatékonyak a mai 
ember szemében, ha a gyülekezetek és egyházak nemcsak a hívők kö
zösségét, hanem a szolgáló gyülekezet parancsát is reprezentálják a vi
lágban. Ha az evangélium, a hirdetett ige átlépi az egyéni és gyüleke
zeti kegyesség határait, ha az igehirdetés, a szó mögött megtapasztalják 
az emberek a minden emberért és az egész emberiségért hordozott fe
lelősség tényét és tetteit is.

A reformáció korának megvolt a maga kérdése: Hogyan ismerhetem 
meg a kegyelmes Istent? Hogyan üdvözölhetek? Hogyan állhatok meg 
Isten színe előtt? És erre a sokféleképpen megfogalmazott mindennapi 
kérdésre a reformátorok egyértelműen válaszolták éppen az evangélium 
alapján: Egyedül hit által, ingyen kegyelemből történik minden. Nem 
hiszem, hogy tévednék, ha viszont a mi korunknak, éppen az atomkor
szaknak a mindennapi kérdését így fogalmazzuk meg: Hogyan találok 
irgalmas felebarátra? Hogyan tudok keresztyén emberként úgy munkál
kodnia hazámban, a társadalomban és a világban, hogy, életemmel az 
irgalmas felebarát parancsát’ példázzam meg mások számára is.

Mert a hirdetett evangéliumnak ma ez a központi témája. És a re
formáció akkor folytatódik igazán, a kegyelmes Istenről és az irgalmas 
felebarátról szóló bibliai parancsolat és ígéret akkor valósul meg az 
egyházban, és lépi át az egyéni kegyesség zárt helyiségét, ha az egyház 
és annak tagjai nem korunk eseményei után kullognak, és csak akkor 
szánják el magukat döntésekre, ha már minden eldőlt. Öh nem! Az 
egyháznak éppen a megtapasztalt kegyelem és a neki adott ígéretek alap
ján kezdeményezőnek kell lennie. Újra meg újra föl kell tennie a kér
dést, hogy mi a helyes és mi nem, hol van nyomor és emberi igazság
talanság, hol kell éppen a társadalmi és gazdasági struktúrákon változ
tatni, hogy a nagyobb igazság érvényesüljön a világban, mit kell tenni 
politikai téren, hogy béke és biztonság uralkodjék a világon.

Mindezt szem előtt kell tartanunk, ha hitelesen és hitelképesen aka
runk a reformáció egyházainak utódai lenni, és ha például Pál apostol
nak a Filippibeli gyülekezethez írt üzenetét együtt értjük mai reformá
tor! feladatainkkal: „Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre job
ban bővölködjék ismeretben ég minden dolgok megértésében. Imádkozom 
azért, hogy tiszták és botlás nélkül valók legyetek Krisztus napjáig, 
mint akik teljesek vagytok az igazság gyümölcsével, melyet Jézus Krisz
tus munkál Isten dicsőségére és magasztalására.” (Fil l,9k)

D. Dr. Pálfy Miklós
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Esperesi székfoglaló
Hálásan köszönöm a bizalmat és szeretetet, amellyel egyházfőható

ságom és a Budai Egyházmegye gyülekezetei egyhangú és egyértelmű 
döntéssel esperessé választottak.

Ez a negyedik alkalom, hogy esperessé iktatnak. A Pesti Egyház
megyében az elmúlt évben választottak meg harmadik ciklusban, amit 
szolgálati érdekből megtörve, most a Budai Egyházmegyébe kerültem, 
s így negyedik esperesi székfoglalómat tarthatom. Az első alkalommal 
az igehirdetésről szóltam, mint korszerű tolmácsolásról, amely egyhá
zunknak alapvető feladata, ha küldetését meg akarja tartani a mai 
világban. A második székfoglaló a pesti evangélikusság arculatát és 
demográfiai mozgását próbálta legalábbis felvázolni, s belőle leszűrni 
a korszerű gyermekgondozási feladatokat. A harmadikban 25 éves 
fejlődésünkre emlékezve egyházunk útjáról szóltam a szocializmust 
építő társadalomban. Most engedtessék meg nekem, hogy ezen a címen 
szóljak:

Egyházunk egészének szolgálatában.
Az egyház egészének arculata, jellege van. Előttem az a kép lebeg, 

amit Pál az I. Kor. 12-ben rajzol meg: a sok tag, egy test képével vá
zolja fel azt, hogy az egyház a Krisztus teste. Mi is ezt hisszük és vall
juk egyházunkról. Ennek az egésznek a mai kérdéseiről van szó, ami
kor arculatról, jellegről beszélünk.

Az elmúlt évek során ezt az arculatot, jelleget nézetem szerint leg
markánsabb vonásokkal az 1966 karácsonyán parafáit Egyházi Törvé
nyünk rajzolta meg, amelynek bevezető Ünnepi Nyilatkozatát egy hét
tel ezelőtt egyházmegyénk egyik lelkésze a szentendrei lelkésziktatáson 
egyenesen hitvallásjellegűnek mondott.

Ennek a törvénynek van egy tételesen ki nem fejezett szerkezeti 
mondanivalója, mai szóval élve: profilja. Ez így foglalható össze: a jog 
forrása az egyház egésze. Azért tartom fontosnak erre rámutatni, mert 
ezzel az eredeti magyar protestáns egyházi örökséggel szemben 1895 
óta — tehát nem több, 71 éven át — elterjedt és beültetődött egyházi 
joggyakorlatunkba, s a hívek tudatába ez a tétel: az egyházban minden 
jog forrása a gyülekezet. Nem kívánom most taglalni, hogy miért volt 
szükség a századfordulón e tétel és látás vallására, csak arra szeretnék 
utalni, hogy a háromnegyed század egyházi joggyakorlatában erősen 
eluralkodott jogászi nyelvvel és fogalmazással szemben mai törvényünk 
visszatért a régi hagyományra és örökségre: a jog szerkezetében és fo
galmazásában is igyekszik teológus módon szólni. Lehetnek Egyházi 
Törvényünkkel kapcsolatban jogászi észrevételek, de az bizonyos, hogy 
az egyházról a joggyakorlatban nagyon régen nem szóltak ennyire teoló
gus módon, mint ebben a törvényben.

A jognak forrása, továbblépve: egyházi életünk minden megnyilat
kozásában a forrás: az egyház egésze. Hívek, gyülekezetek, egyházme
gyék az egyház egészében élnek, azaz az egyház egészének széttéphe- 
tetlen összefüggéseiben. Több mint kölcsönhatás ez, hiszen a kéz csak 
a test egészének organizmusában kéz, s a szem csak a test organikus 
egészében funkcionáló szem.

Az egyház organikus, sőt dinamikus egység lévén, az egyház egé
szének működése olykor kevesek kiemelkedő gondolkodása, vagy tevé
kenysége, máskor az egész test egyértelmű mozdulásában fejeződik ki.
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A kevesek kiemelkedő és dinamikus lépéseinek ütemét élte meg az 
egyház akkor, amikor történelmünknek néhány esztendőbe sűrűsödött 
döntő nagy fordulója alatt kellett megtalálni az utat újként formálódó 
társadalmunkban az egyház számára. Nem álltak követendő példák előt
tünk és nem volt kitaposott út az egyház előtt a második világháború 
befejezőével. Az eszmélkedés akkor kevesekben indult meg, s a sürgető 
idő és események nem hagytak időt az elmélkedő leszűrődésre. Ezekre 
a kevesekre az állt, amit Illyés Gyula a reformáció genfi emlékműve 
előtt gondolt át:

Látták, vagy nem a céljuk, 
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út, 
a múlt, ahogy füst-verte összeomlott, 
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot: 
előre! — és ők vállalták e sorsot —”

Arra nem volt idő, hogy hosszas teológiai megfontolásokkal indokolják 
döntéseiket, de — mert hitből döntöttek, s jó luteránusokként ismerték 
és élték Luther kettős kormányzásról szóló tanítását — döntéseik he
lyeseknek bizonyultak.

A döntés nem egyszer s mindenkorra szólt. Megtanították az egy
ház egészét arra, hogy naponta újra kell dönteni, mert permanens, lük
tető korban élünk. Nem térek ki a permanens döntések jó sorozatára. 
Nem ment harc, buktatók, kísértések és eltévelyedések nélkül. De az 
irány jó volt, s az egyház egésze már nem tért le a megtalált útról, noha 
közben egy történelmi kátyúban majdnem megroppant a szekér.

A teológiai megfontolás és kifejezés csak később következett be. 
Lehetne ellene vetni, hogy előbb kellett volna fogalmazni, s csak azután 
rálépni. Erre nem értünk rá, mert a történelem Ura, aki mindenekfölött 
az egyház történelmének is Ura, „útba állított” . Ám — újra mondom — 
döntéseink helyesek voltak, s Isten gondviselésében megnyilvánuló ke
gyelem, hogy teológiai eszmélkedéseink is ezt igazolták.

A közvetlen mögöttünk levő évtizedben jutottunk el addig, hogy 
teológiailag fogalmazzunk, s alig van magyar evangélikus egyháztör
ténelmünknek olyan szakasza, amely az egyház egészének arculatát, 
küldetését annyira világosan, egyértelműen és tisztán határozná meg, 
mint ez a ma már széles teológiai eszmélkedés, amelyre nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az egyház egészének a teológiája.

Az egyház egészének a képe alá ebben a teológiai kifejtésben és 
meghatározásban ez a mondat került: én olyan vagyok közöttetek, mint 
aki szolgál. S a szolgáló Krisztus alakjában elmerülten kibontakozott a 
diakónia teológiája. Ha emberileg szólnék, így mondanám: magabiz
tosan — de mert egyház vagyunk, így mondom: Krisztus-biztosán állt 
rá egyházunk egésze az egyetlen járható útra: a diakóniai teológia út
jára. Fejlődésünknek erre a szakaszára, amely gyümölcseiben is ízes 
és tápláló, hadd írom le a Kalevala egyik zárómondatát (a minap láttuk- 
hallottuk a tv-ben):

Ágat nyestem, utat leltem, 
innen visz az út ezentúl.

Nem feladatom, hogy ennek a megtalált útnak, a diakóniai teológia 
útjának eredményeit méltassam, mibenlétét ismertessem, tanítását ér
tékeljem. Ez ma egyházunk egészében annyira ismert, hogy például fia
tal lelkészek pályakezdő vizsgájának alapvető tételeként szokott szere
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pelni, mint ami olyan első lépcsőfok a szolgálatban, amire vagy rá tud 
állni s akkor tovább jut, vagy elbotlik rajta, s akkor kezdheti elölről. 
De talán érdemes rámutatnom a kialakulás folyamatának elérhető stá
cióira, majd pedig néhány, a Budai Egyházmegye életében is fontos kö
vetkezményére.

Két stáció közé fogom azt, ami egyházunk egészének teológiai ered
ménye akkor is, ha egyesek kiemelkedő, igen jelentős, sőt nemegyszer 
prófétai felismeréséhez és megnyilatkozásához kapcsolódik. A két stá
ció Káldy Zoltán püspök pozsonyi díszdoktori értekezése, amely éppen 
a diakóftiai teológia mibenlétét fejti ki doktori disszertációhoz méltó 
szinten, s amit többek között finnre is lefordítottak és megjelentettek. 
A másik stáció ugyancsak az ő munkája, amely „Üj úton” címen tavaly 
jelent meg Sajtóosztályunk kiadásában. Éppen ez időnek, tíz esztendő 
teológiai érlelődésének, valamint egyházpolitikai döntéseinek történelmi 
értékű összefoglalása ez a mű. E két stáció között sőt azt megelőzően 
is foglal helyet D. dr. Ottlyk Ernő püspök munkássága, valamint szám
talan cikk, tanulmány, teológiai konferencia, LMK ülés, tanulmányi 
bizottságok érlelő és kifejtő munkássága ékelődik, amelyek arra mutat
nak, hogy ebbe az eszmélkedésbe és döntésbe egyházunk egésze — most 
már akár mennyiségileg is értve — kapcsolódott bele, döntött mellette 
és határolta el magát minden más kísértő és zsákutcát jelentős próbál
kozástól. Külön kiemelten is hadd mutatok rá azokra a világszinten is 
jelentős tanulmányokra, amelyeket tanulmányi csoportjaink az egyházi 
világgyűlések tematikájával kapcsolatban végeztek, s amelyek ennek 
a teológiának világszinten is hitelképességét mutatják. (Legutóbb az ún. 
eviáni anyagra, amely magyaron kívül — LP — megjelent német és 
angol fordításban is.)

Ennek a teológiának eredményeiből röviden hadd emelek ki négy 
pontot.

1. Eldőlt, hogy egyházunk az épülő szocializmusban él. Nemcsak 
azért dőlt el, mert 25 esztendő történelmi hitelessége már nem engedi 
meg, hogy a „guggolva is kibírjuk” gunyoros könnyelműségének hideg 
kívülállásával nézzük. Nem is csak azért — bár erre már nagyobb po
zitívummal hivatkozhatnánk — mert híveink szinte teljes egészében és 
elválaszthatatlanul el vannak foglalva munkahelyükön és magánéletük
ben a szocializmus építésével, és különös szkizofrénia volna az egyháztól, 
ha ezt nem venné tudomásul. Nem is csak azért, mert megnyugvással 
vettük tudomásul a politikai megállapítást, miszerint társadalmunkban 
az elválasztó vonal nem a hivők és nem-hivők között húzódik, hanem 
azok között, akik építeni akarják a szocializmust, és akik nem akarják 
építeni azt. Mi pedig kétségtelenül az előbbi oldalon állunk. Hanem 
azért, mert mi magunk teológiailag döntöttünk mellette. Az egyház sajá
tos eszmélkedésével és gondolkodási módján döntöttünk mellette, belül 
érezzük magunkat rajta, igen-t mondtunk minden jó törekvésére és ered
ményére. Nem azért döntöttünk mellette, mert — mint ahogy valaki 
kissé cinikusan mondotta — elvégre itt élünk, és nem'500 km-rel nyu
gatabbra. Hogy Isten rásegített minket erre a teológiai látásra, valljuk, 
hogy ha 500 km-rel nyugatabbra élnénk, akkor is így döntenénk, s meg
találnánk azokat a barátainkat ott is, akik ott is igenük ezeket a fel
ismeréseinket és útunkat. Igent-mondásunk nem sablonos, vagy uni
formizált igenlés, mert például nem mondunk igent az ateizmus sem
milyen formájára, — de ezt nem is kívánja tőlünk senki.

Belső teológiai eszméledésünk ezen eredményei mellett ünnepélyes
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érzésekkel emlékezünk meg arról, hogy ez évben van húsz esztendeje 
annak, hogy kormányunk létrehívta az Állami Egyházügyi Hivatalt. E 
húsz esztendő alatt ez a hivatal őszinte dialógust folytató partnerünkké 
lett, s ezt a kibontakozást segítő emberi és igaz hozzáállást hálásan 
köszönjük. Az állam és egyház szétválása után, az ideológiai különböző
ségek pontos és elegyítetlen fenntartása mellett ez a hivatal igen ko
moly segítségünkre volt abban, hogy utat találva társadalmunkban, meg
találjuk azokat a területeket, ahol egész társadalmunk javára, egyhá
zunk hitelveivel összhangban munkálkodhatunk éŝ  végezhetjük a dia- 
kónia teológia hasznos szolgálatát nemcsak az egyház szorosan vett te
rületén, de az egész társadalomban, sőt részesei lehetünk a világméretű 
diakóniai szolgálatnak is. Hadd továbbítsuk a Hivatalnak, tisztségviselői
nek, dolgozóinak, elsősorban Miklós Imre államtitkár úrnak, a Hivatal 
elnökének köszönetünket és jókívánságainkat a jubileum alkalmából.

Az a közvetlen terület és közösség, amelyben egyházunk társadalmi 
szolgálatát elvégezheti, a Hazafias Népfront. Ez az a fórum, ahol nem
csak megbecsülésünket érezhetjük, de elsősorban aktívan részt vehe
tünk egész népünk szolgálatában, és tanúsíthatjuk, hogy nem kívül ál
lunk népünkön, hanem beágyazódtunk annak minden jó törekvésébe és 
szolgálatába.

2. A helyes ökumené. Felismertük, hogy az imént jelzett teológiai 
döntéseink meghozatalában a legtöbb esetben karöltve jártunk más 
egyházak teológiai eszmélkedésével. Különösen is együtt küzdöttünk a 
református testvéregyház püspökeivel, vezető teológusaival és gyüle
kezeteivel, s ez az együttküzdő testvériség öregbíti évszázados egymás
rautaltságunk szépen kialakult összhangját le egészen a legkisebb gyü
lekezeti közösségekig. De egyre reményteljesebben bontakozik ki a ka
tolikus egyházzal való helyes ökumené is. Ennek jele az is, hogy az 
alig egy hete Prágában megtartott Keresztyén Békekonferencia tanács
kozásain ezúttal először részt vettek magyar katolikus megfigyelők is. 
íme, a világméretű diakóniában ki az az ökumenikus összhang, amiben 
fel tudunk figyelni egymásra a hazai haladó katolicizmussal is. Nyiko- 
dim metropolita világosan utalt arra a KBK előtt, hogy a két legutóbbi 
pápa leszögezte a római egyház hitelvi hajthatatlanságát, de kereste, 
a szeretetben való megértő együttszolgálás útját. Hitelveinkben mi is 
megingathatatlanul állunk s most, reformáció ünnepe küszöbén vissz
hangzik bennünk Luther szava: „én sem a pápáknak, sem a zsinatok
nak nem hiszek. . . ” — de nem is ez a dialógusunk területe, hanem az, 
amire Prágában irányt vettünk. Ott bontakozik ki az a közös feladat, 
ami az egyházakra a világban vár.

3. A reménység teológiája. Boldogan valljuk, hogy egyházunk mint 
Krisztus testének részese és formálója, magán hordozza Urának voná
sait. Egyházunk vérében az Ö vére lüktet, idegeiben az Ő parancsai 
mozdítanak cselekvésre. Kezünkbe és szívünkbe adta evangéliumát, és 
természetesen teológiai döntéseinket is az evangéliummal megajándé- 
kozottan hoztuk és hozzuk. Hogyan lehetnénk hát borúlátók? Amikor 
a változó világban, s egy olyan méretű társadalmi átalakulás után és 
közben, amin átmentünk, rátaláltunk a diakónia teológia útjára, az 
egyben annyit jelent, hogy reménységben élünk, mert felismertük a fel
adatokat, amiket Isten az ő egyházára bízott. Ahol pedig feladatok van
nak, ott nincs kétségünk a jövendő felől.

A feladatok közben viszont reálisan mérjük helyzetünket. Ismerjük 
a maguk valójában azokat a folyamatos átalakulásokat, amiken átme
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gyünk. Gondolok elsősorban az urbanizációra, amely az iparosodással 
karöltve olyan demográfiai mozgást indított meg, amelynek statisztikai 
hatása nem kétséges a gyülekezetek méreteire. Nyomon kísérni ezeket 
a változásokat, közben mérni a szekularizáció hatását épp úgy, mint a 
népegyházi forma lassú, de megállíthatatlan átalakulását, komoly fel
adatokat ró az egyházra és gyülekezeteinkre. Az egyház egészében élni 
ebben az összefüggésben annyit jelent, mint a nagy közösségben erőt, 
tervet, célkitűzést látva, bekapcsolódni az egyház jövőformálásába.

Reménységünknek is tárgya az egyház egésze. Benne nemcsak Jézus 
Krisztus biztatását látjuk, de a jövőformáló jeleket is. Ahol egy-egy 
gyülekezetben esetleges nehézségek között is olyan szolgálatot, feladatot, 
eredményeket segítő támogatást látnak, mint a Teológiai Akadémia, 
Sajtóosztály, Tanulmányi Bizottság, Központi Alap, Gyülekezeti Se
gély, Intézményes diakóniánk, Lelkészi Munkaközösségek — ahol az 
egyház egésze által megmunkált nagy megértésből államsegélyt kapunk, 
ahol ugyanezen egyház egésze által gyümölcsöző távoli testvérszeretet- 
ből szórványautók futnak a lelkészek keze alatt, és ahol a korszerűen, 
jól hirdetett igéből táplálkozó hívek áldozatos szeretete az önfenntar
tásig ér, ott egyszercsak kibontakozik cselekvő egységében az egyház 
egészében a holnap egyháza is.

4. A vezetés kérdései. Ez is az egyház egészének összefüggésében 
érthető. Az egyház egy, organikus test, amelyben a tagok természet
szerűen sajátos feladatot töltenek be. Az apostol egy másik helyen a 
gyülekezet összetételében a kegyelmi ajándékok különbözőségéről be
szél, az egy test organizmusán belül. Meggyőződésünk, hogy az egyház 
egésze Krisztus testének organizmusát éli meg akkor is, amikor maga 
közül vezetőket választ, s hisszük ez oly módon történik, hogy a Lélek 
által észrevették egyesekben a vezetés kegyelmi ajándékát, s maguk 
a vezetők ebben a felismerésben a maguk számára is megérlelve látják 
a vezetés felelős elszánását.

Ám feltűnnek olykor itt-ott egyesek, akik a demokráciát úgy értel
mezik, hogy mindenben külön véleményük kell legyen, s ezt hangoz
tatják is, a szabadságot pedig úgy értik, hogy a vezetéssel ellentétes 
különvéleményükkel joguk van megzavarni a jó rendet. Nos, hadd 
idézzem egy író mondását: igazi szabadság ott van, ahol az eszme a 
rend, a felelősség és az engedelmesség bölcsőjében ring életre. Szerin
tünk a demokrácia semmiképpen sem jelent vezetés nélküliséget, sőt 
a vezetéssel való harmóniát, összhangot, hiszen éppen az a demokrácia 
egyik eleme, hogy a közösség maga választotta meg vezetőit. Azoknak 
viszont a vezetés a dolguk. Hisszük, hogy még akkor is a közösség ja
vára, — ez esetben az egyház egészének a jó összefüggésébe — van és 
történik az is, ha lesznek egyesek, akik még nem értik, vagy még nem 
értenek egyet azzal, ami a vezetésben történik. A „ma talán még nem 
érted, de majd megérted” igenis hozzátartozik a jó vezetés megingat- 
hatatlanságához. Higgyék el, sokkal nagyobb felelősség valaki vállán a 
közösség által ráruházott vezetés, semmint azt más beosztásban gon
dolni lehetne. Az ajándék mindig kötelez is. A vezetés kegyelmi aján
déka is. Segítsék, hogy a vezetésben ősi protestáns örökségünk, a de
mokratikus szabadság a rend, a felelősség s az engedelmesség bölcső
jében életté ringjon.

D. Koren Emil 
a Bécsikapu téri templomban 

1971. október 9-én
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Szemle

D. dr. Nicolae M ladin:

ETIKAI TANULMÁNYOK
(S tu d ii de teologie morala)

D. dr. Nicolae Mladin, Erdély metropolitájává való meg
választása előtt (1967) a nagyszebeni Egyetemi Fokú Ortodox 
Teológiai Intézet etikai tanszékének volt professzora. Románia 
Szocialista Köztársaságban levő Protestáns Egyházak Egysé
ges Teológiai Intézete, fennállása 20. évfordulóján, 1969. no
vember 29-én, Kolozsváron, díszdoktorává fogadta.

1969-ben, a nagyszebeni görögkeleti érsekség kiadóhivatala gondo
zásában és nyomdájában, a fenti cím alatt kiadott könyv szerzője nem 
azért, mert magas egyházi méltóságot tölt be, hanem személyes keresz
tyén életének öntudata alapján vallja, hogy a Teológia, az „Istentől való 
beszéd”, elsősorban „az Istenben való életet” jelenti. Vallja, hogy „Is
tenről csak az tud beszéln,i aki Istenben él”.

A könyvben megjelentetett tanulmányok kizárólag etikai, különösen 
szociál-etikai kérdésekkel foglalkoznak, s legnagyobb részük megelő
zően, 1947 óta, különböző egyházi folyóiratokban már megjelentek.

A 387, nagyformátumú, nyomtatott oldalon közölt 24 tanulmány az 
etika két érdeklődési körében nyújt eligazító tanítást. Az első részben 
foglalt tanulmányok összefoglaló címe: „Szociál-etikai kérdések” (Prob- 
leme de morala sociala), a második részé: „Általános és sajátos etikai 
kérdések” (Probleme de morala genarala si speciala).

Az első rész első tanulmánya (Az Egyház és a Társadalom) bár 
aránylag nemrég (1966) készült, valószínűleg azért került az élre, mert 
igen alkalmas, hogy mintegy rámutasson a hitből fakadó keresztyén sze
retetnek arra a sajátosságára, mellyel a társadalmi, gazdasági, nemzet: 
és nemzetközi struktúrák humánusabbá formálásában is, ez a szeretet 
bizonyítani kíván. — Ez a tanulmány megvilágítja a szerző szociál-eti
kai meggondolásának kiindulópontját, alapját és célját: Jézus Krisztus 
nem volt társadalmi reformátor, hanem a megváltásunkra testté lett 
Isten Fia, akinek feltámadása a világ újjáteremtésének kezdete. A világ 
megújításának folyamatában a keresztyén ember erkölcsi harcra hiva
tott el a rossz legyőzésére és a jó fejlesztésére. Az erkölcsi megújulás
nak és erkölcsi elveknek (még a tantételeknek is) társadalmi kihatásai 
vannak. Maga a végső cél is egy ideális társadalom. Ezért a keresztyén 
ember támogatja a társadalmi fejlődést, egy minél igazságosabb és em
beribb társadalom megvalósítását.

Nicolae metropolita, történelmi tényként állapítja meg, hogy a Ro
mán Orthodox Egyház mindenkor a román nép mellett állt, s támogatta 
annak harcát a szabadságért, államának egységéért, kulturális előre
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haladásáért. Ma ez az Egyház „társadalmi apostoli küldetést” („apos
tolát social” — Justinian patriarha kifejezése) végez. Erre az „társa
dalmi apostoli küldetésre” , illetve „társadalmi diakóniára” hívattak el 
az összes egyházak, az összes keresztyének. —

Magas fokú keresztyén etikai öntudatról tesz bizonyságot, hogy a 
szerző az egyház „strukturális diakóniá”-jának tanulmányozásánál első
sorban a hazaszeretet („Keresztyén erkölcs és a hazaszeretet” 1964.) 
kérdését vizsgálja. Vallja, hogy a szociális diakóniában („társadalmi 
apostoli küldetésében”) az egyházat ez a szolgálat elsősorban saját né
péhez és a nép társadalmi rendjének szüntelen fejlődéséhez köti. Az 
evangélium tiszta hirdetésével szól a „szeretetről” (I. Jn. 4:16), az Isten 
szeretetét visszatükröző állampolgári öntudattal ír „a hazáról” és a „ha
zaszeretetről”, és ítéli el a sovinizmust, a fajelméletet, a gyarmatosítást 
és a kozmopolitizmust. —

A munka isteni, társadalmi és személyes értelméről (A munka kér
dése a keresztyénségben. 1949) azzal a boldog tudattal tesz bi
zonyságot, hogy az ember nemcsak „Isten képére és hasonlatosságára” 
teremtetett, hanem „Isten munkatársa” is, együtt „folytatja” a te
remtő munkát Istennel: a teremtettség őrzésében és kiteljesítésében. Meg 
lehet győződve a tanulmány-kötet olvasója, hogy szerző azt a munka
erkölcsöt tanítja és éli, mely a munkában megtiszteltetést, hősiességet, 
a nép és egy igazságos társadalom ideáját szolgálja. —

„Az antikolonialista erkölcsi elvek” (1962) tanulmány igei alapon 
(Malakiás 2:10, Ap. Csel. 17:23, 26—30, Rm 2:14—15, Gal. 3:28 stb.) bi
zonyítja az emberek és népek egyenlőségének és testvériességének igaz
ságát. Ugyanazon igei alapon a következő tanulmány („A gyarmatosítás 
kérdésében ellentmondó teológiai magatartások”) kétségtelenné teszi az 
olvasó előtt, hogy mindazok (Don Carlos de Aragon, Juan Ginés de Se- 
pulveda, Bossuet, Ducatillon stb.), akik Krisztus nevében igazolni igye
keztek a gyarmatosítást, meghamisították Isten kinyilatkoztatásának ma
gyarázatát. Az utóbbi tanulmány megállapítja, hogy az ortodox (görög
keleti) teológia nem alkotott gyarmatosítás igazolására szolgáló felfogá
sokat, sőt mivel olyan országok is gyarmatosítást szenvedtek (Egyiptom, 
Szíria, Ciprus stb.), ahol görög-keleti lakosság él, magától érthetően 
gyarmatosítás-ellenes magatartást tanúsított és elítéli a gyarmatosítást 
igazoló teológiai irányzatokat.

 ̂A következő tanulmány az „Egyház és a gyors átalakulásban levő 
világ” (1967) — viszonyát vizsgálva, az egyházfő író, Isten iránti hálával 
állapítja meg, hogy Krisztus egyháza lépésit tud tartani a világban vég
bemenő óriási változásokkal, és hazafias büszkeséggel tesz bizonyságot 
arról, hogy a Román Ortodox Egyház, népének szolgálatában, aktív té
nyező ökumenikus vonalon is a békéért, a népek szabadságáért, a tár
sadalmi egyenlőségért vívott harcban. —

„A békéről” szóló tanulmány — a szerző vallomása szerint — szintézise 
kíván lenni azoknak a dolgozatoknak, tanulmányoknak és megjelent írá
soknak, melyeket a Román Ortodox Egyház magas tisztségeit viselő fő
papjai és más Egyházak teológusai, valamint ő maga is addig írtak, 
mondtak erről a kérdésről. — A szisztematikus teológus rendszeressé
gével (az Ó- és Újszövetség igéi és az egyházatyák tanításai alapján) 
vizsgálja meg a szerző a béke általános eszméjét, „a keresztyén tanítást 
a békéről” és rögzíti „nemzetközi” és „belső” vonalon az Egyház béke- 
harcának általános és azonnali feladatait. A belső vonal feladatai között 
főhelyen említi a kultuszok békeharcánál az együttműködés megszilár
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dítását és a román és az együttélő nemzetiségekhez tartozó hívek test
vériségének kiteljesítését. — Ebben is az eredményesség legtöbb esz
közéül az imádkozást tartja. —

„Az ember problémája” (1961) c. tanulmányában, a szerző megálla
pítja, hogy a keresztyén íelfogás szerint az ember jövője az „új em
beré” . A keresztyén gondolkozás elítéli a polgári önzést és individualiz
must, és támogatja a társadalmi ember, az egész ember, a dolgozó em
ber eszméjét.

A könyv első részében még két tanulmány foglal helyet, az egyik a 
„kibernetika” (1960) kérdését vizsgálja egyházi szempontból és bizalmat 
szavaz az emberiség békés jövőjének érdekében felhasználandó és elekt
romos erőknek, a gépeknek. A bizalmat tulajdonképpen magának az 
embernek előlegezi, aki — Isten segítségével — fog tudni uralkodni ezek 
felett az erők felett —, és azokat az emberiség jólétének növelésére fogja 
tudni felhasználni. A másik tanulmányban „A keresztyén erkölcs és a 
társadalmi fejlődés” kérdésével foglalkozva a mitropolita arra az őszinte 
álláspontra helyezkedik, hogy a keresztyén egyház az erkölcs kérdésé
ben is a Megváltó és az apostolok tanítása szerint tájékozódik, és egész
séges kapcsolatot kell fenttartson a világi élettel, megadván minden tá
mogatást azon társadalmi erőknek, akiknek harca elősegíti az emberi 
szabadság, egyenlőség, testvériség, építőmunka, szeretet, felvilágosodás 
és boldogság eszméinek megvalósulását. „Kereszténységünk mértéke, az 
ember, a nép, az emberiség szeretőiének mértéke, mely által kiküszöböl
jük a földi életből a nyomort és létrehozzuk a világosságot és boldogsá
got” fejezi be a könyv szociál-etikai részének utolsó tanulmányát Ni- 
colae mitropolita.

A könyv második részének tanulmányait helyszűke miatt nem ismer
tethetem, csak felsorolom a tanulmányok címeit: „Jézus Krisztus a hí
vek erkölcsi életében” (1953). (Ennek a tanulmánynak 2. része megjelent 
1970-ben a „Die Zeichnen dér Zeit.” c. ev-luth. lap. 2. számában „Nach- 
folge als Nachahmung Christi” cím alatt) „Az ortodox erkölcs alapvető 
jellegzetességei” (1957). (Megjelent 1968-ban a „Die Zeichen dér Zeit” 
c. ev-luth. lap. 9. számában is „Die Grundzüge dér orthodoxen Ethik.” 
c. alatt és a „Kyrios” c. ev-luth. lap 1—2. számában). „A (római) katho- 
likus erkölcs egyes jellegzetességeiről (1954.) „A keresztyén erkölcs és a 
jezsuita erkölcs” (1959). „F. M. Dostojewszkij a keresztyén felekezetek
ről” (1956). „A  szentségek erkölcsi értéke” (1965). „A keresztség szentsége 
és a keresztyén erkölcsi élet” (1966). „A keresztény erkölcsi személyiség” 
(1966). „A szentek az ortodox (görögkeleti) erkölcsi életben (1956). „A 
keresztyén aszkézis” (1959). „A keresztyén család” (1947). A hamis ki
nyilatkoztatások leküzdése (1950). „Teológiai etika” (1961). „A  Teológia 
megújhodása” .

Erről, a könyv második részének utolsó tanulmányáról, mint amely 
Az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet kolozsvári dísz
termében, 1969. október 29-én abból az alkalomból hangzott el, hogy 
Dr. Nicolae Mladin szebani görögkeleti mitropolitát (a könyv szerzőjét) 
a fent említett egyetemi fokú intézet, 20 éves ökumenikus és teológiai 
munkásságáért díszdoktorává fogadta, nemcsak ismertetését, de megíté
lésünk szerint — mind a tanulmány értékéért, mind az ortodox (görög
keleti) egyházzal való ökumenikus kapcsolataink erősségének bizonyí
tásáért — szó szerinti fordítását kellene megjelentetnünk.

Dr. Rapp Károly
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Böjti szolgálatok

Böjt a feltámadás fényében
1 Kor 15 alapján

Nyári hajnalokon a felkelő nap első sugarának felvillanása a korán 
kelő embernek híradás, üzenet az egész nap melegére, fényességére vo
natkozóan. Húsvét és Jézus feltámadása épp ilyen hajnalpír, mely fé
nyét előre veti és rászórja egész életünkre. Az evangélikus böjt nem
csak húsvét felé viszi életünket, de húsvétból táplálkozik is. Ha valljuk, 
hogy hitünk közepe a feltámadott, élő Jézusban való hitünk — márpedig 
ezt valljuk —, akkor böjti utunkat is csak az élő Jézussal való kapcsolat
ban, a feltámadott Jézusról szóló evangélium fényében járhatjuk. Persze 
nemcsak a böjtre, de egész életünkre áll ez: a feltámadás fényében já
runk, az élő Jézustól vesszük az erőt. Szolgálatunk, diakóniánk alapja 
nem a hasznosság keresése, nem az egyik emberi próbálkozás a sok kö
zül, nem „divatos” út az egyház számára, hanem az egyetlen lehetséges, 
járható út az élő Jézus erejével. Ezért kell újra és újra, mint forráshoz 
visszatérnünk Jézus feltámadásához, a húsvét örömhíréhez. Idei böjtün
ket ragyogja be kezdettől fogva a húsvét fénye! Pál „feltámadás-himnu
sza” I. Kor 15-ben alkalmas vezetőnk lesz ennek a fénynek újra meg
látásában és e fényben való járásban.

1. Amit nem szabad elfelejtenünk. (1—llv.) Feledékeny emberek 
vagyunk. Sokszor a legegyszerűbb dolgok nem jutnak eszünkbe idejé
ben, csak jóval később, vagy semmikor sem. Milyen jó, hogy családunk 
tagjai, barátaink időnként figyelmeztetnek arra, amit elfelejtettünk. 
Eszünkbe juttatják azt, ami kiesett onnan. Most böjti elcsendesedésünk- 
ben Isten Pál bizonyságtétele nyomán eszünkbe juttatja az evangéliumot!

Pedig mennyire természetes volna szüntelen rágondolnunk! Minden 
istentiszteleten, bibliaórán, egyéb alkalmakon hirdetjük, el is fogadtuk, 
hiszen különben miért lennénk most itt a gyülekezetben, talán, állunk is 
benne”, igyekezünk legalábbis arra, hogy követői legyünk annak a Jé
zusnak, aki igéjével szólít bennünket, tudjuk azt is, hogy ez a mi üdvös
ségünk, hogy nincs más utunk Isten felé, örök életre. És mégis! De sokszor 
elfelejtjük! Amikor meg vagyunk szorulva, kétségek gyötörnek, kihűl a 
szívünk szeretete, fogyatkozik hitünk ereje, panaszkodunk, megijedünk, 
idegeink felmondják a szolgálatot, halálfélelembe jutunk — csak az nem 
jut eszünkbe, ami legközelebb van hozzánk, úgy kell eszünkbe juttatni: 
az evangéliumot, Jézust! Áldott az Isten, hogy most is ezt teszi ezen az 
istentiszteleti órán. A teljes evangéliumot teszi elénk:

Krisztus meghalt bűneinkért. . .  az írások szerint, 
eltemettetett. . .
feltámadott a harmadik napon . . .  az írások szerint, 
megjelent. . .

A legősibb Credo szavai bontakoznak ki Pál szavaiból (Eduard Ell- 
wein) és Luther is boldogan mondja róla: „ez a Credo az íráson alapul”
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Amikor az evangéliumot juttatja eszünkbe, az íráshoz kell visszamennünk 
Feltámadáshitünk nem rajongó elképzelés, nem mese vagy mítosz világá
ban való elfeledkezés a mi világunkról, mai életünkről, hanem nagyon 
is reális, igére, Isten üzenetére és a Szentlélek bizonyságtételére való ha
gyatkozás. Isten realitásainak figyelembevétele, azon történő tájéko
zódás.

Meghalt bűneinkért. . .  már halála is erőforrás, mert bűneinkért halt 
meg, azokra szerzett bocsánatot. Jézus halálának is van gyümölcse, nem
csak életének és feltámadásának. De feltámadásának azután különösen! 
Pál is érzi, hogy ennek óriási jelentősége van, tudja, hogy sokan képte
lenségnek tartják, nem tudják hitükbe „beilleszteni” Jézus feltámadását
— ezért hosszasan elidőzik ennél a szónál: megjelent! Szemtanúk hosszú 
sorát említi, közöttük olyanokat, akik még élnek. Nem a levegőbe beszél, 
nem mesét mond. Tessék meggyőződni! A szemtanúkat meg lehet kér
dezni. A hír ellenőrizhető! Ö maga sem csupán referál a feltámadásról, 
hanem személyes átélésből beszél. Ö is találkozott a feltámadott Jézus
sal. Neki sem csupán hír a feltámadás, hanem személyes átélés. És a ko- 
rintusiak is hittek neki. Ök sem látták a feltámadott Jézust, de hittek a 
szemtanú bizonyságtételének. Ahogyan mi is a bizonyságtételnek hiszünk. 
A róla szóló evangéliumnak — amit most újra eszünkbe juttat Isten, 
hogy ez a hitünk ne lankadjon, hanem szilárd legyen. A hat megjelenés
— bizonyíték. (Stange) Nekünk a bizonyítéknál is fontosabb: az evan
gélium !

További kérdések, tisztázatlanság lehetséges, de ez az evangélium 
biztos: meghalt — feltámadott! Krisztus feltámadott! Krisztus él! Ez az 
evangélium a rejtett motorja életünknek. Nem szabad elfelejtenünk! Ez 
annyi, mintha a motort kikapcsolnánk és „holt lendülettel” akarnánk to
vább futni. Abból csak megfáradás, megállás, veszteglés lehetséges. Az 
evangélium nem fáradtá, nem szomorúvá, hanem örvendezővé és lendü
letessé tesz.

2. Értelmetlen keresztyénség. (12—19. v.) Keresztyén életűnkben min
den ezen múlik: komolyan vesszük-e, hogy Jézus feltámadott? Igazság ez, 
vagy ámítás? Van-e húsvét, vagy nincs? Ez az alapkő, ha ez inog, vagy 
hiányzik — az egész épület bizonytalan vagy éppen értelmetlen. Nincs 
ennél szörnnyűbb: értelmetlen keresztyénség. Pedig a feltámadáshit nél
kül ilyen az egész keresztyénségünk.

Sokszor nem is a Jézus feltámadása kétséges, hanem inkább annak 
következményei. Pál ezeket veszi sorra. Jézus feltámadásának van kö
vetkezménye a saját halálunkra nézve, minden halottra nézve és az egész 
világra nézve. Egy nagy ámítás, világcsalás, melynek milliók lettek áldo
zatai — ez volna a keresztyénség, ha Jézus feltámadása nem igaz. Vagy 
ahogy Pál mondja: hiábavaló, üres.

Hiábavaló, üres fecsegés az igehirdetés Jézus feltámadása és a fel
támadáshit nélkül. Erős szó, amit Pál használ, de így igaz. üres. értel
metlen fecsegés, ha nem süt át rajta az élő Jézusban való hitünk. Prédi
kációnk sokszor nem azért megy el a fejek felett, mert semmi köze, semmi 
kapcsolata az élő Jézussal? Válságban van az igehirdetésünk, keressük a 
mai mondanivalót, hogyan szólaltassuk meg mai embereknek? Sokszor 
olyan függeléknek tűnik, mert sem igehirdetők, sem igehallgatók nem 
érezzük, hogy az élő Jézus szava tör át emberi [szavainkon, Neki van 
mondanivalója, Ö jár közöttünk és gyógyít sebeket, feltár és gyógyít bű
nöket, vigasztal küszködőket, megtalálja a bajok okát, felfedi és a me
nekülés útjára mutat. Ezt tette, mikor itt járt, ezt teszi ma is rajtunk ke
resztül. Persze csak akkor, ha van közösségünk vele, ha nemcsak „elméi-.
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kedünk” róla, hanem az a tűz jár át bennünket, melyet Ö az élő gyújt 
meg bennünk.

Honnan ez a tűz? Honnan ez a lendület a szolgálatra? Abból, hogy 
mi magunk is hisszük, hogy megtörtént a nagy fordulat. Jézus feltáma
dása hozta ezt. Megtört a halál hatalma! A 2. világháború még folyt to
vább a különböző csatatereken a sztálingrádi csata után, még nem ért 
véget a háború, de a nagy fordulat már megtörtént, a náci hatalom kato
nai ereje megtört. Húsvét a halál hatalmának „Sztálingrádja” (Ffendsach). 
A halál ereje, hatalma, varázsa szétfoszlottt. Megdőlt a halál legyőzhe
tetlenségébe vetett hit. Űj élet jut mindenkinek!

Innen fúj a szél — innen az erő. Nem hiábavaló az igehirdetésünk, 
nem üres képzelődés a hitünk, nem értelmetlen keresztyénnek lenni, nem 
megalázó dolog szolgálni és a szolgáló egyház öltözetében járni. Nem 
hiábavaló, nem üres, nem értelmetlen, mert a nagy fordulat után va
gyunk. Az élő Jézussal együtt megyünk, amikor nevében szólunk, benne 
hiszünk, bűntől, haláltól nem félünk, örömmel és feltételek nélkül szol
gálunk Isten szeretetével minden embertársunknak, az Ö szeretetének 
szemszögéből vesszük észre az emberekre, emberiségre nehezedő terhe
ket, megkötöző igazságtalanságokat, az emberi életet fenyegető súlyos 
háborús és nukleáris veszélyeket. Mindezek felé megnő a felelősségünk, 
mert Jézus feltámadása olyan fordulatot hozott, hogy nem hallgathatunk, 
nem tehetjük, hogy ne szóljunk az élet nevében. Innen a tűz, mellyel in
dulhatunk, hogy új lendülettel szolgálhassunk.

A böjt az elcsendesedés, magunkba szállás ideje — szoktuk mondani. 
Tegyük meg most is! Lássuk meg a sok mulasztást, hibát, bűnt, hitetlen
séget magunkban. Azt, ami megkötöz, visszatart a szolgálatban és értel
metlenné teszi keresztyénségünket magunk és mások szemében is. De ne 
rekedjünk meg ebben a magunkba szállásban! Ha értelmetlen — azért 
értelmetlen, mert hiányzik belőlünk az, amit a nagy fordulat, Jézus fel
támadása jelenthet. A feltámadás hite, a Feltámadottban való hit. Nincs 
semmi kétség, nincs reménytelenség. Csak akkor és azért vagyunk szá
nalmasak — ha Krisztus nem támadott volna fel. De feltámadott! Van bo
csánat bűneinkre, van hitele igehirdetésünknek, van pecsétje hitünk
nek, van értelme keresztyénségünknek, van értelme mások segítésének, 
van értelme az emberekkel, a világgal való törődésnek, foglalkozásnak, 
mert nem reménytelen semmi — az élő Jézussal való személyes életkö
zösség tüze lendít, visz minket előre.

3. Isten rendje szerint. (20—28. v.) „Hiszem, hogy saját eszemmel és 
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én Uramban ninni, sem 
őhozzá elju tn i...” valljuk a 3. hitágazatban. S tegyük hozzá: Jézus fel
támadásában, és a továbbiakban sem. Hogy „az anyaszentegyházban ne
kem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az 
ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisz
tusban hivővei együtt örök életet ád.” Ezt sem tudjuk ésszel elfogadni, fel
fogni.

Pál a most következő szakaszban éppen erről beszél. Felvázolja Isten 
tervét, rendjét, bevezet Isten világméretű terveibe és gondolatainak táv
lataiba, hogy megmutassa, mennyire nincs egyenes út értelmünktől ehhez 
az evangéliumhoz.

Isten rendjét két fázisban mutatja meg. Az egyik Ádámtól Krisztusig, 
a másik éppen Krisztus feltámadásával kezdődött, és végső célja, hogy 
„Isten legyen minden mindenekben.” Ezt a két fázist most csak abból a 
szempontból mutatja meg, hogy az egyiknek a kezdetén „ember által van
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a halál” —, a másik kezdetén „ember általi van a halottak feltáma
dása is.”

Ádám az egyik korszakkezdő. S ezt a korszakot a bűn „bejövetele” 
és „zsoldja — a halál —, jelzi. Istent nem zavarta meg a bűn és halál 
közbejötté. Nem jött zavarba az ember hitetlenségén, elfordulásán. Szi
lárdan kezében tartja a világ történéseinek szálait ezután is. Nem vesz
tette el a célt és minden annak érdekében történik. Az ember által be
jött a halál és azonnal elhangzik az ígéret az „ember fiá” -ról, az „asszony 
magváról”, aki legyőzi a bűnt és halált. És a világot formáló, fenntartó 
és kormányzó Isten úgy formálja a világ sorsát, hogy az „idők teljessé
gében” eljön Jézus, meghal és feltámad, és ugyancsak „ember által van 
a halottak feltámadása is” . Milyen nagy méretekben gondolkodik és cse
lekszik az Isten.

A másik korszakkezdő Jézus Krisztus. Ö az első zsenge. A hajnalpír, 
aki az élet világába nyitott utat a halál völgyéből. Most már semmi két
ség a győzelem felől. „Ahogyan Ádámban mind meghalnak, úgy a Krisz
tusban is mind meg fognak eleveníttetni.” Vele kezdődött el az új élet. 
Utána jönnek „a Krisztuséi” , „azután a vég”. Isten átveszi a világural
mat, eltörli a halált, valóság lesz, amit hitben vártunk. Véget ér az egy
ház vándordíja is, és Jézussal együtt mindnyájan alávettetünk Istennek. 
Isten lesz minden mindenekben, ezentúl csak neki szolgál az ő népe.

Ez a két korszak, melyben Jézus feltámadása óta élünk. Még benne az 
elsőben, „Életünkben szüntelen halál lesi léptünk.” (791. ének1) De hi
tünkkel már benne a másikban. Elkezdődött az új élet a zsengével, 
Krisztussal. A láthatáron már a győzelem, a miénk is!

Jó azt látni, hogy mindkét korszakot Isten tartja kezében. Ez a mos
tani életünk sem hiábavaló. Ez a mi mostani világunk sem hiábavaló. 
Isten erői működnek benne, Isten munkálkodik benne, mert a másikba 
is csak innen lehet bejutni. Itt adja Isten nekünk életünket, a család, a 
társadalom, az egyház közösségét, a munkaterületet és a szolgálatunk te
rületét, a lehetőséget, hogy megismerjük akaratát és elfogadjuk meg
váltását, higgyünk Fiában és beléphessünk a halál világából az élet vi
lágába: „Mindenki a maga rendje szerint.”

4. Van-e haszna hitemnek? (29—34. v.) Kemény beszéd: némelyek 
nem ismerik Istent! Nincs istenismeretük. Pedig itt gyülekezeti tagokról, 
hívekről van szó. Lehet-e élni az egyházban Isten ismerete nélkül? Nem 
fából vaskarika? A hit és hitetlenség, az Isten szeretete és nem ismerése, 
az igenlés és tagadás frontvonala a gyülekezet kellős közepén húzódik. Mit 
tudunk az élő, valóságos, örökkévaló Istenről? Nem csak a korintusiak- 
nak, nekünk is megszégyenítésül hangzik el a mondat.

Perspektívátlan keresztyének és keresztyénség. Ez a baj. És ez azért 
van, mert nincs élő valóságos Ura. Mert nem mond semmit számára az 
„üres sír”. Jézus feltámadása nyitja meg előttünk az új távlatot, a pers
pektívát. Addig, amíg ezt nem hiszem, fel sem tehetem a kérdést: van-e 
haszna hitemnek? Ami nincs, annak haszna sem lehet.

A nagy perspektívátlanságban, kilátástalanságban könnyen megbil
len az erkölcsi életem. A perspektívátlanságban lesz üres formává, cere
móniává az istentisztelet, az imádság, az úrvacsora is. Nem számítanak 
bűneim, nem számít, hogy életemmel magamnak vagy másoknak haszná
lok-e vagy ártok. Minden bizonytalanná lesz, csak egy biztos: a halál. 
A halál „perspektívája” azonban valóságban perspektívanélküliség. Mi 
hasznom abból, hogy meghalok? Akkor inkább megáll az a régi szólás: 
„együnk, igyunk, mert holnap meghalunk” . Nem is érdemes mást tenni. 
De akkor elszabadulhat a pokol és nincs megállás. Ebben a perspektíva
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nélküli életben törvény az önzés: csak az enyém legyen meg! Törvény 
a közömbösség: mit törődöm a más kenyerével, azzal, hogy éhezik a vi
lág egyharmada. Nekem legyen! Ebben az életmódban törvény a kapzsiság, 
a harácsolás, a munka nélküli „szerzés” , a „lógás”, élősködés, s mind a 
többi hasonló — mert holnap úgyis meghalunk. Békés élet, jobb életkö
rülmények a másik embernek is, ez mind tizedrangú kérdéssé válik. 
Nincs miért szépíteni, könnyíteni az életet, csak a mámoros, közömbös 
mindent felejtésnek van létjogosultsága —, mert úgyis jön a halál. Ne 
feledjük el, itt keresztyénekről szól az apostol. Gyülekezeti tagokról, 
akik megkeresztelkedtek, akik lemondásokat vállaltak hitükért, vesze
delmeket éltek át —, sőt Pál saját magáról is  említ ismeretlen ténye
ket Efezusban átélt veszedelmekről. Minek mindez, ha Krisztus nem tá
madott fel. Jézus feltámadása nélkül, a benne vetett hit nélkül nem ér
demes vállalni semmit sem, nincs más perspektíva csak az „együnk, 
igyunk” perspektívátlansága. De így csak akkor beszélhetünk, ha nem is
merjük Istent, nem ismerjük hatalmát, tetteit, a húsvét diadalát.

Krisztus feltámadott! Az elfelejtett tényezőt vegyük újra komolyan. 
E lő  Urunk jelenlétével számolva vessük bele magunkat életünk tenni
valóiba. Nem hiába hiszünk benne, mert ő állít oda helyünkre, csalá
dunkba, hivatásunkba, gyülekezetünkbe, emberek közösségébe, hogy ab
ból a vele való közösségünkből mások is kapjanak. Ügy, hogy őket sze
retjük, hogy nem kicsinyeljük le őket, bajaikat, fájó életkérdéseiket ma
gunkévá tesszük és a földi életet nem kilátástalan, hiábavaló vándorlás
nak látjuk, mely a halál alá van rekesztve, hanem örömteli szolgálatnak, 
mely az élet felé mutat és tele van reménységgel.

Van-e haszna hitemnek? — talán nem így mondanám. Van perspek
tívája, ereje, kitartása, élet-reménysége, mert számol reálisan az élő 
Ürral, a feltámadott Jézussal. Tőle van reménysége és öröme.

5. Hogyan lesz a feltámadás? (35—49. v.) A feltámadás ellenzőinek 
régi ellenérve volt, még Jézust is megkísértették ezzel, hogy milyen test
tel jelennek meg, hogyan támadnak fel, és milyenek lesznek a kapcso
lataik egymással? A szadduceusok kísértő kérdésére Jézus megfelel. De 
a legfőbb érve: nem is a feltett kérdésre felel, hanem elítéli őket: „Té- 
velyegtek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát.” 
(Mt. 22, 29.) Pál is hasonlóképpen érvel az itt felvetett kérdésre vála
szolva: „Balgatag! Amit vetsz, nem elevenedik meg, csak ha előbb meg
rothad.” Isten hatalma előtt nincs lehetetlen. De itt arról is szó van, hogy 
a földi életnek nem egyenes folytatása az örök élet. Nem egyszerű át- 
sétálás, hanem úgy lesz, mint a földbe vetett magnál történik. A mag a 
földben elrothad. Nem ugyanaz a mag kel ki. Az meghal, hogy életet 
adjon az újnak. Jézus önmagára mutatva beszélt a földben elrothadó 
magról: az ő teste is a halálba és a földbe került, hogy élet keljen ki 
belőle —, élet sokak számára, az egész világ számára. Pál itt most első
sorban magunkra vonatkoztatja. Nem ez a test támad fel, amit itt hord- 
tunk a földi életünkben. Egészen új születik. Új teremtés, új világ, új 
élet! Ami történik, azt csak képben tudja elmondani Pál. De ez a kép vi
lágosan mutat a „nagy törésre” , amit a halál jelent. Innen semmi át 
nem mehet.

Ez azonban azt is jelenti, hogy Isten egészen újat hoz elő a feltáma
dásban, tehát megszűnik az is, ami itt a földön hozzátapadt. Ezt ellentét
párokban így mondja el: „elvettetik romlandóságban, feltámasztatik ro- 
molhatatlanságban, elvettetik ékesség nélkül, feltámasztatik dicsőségben, 
elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvettetik földi test, fel
támasztatik lelki test.” Isten előtt nincs lehetetlen. Ha meggondoljuk,
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hogy az emberi testnek a különböző életkorokban milyen sajátosságai, 
jellemzői vannak, csak örömmel gondolhatunk arra, hogy Isten új testtel 
és új élettel úgy ajándékoz meg, hogy nem kell viselnünk a gyermekkor 
gyengeségét, a fiatalkor kísértéseit, az öreg test betegségét és ernyedtsé
gét. Testünk minden földi jellemzője elmarad a halálban és romolhatat- 
lan, dicsőséges, erős — a halált legyőzött testben éljük az örök életet. 
Jézus halála és feltámadása is erre mutat. Ö is legyőzte ami romlandó, 
erőtelen és tisztátalan volt, s úgy támadott fel.

Hogyan lesz a feltámadás? Erre a kérdésre két feleletet tudunk adni. 
Úgy, ahogyan Jézus is feltámadt! Ö az első zsenge, feltámadása példa a 
mi feltámadásunkra. A másik választ csak képben mondhatjuk el: ahhoz, 
hogy termés és gyümölcs legyen, előbb vetni kell. Az új élet megelőzője 
az elhalás. Levetni a régit és felöltözni az újat. Titkok területén járunk, 
homályban tapogatózunk, amikor erre a kérdésre keresünk feleletet. 
Amennyit Jézus és az apostolok elmondanak, csak annyit mondhatunk 
mi is. Ismert a két középkori szerzetes legendája, akik a túlvilágról sze
retnének üzenni egymásnak. Csak egy szót: „taliter” vagy „aliter”. De 
a rejtélyes üzenet egy mondattá bővül: „Nec taliter, nec aliter, séd tota- 
liter aliter.” Igen: egészen más. De semmiképpen sem rosszabb, mint 
azt elképzelni tudjuk. A földivel összehasonlítva: sokkal inkább jobb, 
szebb, dicsőségesebb.

6. Halál, hol a te győzelmed? (50—58. v.) Végéhez érkezik a feltá
madás himnusza. Folyton emelkedő úton vezetett az apostol és most 
megérkezik velünk a csúcshoz: Halál, hol a te győzelmed? És a felelet: 
Hála az Istennek, aki a győzelmet adja nekünk, a mi Űrünk Jézus Krisz
tus által.” Tehát nem a halál győzött, J é z u s  győzött! így teljesült be 
az ige. Húsvét =  győzelem. A reménykedve várt győzelem végre meg
született. Nincs rabtartó, nincs rémítő hatalom, nincs örökre fogva tartó 
halál. Elvettetünk és feltámadunk. Mert Isten ezt a diadalt Jézus által 
nekünk adja. Bűn, törvény, halál — mind legyőzetett. Csak a Jézussal 
való közösség, a boldog örök élet következik.

Mégsem fejeződik be itt a győzelem meghirdetésénél a feltámadás 
himnusza. Ami az egész fejezeten átcsengett, az most itt egy hatalmas 
ámen-ben kerül a himnusz végére. És ez a feltámadás-himnusz ámenje 
mutatja meg az apostol célját: miért is vitte fel őket a feltámadás győ
zelmének hegyére?

Azzal, hogy Pál a kordntusiaknak a feltámadásról írt, nem az volt 
a célja, hogy elfeledtesse velük kissé földi életük nyomorúságát, sivár
ságát, elfordítsa figyelmüket a hiábavaló földi dolgokról, elvegye munka
kedvüket, lefékezze szeretetszolgálatukat. Az 58. vers ennek éppen el
lenkezőjéről tanúskodik. Miénk a győzelem! Ennek birtokában most már 
erősek legyetek, rendíthetetlenek és buzgólkodjátok az Űr dolgában.

Mi sem azért vettük elő most a böjti időben a feltámadás himnuszát, 
hogy valami módon félre vonuljunk a világ zajától, megszabaduljunk a 
mindennapok kérdéseitől, és valami fenségesebb, felemelőbb témával, el- 
vontabb kérdésekkel foglalkozzunk. Nem! Aki azt hiszi, hogy az igéhez, 
a feltámadás hithez, az élő Jézushoz menekülés ilyen „kivonulás” vagy 
„elvonulás”, az alaposan téved. Pál a csúcson hátra arcot parancsol, és 
visszafordít: Miénk a győzelem! Élő Űrünk van velünk! Most pedig 
vissza ezzel a győzelemmel a szívünkben, ezzel a bizonyossággal és re
ménységgel vissza az élet sodrába. Nincs helye semmiféle resignatiónak, 
elbizonytalanodásnak, nincs helye a földi élet megvetésének, lebecsülésé
nek. Feltámadáshitünkből nem az következik, hogy semmire sem érté
keljük munkánkat, világunkat, az embereket, a világ előrehaladását. Sőt
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inkább — nagyobb energiával vethetjük bele magunkat, hogy „buzgól- 
kodjunk az Űr dolgában” , hogy cselekedjük Isten akaratát, hogy végez
zük diakóniánkat. Energiánkat nem köti le az örök életért való harc. 
Nem kell megszerezni, kiérdemelni. Miénk a győzelem a halál felett és az 
örök élet. Minden energiával bele kell vetni magunkat a parancs telje
sítésébe, hirdetni az igét és cselekedni a jót. Igehirdetés és diakónia erő
forrása a feltámadáshit.

Nem is akárhogyan kell belevetnünk magunkat szolgálatunkba, ha
nem: „mint, akik tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Űr- 
ban.” Feltámadáshitünk nem teszi feleslegessé földi hivatásunkat, mint
ha csak az örök élet lenne fontos, hanem inkább felemeli, magas helyre 
teszi. Egészen új perspektívából, minden energia odafordításával felsza
badultan és örömmel szolgálhatunk.

Isten ezen a böjtön eszünkbe juttatta a teljes evangéliumot. Azt, 
hogy Jézus meghalt, eltemettetett, feltámadott és megjelent. S azt is, 
hogy ez az evangélium nem öncélú, nem magunk hizlalására való. Az 
élő Jézus azért van velünk mindennapon a világ végezetéig, hogy pa
rancsa teljesedjék. Az élő Jézusba vetett hitünk hozza azokat a gyü
mölcsöket, melyek megmutatják, hogy e földön nem értelmetlen ke- 
resztyénségünk, nem hiábavaló a munkánk.

A böjti magunkba szállásnak legyen gyümölcse, hogy megerősödve 
az élő Jézus hitében — jobban végezzük szolgálatunkat e világban!

Tóth-Szöllős Mihály

Bö jti gyülekezeti est

Jóbtól Krisztusig
(Az alábbi szöveg csak vázlat, továbbgondolkodás nélkül nem hasz

nálható fel. A felsorolt irodalmi példák szaporíthatok, de csökkenthe
tőek is, egyiket-másikat ne az előadó, hanem más közreműködő mondja 
el. A zárójelbe tett versek közül is érdemes legalább néhányat meg
keresni és felhasználni.)

Minden embert megkörnyékez a szenvedés. A „szenvedni” ige mind
két számában és minden személyében igaz lehet: én szenvedek, te szen
vedsz, ő szenved. . .  betegágyon vagy egyedülléttől, megnemértetten 
vagy istápolva, olykor ártatlanul de sokszor megérdemelten is. Mi szen
vedünk, ti szenvedtek. . .  anélkül, hogy segíteni akarnánk egymáson, 
hogy enyhítenénk a magunk okozta fájdalmakat. . .  Ok szenvednek.. .  
elmaradottságban, természeti csapásoktól és világhatalmi törekvések 
miatt, milliók és milliók, 1972-ben, szerte a világon.

Az ember sokféle választ ad a szenvedés kérdésére. Néhány lehet
séges választ sorolunk fel, mindegyiket egy-egy valóságos vagy irodalmi 
személy segítségével.

1. Elifáz, Jób barátja szerint a szenvedés büntetés. Jób szenvedéseit 
látva (gyermekeinek elvesztése, anyagi csőd, betegség) így „vigasztalja” 
Jóbot: „Emlékezzél, kérlek, ki az, aki elveszett ártatlanul, és hol töröl
tettek el az igazak? Amint én láttam, akik hamisságot szántanak és go
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noszságot vetnek, ugyanazt aratnak. Az Istennek lehelletétől elvesz
n e k .. (Jób 4,7—9).

Vulgáris vallásos megoldásnak nevezhetnénk ezt a választ. Jelszava: 
megérdemeltem. Oka van a szenvedésnek, s ez az ok: a bűn. Ha a bűnt 
el tudnám törölni, megszűnne szenvedésem is.

Ilyen egyszerűen látja egy görög filozófus is az életet: „a jók bol
dogok, a rosszak pedig boldogtalanok” (Szókratész).

Jézus tanítványai is így gondolkodnak a vakon születettel kapcso
latosan: „Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon 
született?” (Jn 9,2). De hány keresztyén sem jut ennél tovább: „miért 
éppen engem ver és büntet az Isten, hiszen jobb vagyok, különb vagyok 
a többieknél?!”

Babits művében, a Jónás könyvében is ezt az álláspontot tükrözi 
a viharba került hajósok kérdése. Jónástól kérdezik:

„Nem te hoztad ránk a veszedelmet?”
Ezt mutatja Jónás válasza tagadásában is:
„Mi közöm nékem a világ bűnéhez?
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém: 
senki bajáért nem felelek én . . . ”

A hal gyomrában fokozatosan jut el sorsa és engedetlensége közti 
összefüggés meglátásához. Először egyértelműleg az Istent vádolja:

...... Kiáltok Tehozzád,
hallj meg Isten! Mélységből a magasság 
felé kiáltok, káromlok, könyörgök, 
a koporsónak torkából üvöltök,
Mert dobtál vala engem a sötétbe 
s tengered örvényébe vetettél be . . . ”

Majd eljut a bűnbánatig:.

„Utánam jöttél tenger viharába.
Engedetlen szolgádat meggyötörted, 
magános gőgöm szarvait letörted.

Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, 
hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, 
mert aki éltét hazugságba veszti, 
a boldogságtól magát elrekeszti.”

(Babits Mihály, Jónás könyve, Összegyűjtött versei 519. kk.)
A rossz, a gyalázat, a jellemtelenség — és azok rontását így látja 

egy mai költő:
Harmincon túl az arc 
elszabadul
A rossz, a jó kiütközik 
javíthatatlanul.

Hiába, ha tettetés 
a tökéletes.
A gyalázat az arcot 
szétrágja, mint a szesz.
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Minden elvétett indulat 
belehasít.
Jelzi a hús a jellem 
földcsuszamlásait.

Kivési, meglazítja 
a réseket.
Kicsap a szenny az arcok 
töltései felett.

Az elhagyott vonásokat 
fölveri a vadon. 
Harmincon túl az arcon 
nincs hatalom.

(Székely Magda, Az arc, Szép versek, 1967. 367.)
Mindnyájan érezzük: nincs mindenben igaza Elifáznak, Jónásnak, 

Szókrátésznek. A bűn és a szenvedés összefüggése nem ilyen mecha
nikus, nem ennyire nyilvánvaló. . .  Az önvizsgálat mégis hasznos: oka 
vagyok-e magam szenvedésének és a másokénak?!

2. Tolsztoj regényalakja, Anna Karenina adja a második választ. 
Elhagyja férjét, gyermekét, de sorsa a másik férfivel is zsákutcába jut. 
Élete kibirhatatlanná lesz: vonat alá veti magát. Élete „megoldása” — 
„a sápadt, diadalmas halál, amely megold, felold és győzedelmeske
d ik . . . ” Utolsó gondolata ez: „...megszabadulok mindentől s magam
tól . . . ”

Az élet maga a szenvedés, vallják sokan, nem lehet ezen segíteni. 
A megoldás a nemlét, a semmi, esetleg a halál. És aki nem is jut el az 
öngyilkosságig, az is legfeljebb eltűri, elviseli az életet, s igyekszik azt 
minél csendesebben, minél szebben eltölteni.

„Megváltás neki a halál” — mondják sokan az elhunytra, ha súlyos 
betegségben halt meg; „a sárga föld fog csak engem meggyógyítani” — 
vallja egy másik. És hányán zúgolódnak: „hát még a halálig is szen
vednem kell?!”

A keresztyén reménység teljes hiánya ez.
A sokat emlegetett Reményik Sándor is eljut ide élete egyik mély

pontján:
„Hiszel-e a Feltámadásban? —
Hagyjátok ezt a bús-édes mesét.
Dante vándorolt három túlvilágban.
Nekem az ösvény síromig elég.”

(Igaz beszéd hitem dolgában, Összes versei, II. 442.)
Legjobb tehát, ha az ember jó képet vág az egészhez. Ügy tűnik:

„ .. .Jön néha még öröm. De ritkán. Ez az élet. 
Az éden már hogy illene ide.
Vad indák fonnak át, s nézel a szenvedések 
mindennapos pokoltüzeibe.”

(Toldalagi Pál, Egy kórlap margójára, Igézet és valóság, 100. lp.)
Nincs is más lehetőség, mint a tűrés, a megadás: 
„öregedőben.. .  (az ember)
Tudja, bekerítették. Visszatérni
nem lehet már. Jobb, ha magát megadja,
s eltűri, ami elkerülhetetlen.”

(Kálnoky László, Várakozás, Lángok árnyékában, 24.)
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Valóban megoldást jelentene az élet minden szenvedésére az, amit 
Bánk bán mond Tiborcnak: „Tűrj békességgel!” ? (Katona Bánk bán 
III. felvonás, III. jelenet.)

3. Szerencsésebb alkatnak látszik Héraklész, az ógörög mondák 
alakja. Ifjúságát pásztorok között töltötte, s egyszer egy keresztútnál 
két istennő jelent meg előtte. Az egyik a maga útjára csábította az ifjat, 
s szép és örömteli életet, csupa gyönyört ígért neki. A másik — Areté 
vagyis az Erény — viszont küzdelmeket, szenvedéseket és megpróbál
tatásokat helyezett kilátásba, de az út végén az örök dicsőséget is. Hé
raklész ezt az utat választotta. A földnek egyik legboldogtalanabb életű 
hőse lett, aki azonban elnyerte az olimposzi halhatatlanságot.

A hősök útja ez. Emelt fővel vállalják az élet nehezét, a küzdel
met, a bajokat is, de hiszen „az élet — küzdelem, s az ember célja e 
küzdés maga!” (Madách, Tragédia, XIÍl.)

Ebben a küzdelemben az egyén elbukhat, de a történelem megőrzi 
a hős nevét, aki „nevében-művében túléli” halálát.

„A dicsőség olyan kedves, hogy bármihez fűződjék, akár ha a halál
hoz is, azt szeretni fogjuk” (Pascal).

Nem rettegett hatalom a halál, az ember nem kegyelmet, legfeljebb 
időt kér tőle:

„A halál gonosz tréfa, ha előbb 
szakít le, mint a termésed beért.
Csak művemért, a még át nem adott 
szavakért aggódom — nem magamért.
Mit sejtjeimbe rajzolt a természet, 
építhessem föl künn a szép egészet!”

(Rákos Sándor, Betegség, részlet, Meztelen arc, 36.)

Sokak számára e hősies magatartáshoz nincs szükség Istenre, sőt:
Kiknek sebük nem bír hegedni, 
bújnak Istenhez melegedni.
— Megöltem őt, egem kopárabb, 
de én szívem azóta bátrabb . . . ”

(Benjámin László, A próféta és a vadász, részlet. Válogatott ver
sei, 139.)

Az elkerülhetetlen vég, a szenvedés ilyen vállalása, felemelt dacos 
arccal, Istennel vagy nélküle, nem ismeretlen híveink között sem.

4. Még tovább lépnek azok, akik nemcsak tudatosan vállalják a 
szenvedést, a sokszor sziszifuszi küzdelmet, de azt fel is ajánlják egy 
cél — ember, eszme vagy az emberiség — érdekében. Édesanyák, akik 
mit meg nem tennének gyermekeikért; orvos, aki önmagát áldozza, 
amikor önmagán próbálja ki az új szérum hatását; Maximilian Kőibe, 
aki egy koncentrációs táborban tizedeléskor a mellette álló nyolcgyer
mekes családapa helyett vállalta a halált; mártírok és gályarabok, vér
tanúk és forradalmárok, akik szenvedtek vagy meghaltak önként hitü
kért vagy meggyőződésükért. A szenvedésüket nemcsak eltűrték, vál
lalták, de fel is ajánlották ügyük győzelméért. . .  Sok, a bizonyságtétel
től menekülő, a legkisebb áldozattól is visszariadó mai keresztyén ta
nulhatnak tőlük!
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Erre a szenvedésre — úgy látszik — szükség is van a képviselt igaz
ság érdekében:

„ . . .  A szenvedés, a szenvedély 
lobogása nélkül nem 
bizonyíthatod se személyi, 
se személytelen igazságodat.
Emelkedj! Emelkedj! Győzd le 
egyéni és társadalmi gyarlóságod, 
hogy fényben ragyogjon a tefeletted 
álló, örök értelem!”

(Berda József, Körülbelül, Szép versek 1965. 33.)

Az sem baj, ha közben sebeket lehet kapni. . .  Az egyik mai költő 
Krisztushoz méri — s ezzel rangot is ad a munkásmozgalomban kapott 
sebeknek:

„ . . .  ha akarjátok,
megmutatjuk magunkon Kisztus öt sebét.”

(Ladányi Mihály, Öklök és tenyerek, Tiszta szigorúság, 223.)

Visszatérve a magunk portájára, így szenvedett Pál apostol is gyü
lekezeteiért: „Örülök a ti érettetek való szenvedésemnek, én a magam 
részéről betöltőm, ami híja van a Krisztus szenvedésének az én testem
ben az ő testéért, ami az egyház” (Kol. 1,24). Tudjuk, hogy az üdvössé
günkhöz elég Krisztus áldozata. De vajon nincs-e szüksége minden kor 
keresztyénségének arra, hogy egy-egy nagy szenvedő újra meg újra 
felragyogtassa a másokért élő, a másokért szenvedést is vállaló élet nagy 
lehetőségét?! Ahogyan Baranyi Ferenc költő — nyilván profán érte
lemben, de rendkívül komolyan látja a népéért élő ember sorsát:

, ,  • • •

Ha itt él Krisztus — egy keresztre-szegzés 
e megváltandó népnek szinte semmi, 
ki néki szánta életét, legyen kész 
naponta érte kínhalálba menni! . . . ”

(Költőnek lenni itt, Szép versek 1965. 14.)

Sokan hazudtolják meg felajánlott szenvedésükkel a Sátán logiká
ját: „...m indent amije van, odaad az ember az életéért” (Jób 2,4). Fel
használható itt Jakus Imre verse Martin Luther Kingről, Evangélikus 
Naptár, 1965. 101.)

Célja is van tehát a szenvedésnek:

„Te bizonyára tudod, miért kellett a szenvedés 
vad, iszapos vizét innom, amikor 
tiszta forrásokra szomjaztam és hogy 
miért kellett olyan mélyre zuhannom, 
amikor nem volt más vágyam soha, 
mint a magasságok szédítő peremébe 
kapaszkodva Téged megközelíteni.
Megaláztál, hogy régi, büszke valómból 
kiégjen minden salak.
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Megkorbácsoltál, hogy kevesebb legyen 
bennem a test és világítóbb a lélek.
Most mit akarsz velem, Isten?
Nyelved legyek és szíved kiáltó 
dallama? Leheleted, amely perzsel 
és gyújt, míg vérig nem ér 
bennem és bennük 
Éned csodálatos titka?!”

(Nagy Méda, Mit akarsz velem, Isten? — Új Ember, 1966. ápr. 10.)
5. József élete mutatja azt, hogy a szenvedés Isten nevelőiskolája is 

lehet. Ennek az iskolának egyre mélyebb „osztályai” voltak: a testvérek 
irigysége, a száraz kút, a rabszolgasors, végül a börtön. Ennek — ha 
úgy tetszik — csak egy részét „érdemelhette” meg József, de ezekben 
formálódott megbocsátani tudó emberré.

Sokan tartják éppen ezért a szenvedést az élet emberformáló, nél
külözhetetlen részének: „A szenvedések tanulságok” (Aesopus). „A leg
gyorsabb állat, melynek hátán a tökéletességhez érsz: a szenvedés” 
(Eckhardt mester). „Az ember kis diák, a bú a tanítója, nem ismeri 
magát, ki még nem szenvedett” (Musset). „Fájdalom a boldogságnak 
egyik alkatrésze (Arany). „Akit nem a szenvedés nevelt, örök gyermek 
marad” (Th. Mann).

Nem könnyű így sem elfogadni a szenvedést, de Isten kezéből el 
lehet. Reményik Sándor így vall erről:

„O, nem voltam türelmes szenvedő,
Testem a szenvedéshez nem szokott.
Az élet nem edzett, csak puhított,
S hogy megjelent a keserű pohár,

. . .  falhoz vágtam.

De jaj, mert harmadszor is megjelent.
S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan,
Enyém, sajátom e sötét pohár —
És ki kell ürítenem poharam.

(A keserű pohár, összes versei II. 284.)
S milyen szemléletes, amikor életét-sorsát egy megszáradt téli tölgy

levélhez hasonlítja, amelyre zölden még nem lehetett írni, de megbar- 
nultan már látszik rajta az írás:

„ . . .  kellett a dér, a tél, a hóvihar,
S a zúzmara, a zordfényű palást,
Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar.”

(Egy téli tölgylevélre, Összes versei, II. 500.)
Legyen mindnyájunk imádsága egy német költő kérése:

„Összetört, amit akartam.
Nem nyílik panaszra ajkam,
Uram, csendben vagyok.
De m ost... adj erőt, segíts rajtam: 
hordozni. . .  amit nem akarok.

(Eichendorff után Turmezei Erzsébet.)
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S legyen énekünk: „Vessződet csókolom ...” (Dt 12,4—5.)
6. Az irgalmas samaritánus alakja beszél arról, hogy a szenvedés — 

feladat is. Észrevenni és enyhíteni mások szenvedését. Kicsiben és nagy
ban. egyéni bajokat és társadalmi méretűeket. Itthon és szerte a nagy
világban.

Ezzel tartozunk is, hiszen sok emberi szenvedést emberek okoztak, 
mi is, mások is. (S „nincs nagyobb szenvedés, mint az a tudat, hogy 
másnak szenvedést okoztunk” — Jókai). Ma is mennyi szenvedést okoz 
az emberiség önmagának! (Lásd Váci Mihály, Azóta, Százhúszat verő 
szív, 508. kk.)

Nem elég itt csak szolidárisnak lenni, ahogyan a költő gondolta:

„Ha láttam embert — s hányat! — aki szenved, 
vele csikorgóit minden idegem . . . ”

(Szabó Lőrinc, Búcsú, Összegyűjtött versei, 1235.)

Tenni kell! Az irgalmas samaritánus szolgálata a diakóniai szol
gálat. Benne van ebben a másokért elmondott imádság, a személyválo
gatás nélküli szeretet... , Isten akaratának meghirdetése a háború kér
désében, a sovinizmus és az erőszak ellen. Egyformán enyhíteni a szen
vedő ember és a szenvedő emberiség szenvedéseit.

Bármilyen sok „irgalmas samaritánus” járta ezt az életet, még min
dig kevés: Wrede Matild, Semmelweis, Lincoln, Schweitzer. Vajon: „hol 
kiált értem, utánam az én Lambaréném?” (Bodrog, Naptár, 1970. 122.) 
(Semmelweisről és Lincolnról bővebbet az 1965-ös Naptárban.)

Bármilyen sokat tett az ENSZ, az UNESCO és a többi nemzetközi 
szerv az éhező milliókért, még mindig kevés.

Tenni kell, tennünk kell! Minden tőlünk telhetőt! S ha az ember 
segít enyhíteni mások terhét, szenvedését, egyszerre kisebb lesz a magáé, 
elhordozhatóbb. A szolgálat öröme feledteti a fáradozást:

. . .  S én mindenhol ott legyek.
Vígan, minden vigadóval,
Sírva minden könnyezővel,

Énnekem ne jusson semmi,
Csak a mások mosolygása.
Minden öröm örömöm.

(Sik Sándor, Az örömről, összes versei, 63.)

S nem is kell ehhez Krisztussá válni, mint ahogyan azt Áprily 
Lajos gondolta, de krisztusivá, keresztyénné, egész emberré igen. (Az én 
csodám, Akarsz-e fényt, 11. — További versek: Turmezei: A  nagy titok; 
Turmezei: Isten nem ejt hibát; Anna-Maija Raittila: Vakon, Így leszel 
áldás, 167.)

7. Végül emeljük fel tekintetünket a Töviskoronás Krisztusra, a 
nagy Szenvedőre. Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Beállt a 
bűnösök sorába — együttérez minden szenvedővel. Elszenvedte bűneink 
büntetését a kereszten, szenvedése nemcsak bűnbocsánatot jelent nekünk, 
hanem sok szenvedéstől való megmenekülést is.
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Ő hordozza ma is a szenvedőket, segít elhordozni a szenvedést. 
Példát is ad a másokért szenvedésben, s erőt a szenvedés enyhítésé
nek szolgálatában.

„Királyok töviskoronás Királya!
Engedd, hogy én is leboruljak áldva, 
s a szívemből a hála és imádat, 
mint illat szálljon és dicsérve zengje 
egyedül a Te töviskoronádat!

S ha a tövisek, ahogy Téged, engem 
sebeznének, segíts akkor is zengnem, 
mint aki meg nem tagad, el nem árul, 
inkább megpecsételi hulló vérrel 
az éneket a töviskoronárul.”

(Turmezei Erzsébet)

Ott a kereszt alatt kezdjük megérteni a szenvedés titkát, amely 
azonban csak odaát lesz egészen nyilvánvaló — a mennyei Jeruzsálem
ben, ahol „az Isten eltöröl minden könnyet..., és a halál nem lesz többé: 
sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. . . ” (Jel 21,4.)

(Szavalható még a 767. ének néhány verse.)
(Gyülekezeti énekek: 179, 734, 765. Imádságok: énekeskönyvünk 

imádságos részéből a pénteki imádságok. Szólóének: 769. Zenei betétek 
— szóló, kamarakórus vagy lemezről, magnóról a Máté passió 3. és 63. 
száma — Szerelmes Jézus, Ó fő vérző sebekkel, — ezek megtalálhatók 
a Bach korálkönyvekben is. Szóló: J. S. Bach, A végső órán, A dal 
mesterei, szerk. Ádám Jenő, I. 45).

Zászkaliczky Pál
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Az igehirdető műhelye

BÖJT 1. VASÁRNAPJA

Lk 4,31— 37

Az üzenethez közelítő megjegyzések

Az alapige középpontjában Jézus hatalmas igéje van, háromszoro
san is. Igéje hatalmasnak bizonyult a tanításában. Úgyis hatalmas volt, 
hogy megleckéztette vele a démont: elnémította, kártevő indulatát és 
mozdulatát lefékezte, majd távozásra kényszerítette. Végül úgy is hata
lomnak bizonyult, hogy a szabadító gyógyítás szemtanúi rémületükben 
is bizonyságot tettek igéje erejéről. — Böjt 1. vasárnapján a második és 
harmadik lépcsőre esik a hangsúly, de nem esik és eshetik ki az első 
szempont sem. Hiszen a gyakorlatban éppen az igehirdetés az az alka
lom, amelyiken keresztül az ige hatalmával, Krisztus erejével közvetle
nül találkoznak a hallgatók. Megtapasztalják a gonosztóL való szabadí- 
tását és bizonyságot tesznek arról egészen más viszonyok között, mint 
az egykori fültanúk és szemtanúk. Áldottan és áldásra tehetik ezt.

Természetesen a gonosz ma sem kevésbé realitás, mint akkor régen 
volt. Érvényesülése, rontása persze ma másként jelentkezik, és másként 
válik tudatossá, mint sok száz évvel ezelőtt. Tagadása egészen igeellenes 
és tapasztalatellenes volna. A gonosz valóságát úgy kell érzékletessé 
tennünk a hallgatók számára — lelkileg és szellemileg —, hogy szinte 
az ördög, Sátán nevek halmozása nélkül és alig-alig említése esetén is 
a saját tapasztalatukból bukkanják fel valóságosnak. Minél jobban meg
értjük, hogy akkor kézenfekvő volt a tisztátalan démonnak ilyen jelent
kezése, annál több valóságérzékkel lépünk mai életünk olyan területeire, 
ahol egy cseppet sem kevésbé izgalmas és sürgető dolog az ördögi ra
vaszság rontó szándékának a Krisztus igéje által való visszaszorítása. 
A gonosz misztifikálásától és a misztifikált gonosz mumusként való mu
togatásától tartózkodjunk, mert vagy komolytalanná és nevetségessé vá
lik az, különösen a fiatalok előtt, vagy pedig akkorára dagad sejtelmes
rejtelmes színezgetésünkön és nagyítónkon keresztül, hogy végül nem 
érjük föl és utol Krisztus hatalma szavával, Krisztussal magával sem. 
Minél jobban sikerül gyakorlati megjelenésében és rontásában láttatni, 
valóságos méreteiben, annál sikeresebben ragyogta that ja igénk és ige
hirdetésünk Krisztus diadalát, a gonoszt legyőző élő Jézust, a menedé
ket, a győzelmünk garanciáját.

Jézus nem korabeli ördögűzőként jelentkezik alapigénkben. Azért 
sem az ő nevét, sem pedig igéjét nem használhatjuk babonásan, ráolva- 
sásszerűen vagy varázsformulaként hangoztatva (ilyenfajta kísértés még 
fel-felbukkan néha). Jézus úgy cselekszik, mint akinek isteni hatalma 
van, és mint aki szeret, mégpedig áldozat árán. Ezt mindig igéjével gya
korolta és ez a gyakorlata fut keresztül az emberiség és az egyház tör
ténetén. Jézus hatalma és szeretette teszi fontossá, életre valóvá azt az 
igehirdetést és igeolvasást, amelyik a valóságos helyzettel, a valóságos 
problémákkal, bűnökkel, bajokkal szembesíti az élő Jézust.

50



Azt sem feledhetjük, hogy alapigénkről böjt első vasárnapján kell, 
prédikálnunk. Nem azt jelenti ez a szempont, hogy éleve meghatározott 
mondanivalót forrasztunk az igéhez, hanem azt, hogy a teljes írás értel
mében a testté lett ige szenvedése és halála, valamint feltámadása lett 
a gonosz végső veresége. Azóta, tehát ma is ennek a győzelemnek hor
dozója és közvetítője a hirdetett ige. Az igétől és hirdetésétől függetle
nül csak szóvirág lenne ez az állítás: Jézus a Sátán legyőzője.

Hol és miben realitás ma a gonosz, az ördög? A rossz, békételen, 
gyűlölködéssel, önzéssel, durvasággal rakott családi együttesekben. A lát
szólag nagyon rendes emberek legalizálható vagy éppen nem legalizál
ható kapzsiságában. A terhektől való menekülésben és az előnyök min
den áron való hajszolásában. Mások, a társadalom, a haza, a világ ba
jainak semmibe vételében. A kényelem és rágalom, a sovinizmus, a bár
milyen fajta kizsákmányolás és elnyomás eseteiben. A rendetlen élet- 
folytatásban, amikor is semmi sem tölti be rendeltetését, sem a testiek- 
anyagiak, sem a lelkiek-szellemiek. Segíthet ebben az összefüggésben a 
görög „diabolosz" név kivetítése is. Ne ijesztgessünk és vészmadárkod- 
junk, de azért a helyileg leginkább kitapintható bűnökön keresztül mu
tassuk meg a gonosz változatlan hatalmát és rontását. — iyiindenképpen 
domináljon azonban az a hatalmas evangélium igehirdetéseinkben, ame
lyikből bőven van alapigénkben. A hatalmas és irgalmas Krisztussal 
szembesítsük azokat, akik bűneikben és bajaikban gyógyulást várnak, 
vagy kell, hogy várjanak. Rászolgált a bizalmunkra tetteivel, szenvedé
sével és halálával.

Az erősebb teheti

Különös ember a mai ember is. Néha hiszékeny, mint a kisgyerek. 
Máskor a szemének sem hisz és azt gondolja, hogy a nem-hívés azonos 
a nagykorúsággal. Néha megjátssza az erőset úgy, hogy legyint a maga 
és a mások bűnére, bajára. Máskor gyámoltalanul válik a problémák, 
megoldatlanságok tehetetlen megkötözőttjévé. Azután vagy a cinikust 
játssza vagy a kétségbeesettet éli. Sem a gonosszal nem gondol, aki ott 
van az elcsúszásában, sem pedig azzal az orvossal, akiben Isten szerette 
és szereti a világot, az embert, a mait is. Most éppen egy olyan alapigét 
hallhattunk, amelyikkel mostani életünkben is észreveteti velünk Isten 
a gonoszt. De csak azért, hogy annál készségesebben, fürgébben kapjunk 
a szaván annak az élő Jézusnak, aki sokszor nézett szembe a gonosszal, 
de mindig győzött. Ö volt az erősebb, és ő maradt az erősebb.

1. Az erősebb pedig teheti, hogy szavának közöttünk és számunkra 
is diadala, foganatja legyen. Először számunkra, azután rajtunk keresz
tül. Böjtbe léptünk, amikor a keresztyének tekintetét különösen rászegezi 
Isten a gonosszal sikeresen harcoló Jézusra. Persze nem úgy, hogy bele- 
vész a szemünk, szívünk, értelműnk alapigénk réges-régi eseményébe, 
hanem úgy, hogy a gonosz ellen folyamatosan küzdő Jézust hozza kö
zénk. Nem jelenésekben és látomásokban, hanem igéjében és igéjével. 
Azzal küzd ugyanis a gonosz ellen mindazok számára, akik hallják az 
igét, hogy azután éppen azokat tehesse munkatársaivá a gonosz rontása 
elleni harcban. Tudjuk és kimondjuk, hogy ebben a nagy ügyben semmi 
helye sincsen a szenzáció hajszolásának. Ennél sokkal fontosabb, hogy 
szívünk, fülünk és értelmünk nyitva és készen legyen. Arról van ugyan
is _szó egyszerűen, hogy bízhatunk szótartásában. Tehát számunkra is 
erősnek, hatalmasnak bizonyul igéje azzal a gonosszal szemben, aki el
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rontotta dolgainkat, de másokét is ő rontotta el. Elrontott minket ma
gunkat, hogy ne lehessünk azok mások számára, akiknek szánt bennün
ket Isten. Így majd jobban megértjük, hogy ez történt másokkal is fe
lénk és mindenek viszonylatában. De az evangélium szól, Krisztus szól és 
van jelen közöttünk. Az, aki erősebb.

2. Az erősebb teheti, hogy megszabadítson a gonosztól. Miféle go
nosztól? Hát nem tűnt el a gonosz a látóhatárról a középkorral együtt? 
Miben valóság, tapasztalat mai léte és ügyködése? Bizony mindabban, 
ami nem rendjén való, ami bűn, ami baj, ami békétlenség és háborúság. 
Mindabban, ami az egyiknek kétség, félelem, aggodalom, nincs, keserűség 
és szenvedés. Mindabban, ami a másiknak önző nyereség, hanyag és él
vezetes elegancia, gondtalan és gondatlan kártevés, rangra emelése an
nak, ami Isten egyik-másik parancsolatába, végül valamennyibe bele
ütközik. Nyoma sincs a munkanélküliségnek, de vannak dologtalan 
ügyeskedők, és vannak lelkiismeretlen vámszedők. Nyoma sincs a ke- 
nyérínségnek, de vannak hamupipőke feleségek, féltő szeretet nélkül 
félrelökött, mellőzött gyerekek és öregek. Nálunk béke van, de vannak 
békételen emberek. Nekünk személy szerint van-e békességünk és van-e 
mindenkinek a hajlékunkban? Mi újság a népek, nemzetek, világ
részek, a különböző színű és fajtájú, vallású népek viszonylatában? Mi 
zajlik a menekültek táborában és egyáltalán miért vannak ilyenek? 
Messze vannak? Nem érdekel? Akkor kainosan kezet ráztál a gonosszal 
és „slágerod” az ördög slágere: nem vagyok a testvérem őrizője! Van-e 
hát sürgősebb annál, hogy az, aki az alapige emberét megvédte és meg
szabadította, minket mindnyájunkat megszabadítson a gonosztól. Hadd 
szóljon úgy, hogy az feloldozás, valóban oldózás és új kezdet lehessen. 
Hiszen olyan áldott dolog jól lenni és jónak lenni. Áldottá és áldássá 
lenni még mielőtt végére szalad az útunk itt a világban. Az erősebb 
akarja, teszi.

3. Az erősebb teheti és megcselekszi velünk, hogy mi erről szóval, 
tettel, szívvel és kézzel, ésszel és vállal is bizonyságot tegyünk Milyen 
kevés volna erre egy röpke csodálkozás, egy modem emberi döbbenet, 
mert azért ilyen is van! A szívek, a szavak, a kezek és a zsebek bizony
ságtételét soha nem fogja pótolni, de hitelessé sem tenni valami múló 
hangulat, valami ügyes mellébeszélés és önigazolás. A Krisztus szabadító 
erejéről szóló bizonyságtételünkben valóban megszabadítottan kell egé
szen jelen lennünk. Mindenünkkel, nyitott szívvel, jóllátó szemekkel, 
sok megértéssel, belátással és örömmel. A kényszeredettek bizonyság- 
tétele hamar fárad és lelepleződik. Nincs élete és illata, mint a papír
virágnak. Hogyan volna hát hitele? A közönyös pedig meg se mozdul, 
legfeljebb kritizál. — Éppen a bizonyságtételben mutatkozik meg tehát, 
hogy a helyére engedtük e mindannyiunk szabadító urát életünkben, 
szíveinkben. Krisztust, aki csakugyan beleadott mindent a győzelmébe. 
Bűnösöket vállalt a bűneikkel együtt. Őrá illik egészen Illyés Gyula 
epigrammája:

„Szenny, ennyi, rajtam?
Mi baj abban?
Mi piszkosul leghamarabban?
A szappan.”

Van szavának ma is akkora hatalma, hogy bűnből és a gonosz köteléké
ből oldozott, hitre, erőre kapott, szeretetre gyulladt népét odaküldje- 
léptesse, ahol ilyenek nagyon kellenek. Attól a szennytől ne féljünk,
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ami e közben és őérte tapad ránk. Esetleg mások szórnak ránk. A szap
pan piszkosul leghamarabban, de közben old és tisztít. Aki megszaba
dult és majd újra megszabadul a személyi korlátáitól is, nem vonako
dik, hanem engedelmeskedik. Tanúskodik a szabadítóról úgy, ahogyan 
annak szükségét és lehetőségét Isten ma hozza elénk.

A közöny, a fölény, az önelégedettség bizonyos jele a keményszívű- 
ségünknek, a hitetlenségünknek. Az alázatos azonban siet és leteszi a 
terhét annál, aki erősebb és szeret. Ezt nem pótolja semmiféle csodál
kozás és semmiféle döbbenet. Nem is ezek kellenek. A szabadulás kell, 
a hit kell ahhoz, hogy együtt lépjünk boldogan az erősebbel, aki örökre 
teheti.

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Lk 4,31— 37-hez

Mit jelent az ördögi lélektől való megszállottság? Egy bizonyosfajta 
idegbajnak a megjelölése ez Jézus korának mitikus nyelvén? Előfordul-e 
mai is ilyen megszállottság, s ha igen, hogyan gyógyítsuk? — Nagyon 
különös, hogy a hivő zsidók nem ismerik fel Jézusban a Messiást, míg 
a tisztátalan ördögi lélektől megszállott bizonyságot tesz Jézusról, hogy 
ő Istennek ama Szientje! Miért némítja el Jézus ezt a bizonyságtételt, 
amely tartalmilag teljesen helytálló? Az ördögöt szimbolikusan kell ér
teni vagy valóságosan? (la)

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

Mt 21,28—32 

Szöveg és egzegézis

Figyelemre méltó, hogy mind a 29 b-ben, mind a 32 b-ben az eredeti 
szövegben ugyanazon két szó fordul elő: a hüszteron (később, azután) 
és a metamelomai (sajnál, megbán, megtér; tehát nem metanoeó!), — 
bár a két helyet általában különbözőképpen fordítják.

Proagúszin hümász (31 b ): „Megelőznek titeket” kifejezésnek nem
csak időbeli értelmezése lehetséges, hanem exkluzív vonatkozása is. A 
mondat értelme: azok számára nyílik meg Isten országának kapuja, 
akiket a zsidó kegyesség abból kizárt, s ugyanakkor azok előtt zárul be 
az ajtó, akik a bemenetelt kizárólagosan önmaguk számára igényelték.

Keresztelő János „az igazság útján” járt (32 a) abban az értelemben, 
hogy Isten igazságára mutatott rá, és annak teljesítését követelte (v. ö. 
Mt. 3,15).

Szövegproblémának — és ebből következően értelmezési problé
mának — lehetne tekinteni azt a körülményt, hogy a különböző kéz
iratokban egyrészt a két fiú sorrendisége van felcserélve, másrészt pedig 
a 31. versben felvetett kérdésre adott válasz is kétféleképpen fordul elő 
(„az első” , ill. „a második”). Mindez azonban nem lehet akadálya an
nak, hogy a szöveg tartalmát és szándékát egyértelműen felfogjuk és 
magyarázzuk. Igénk előzményeiből és az összefüggésből ez az értelmezés 
világosan állhat előttünk.

Máté evangéliumának 21. fejezete drámai feszültséggel szemlélteti
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azokat az eseményeket, amelyek Jézusnak Jeruzsálembe való bevonulása 
után történtek (a templom megtisztítása, a terméketlen fügefa megát- 
kozása). A feszültség akkor éleződik ki igazán, amikor „a papi fejedel
mek és a nép vénei” — élükön nyilván a farizeusokkal — felvetik Jézus 
hatalma eredetének kérdését (23—27. v.). A papi fejedelmek „óvatoskod
nak”, amikor kitérő választ adnak Jézus ellen-kérdésére (27 a), Jézus 
elutasító válasza csak tovább fokozza ezt a feszültséget (27 b). Ebben a 
helyzetben következik az igénkben foglalt példázat a két fiúról, valamint 
további két példázat a gonosz szőlőmunkásokról és a királyi menyeg
zőről.

Mind a három példázat szorosan összefügg Jézus hatalma eredeté
nek kérdésével, illetve a választott nép vezetőinek hitetlenségével, és 
annak következményével. Mai példázatunknak is ez az értelme: a vá
lasztott nép hitetlen vezetőit éppen az általuk megvetett és elveszettnek 
tartott „vámszedők és paráznák” szégyenítik meg hitükkel és „előzik 
meg az Isten országában” . Mivel a választott nép nem termi meg a tőle 
várt gyümölcsöt, „a szőlő elvétetik tőle”, és olyanoknak adatik, „akik 
majd beszolgáltatják a termést a maga idején” (21,41).

Igénk utolsó versében Jézus szándékosan tér vissza a 25. versben 
felvetett problémához: a zsidó vezetők hitetlen magatartásához Keresz
telő János megtérésre hívó szavával szemben. Ugyanakkor utal Jézus 
arra is, hogy a vámszedők és paráznák — akiknek a zsidó vezetők fel
fogása szerint semmi keresnivalójuk nincs Isten országában — „meg
bánták” eddigi engedetlenségüket (v. ö. 29 b) és „hittek neki” (32. v.j, 
s így megelőzik azokat az Isten országában. A hitetlen zsidó vezetők íté
letét csak növeli az a körülmény, hogy mindezek láttára és ellenére 
„utóbb sem szálltak magukba” (32 b, v. ö. Lk 7,29—30).

Az óegyház írásmagyarázói a példázatunkban szereplő két fiún általá
ban a zsidókat és a pogányákat értették és a példázatot úgy értelmezték, 
hogy a zsidók, mint a választott nép tagjai, előbb igent mondtak Isten 
akaratára: törvényére, majd az evangéliumra, később azonban nem tel
jesítették azt; viszont a pogány ok előbb nemet mondtak, később azon
ban hittel elfogadták és eselekedték azt. A zsidó vezetőknek azt a vála
szát pedig, hogy a munkára ígérkező, de azt nem végző fiú teljesítette 
az atya akaratát — úgy értelmezték, hogy a zsidó vezetők szándékosan 
nem akarták kimondani önmaguk felett az elmarasztaló ítéletet, hiszen 
— amint az a későbbiekből kitűnik — „megértették, hogy Jézus róluk 
beszél” (45. v.). Ilyen magyarázatot alátámasztani látszik az a körül
mény is, hogy a zsidó vezetők már előzőleg is kitértek az egyenes, vagy 
egyértelmű válasz elől (27 a).

Út az igehirdetéshez

A jó igehirdetés alapfeltétele, hogy a textus szkopuszát meglássuk, 
majd azt megfelelően kifejtve alkalmazzuk, mint a ma gyülekezetének 
szóló üzenetet. Igénk tartalmilag szorosan kapcsolódik Jézusnak az előző 
szakaszban felvetett kérdéséhez, ill. a papi fejedelmek kitérő válaszá
hoz. Minthogy a farizeusok nem mertek, ill. nem akartak határozott ál
lást foglalni Keresztelő János keresztségének eredetével kapcsolatban, 
Jézus sem ad nekik választ az ö  hatalmának eredetére vonatkozóan 
(23—27. v.). Most azonban Jézus olyan történetet mond el nekik, amely
nek látszólag semmi köze az előzőkhöz, de valójában lényegbevágóan 
visszatér a már lezártnak gondolt kérdés-váltáshoz.

Igénk központi kérdése nyilván a 31. versben található: a két fiú
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közül melyik cselekedte az atya akaratát? Jézus ezzel nyilván a meny- 
nyei Atya akaratának cselekvésére utal. Tudjuk, hogy Isten akaratának 
cselekvése ugyancsak központi helyet foglal el Jézus életében gyermek
ségétől kezdve egészen a keresztfáig. Hogy miben áll Isten akaratának 
cselekvése, az esetenként más és más megfogalmazást nyer: egyszer 
Isten igéjének hallgatása és megtartása, máskor képies formában: a tá- 
lentumokkal való hűséges sáfárkodás, a menyegzői vacsorára való meg
hívás elfogadása, vagy mai igénkben: az atya szőlőjében való munkál
kodás, ill. Keresztelő János igehirdetésében és Isteni küldetésében, pró
fétai személyében való hit.

Egy azonban bizonyos: bármilyen megfogalmazásban is kerül elénk 
Isten akarata, annak cselekvéséhez alapvetően hozzátartozik az enge
delmesség, amely viszont az igazi hit velejárója. Mai igénkben ugyan 
Jézus nem vonatkoztatja közvetlenül a hit és engedelmesség követel
ményét a maga személyére, de nyilvánvaló, hogy amikor Keresztelő Já
nosra utal, akkor egyúttal önmagára is gondol. Ebből vonja le Jézus azt 
a következményt, hogy mivel a zsidó vezetők nem hittek Keresztelő Já
nos prófétai küldetésében, azért nem akarnak hinni Jézus isteni külde
tésében (hatalmának mennyei eredetében) sem, akiről pedig Keresztelő 
János úgy tett bizonyságot, mint Isten Fiáról és Bárányáról.

Hogyan prédikáljunk?

1. Igénkből világosan kitűnik, hogy Jézus mindig döntés elé akar 
állítani bennünket: Vele, vagy ellene! Azt várja tőlünk, hogy döntésünk, 
állásfoglalásunk, válaszunk, világos, határozott, egyértelmű legyen. Egy
szer határozott igent, máskor pedig határozott nemet vár tőlünk. Az is 
nyilvánvaló, hogy a nyelvükkel „igen — Uram”-ozó, de lényegében Isten 
akaratát nem teljesítő „fiák” ma sem „munkálhatják” Isten országát 
(v. ö. t 7,21).

2. Jézus követőitől ma is azt várja, mint amikor a földön járt ti. 
hogy az <5 Atyjának akaratát cselekedjék. Azonban az is bizonyos, hogy 
Isten akaratának teljesítése ma sok tekintetben más megfogalmazásban 
áll előttünk, mint Jézus korában, bár tartalmilag ugyanaz. A mi felada
tunk, hogy ennek tudatában világosan beszéljünk és egyértelműen cse
lekedjünk, ahogyan azt Jézus tanítványaitól elvárja: „Legyen a ti beszé
detek: igen, igen; nem, nem” (Mt 5,37).

3. Ennek értelmében határozott nemet kell mondanunk mindenre, 
ami megrontja Istenhez való viszonyunkat (gondoljunk az első kőtáblára 
írottakra!). Nemet kell mondanunk mindarra, ami bűnre akar csábítani 
és akadálya örök életünk, üdvösségünk elnyerésének. Ez azonban nem 
egyszerű tiltakozás, hanem megalkuvás nélküli „pozitív” harc a bűn 
minden megnyilvánulásával szemben. Ebben a tekintetben nemcsak 
példaképünk, hanem segítőnk is az a Jézus Krisztus, aki a pusztában 
kemény, de győzedelmes harcot folytatott a kísértővei szemben.

De ugyanilyen határozott nemet kell mondanunk arra is, ami Isten 
képére teremtett embertársainkhoz való viszonyunkat akarja megron
tani. Ez is pozitív magatartást, harcot jelent a közösségi, társadalmi 
bűnök és igazságtalanságok minden fajtájával szemben (gondoljunk a 
második kőtáblára írottakra!). Ilyenek: az egyéni és közösségi önzés, 
elnyomás, kizsákmányolás, társadalmi és gazdasági igazságtalanság, faji 
megkülönböztetés, erőszak, háború, tömegpusztító fegyverek előállítása 
és alkalmazása stb.

Magától értetődő, hogy ezt a két nemet egyidejűleg kell kimonda

55



nunk, mert Isten nem ismerheti el igaznak azt az egyéni kegyeskedést, 
vagy vallásosságot, amely nincs tekintettel mások testi-lelki javára és 
üdvére, vagy személyi és vagyoni biztonságára. Az ilyen magatartás 
vagy farizeusi (legjobb esetben szerzetesi-kolostori), vagy kaini lelkü- 
letre vall. Meg vagyok róla győződve, hogy az ilyen határozott nemek 
hozzátartoznak az Isten akaratának cselekvéséhez.

4. Ugyanakkor viszont határozott igent kell mondanunk mindarra, 
ami Istenhez való viszonyunk rendezését, testi-lelki javunkat, üdvünket 
szolgálja. Hogy ez sem merülhet ki kegyeskedő „Uram-Uram”-ozások- 
ban arra már fentebb utaltunk. Isten igéje nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy „nem beszédben áll Isten országa” , hanem mai igénk szerint is a 
mennyei Atya akaratának cselekvésében.

Ez az „igen” szintén a legmesszebbmenően pozitív magatartást kö
vetel mitőlünk nemcsak az egyéni, hanem a közösségi és társadalmi élet 
területén is. Ez az igen konkrété azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követ
ségébe, a diakónia szellemében szívvel-lélekkel vállaljuk a békéltetés 
munkáját, s tevőlegesen vegyünk részt mindazokban a törekvésekben, 
amelyek a minden vonalon való emberibb élet előmozdítására irányul
nak. Meg vagyok róla győződve, hogy ez is hozzátartozik — mai igénk 
képével élve — „az Ür szőlőjében való munkálkodáshoz”, tehát meg
felel Isten akarata teljesítésének. Mert nem ellenkezhetik az Ö akara
tával az, hogy az Ö földi gyermekei egymást testvérként szeressék és 
megbecsüljék s így békében éljenek egymással.

5. Mai igénkben Isten rámutat a mi engedetlenségünkre és hitetlen
ségünkre, de ezen a böjti vasárnapon elénk állítja azt a Fiút is, aki 
„megüresítette magát, szolgai formát vett fe l . . .  megalázta magát és 
engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig” 
(Fii 2,7—8). A halálba menő Jézus, akinek „eledele” volt az Ő meny- 
nyei Atyja akaratának cselekvése (Jn 4,34), most Istenhez fordul velünk, 
engedetlen fiákkal kapcsolatos akaratával: „Atyám, akiket nékem adtál, 
akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek, hogy megláthas
sák az én dicsőségemet” (Jn 17,24). Főpapi imádságából felénk sugárzó 
végtelen szeretete és irgalma a hálaadáson túlmenően indítson bennün
ket arra," hogy amikor igéjében ma is felszólít az Ür szőlőjében való 
munkára, vonakodás nélkül, egyértelmű készséggel és örömmel, minden
napi életünk követelményei és körülményei között, szolgáló szeretettel 
cselekedjük akaratát.

Mekis Ádám

Laikus kérdések és szempontok Mt 21,28—32-höz
Érdekes, hogy a felolvasott két magyarázat (Karner és Lukácsy) 

egyformán egyszerűnek mondja a példázatot, de mégis másképp ma
gyarázza. Mi az igazság? — Alapvető engedetlenség van mindkét fiú
ban, de a második azt látszatengedelmességgel próbálja palástolni. Végül 
csak kibújik a szög a zsákból, és meglátszik az igazi arc. — Az első, 
aki „meggondolja magát”, az újabb fordítások szerint „megbánta” , amit 
mondott, tulajdonképpen a megtérő embert mutatja be, aki engedet
lenségéből engedelmességre fordul. Ez már nem is csupán tőle magától 
van, ezt az váltja ki, hogy a szerető atya kér szolgálatot attól a fiútól, 
aki mindent atyjának köszönhet. — Nem elég azt tudnunk, hogy mit 
mond Jézus a korabeli zsidók látszatkegyessége mögött rejlő engedet- 
lensegéről, hanem a benünk levő engedetlenséget kell észrevenni. (24) — 
Végeredményben az első fiú sem lehet számunkra példa, sőt nyílt ellen
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állása elrettentő példa. Legfeljebb a megtérés lehetősége lehet reményt- 
keltő számunkra. A textus utolsó mondata azonban arra figyelmeztet, 
hogy ezzel a lehetőséggel sem él mindig az ember (24) — A mi enge
detlenségünk nem hitetlenségben nyilvánul meg1 hanem az Istentől 
kapott konkrét feladat végrehajtásában. Isten küld: „Munkálkodjál 
m a. . . ! ” , én ráfelelek a hitemmel, imádságos életemmel, hogy igen, de 
a végén mégsem jut rá időm. (24) — János, aki az „igazság útján” jött, 
nem valami elméleti igazság elfogadását kívánta, hanem a megtéréshez 
méltó gyümölcsöket. Naponként kell észrevenni azt a feladatot, amit 
el kell végeznem. (24 — Jónak egyik gyermekemet sem lehet mondani. 
Egyik sem azt teszi, amit mond. Szó és cselekedet, vagy így is mond
hatnám: nyilatkozat és tett nincsenek összehangban. (31) — Mi a pél
dázat értelme? Az apa: Isten, az első fiú: a vámszedők, a második: 
a farizeusok. A vámszedők nemet mondtak Isten hívására, de Jézust 
követték. A farizeusok szájjal imádták Istent, de Jézust megtagadták. 
— Szerintem a vámszedőkre utalás is csak hasonlat. így látom: Isten 
mindenkit hív. Van, aki igent mond; van, aki nemet! Aki igent mond, 
talán csak gyorsan szépet mond, csak ígérget. Aki nemet mond, talán 
nem is érti Isten szavát. Isten bölcsessége, kegyelme az, hogy nem ítél 
a beszéd alapján, hanem várja a tettet. Lám, az igent mondók csak 
szájjal vallják az igent, de nem Isten gyermekei, mert nem mindenki, 
aki azt mondja: Uram, Uram, megy be a mennyek országába. A nemet 
mondók megtérnek, és ezért előzik meg az igent mondókat, mert nagy 
öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön. (31) — Nekem ez a nagy 
kérdés: melyik fiú vagyok én? Vagy talán így még mellbevágóbb: hány
szor vagyok az egyik, hányszor vagyok a másik fiú? Szavaink nem 
fedik a tetteket, és fordítva! (31) — Igent mondunk Isten parancsola
taira, vagyis tudjuk, hirdetjük, de vajon meg is tesszük?! (31) — Én 
az utolsó versre tenném a hangsúlyt. Jézus kénytelen megállapítani, 
hogy a „hívek” nem hittek igazán, a „hitetlenek” megtértek, és a 
„hívek” még erre sem tértek észre. Gondolok Jakab levelére, hogy a 
hit cselekedetek nélkül holt. (31) — A legszebb hitvallás is értékét 
veszti, ha csak a száj vallomása és nem igazolja az élet. Luther tétele 
jut eszembe: egész életünknek folytonos megtérésnek kell lennie, hogy 
Isten szavára igent mondjunk és azt cselekedjük is. (31) — Szabad-e 
ilyent megkérdezni: aki prédikál, az hiszi azt, amit prédikál, vagy aki 
prédikál, életével prédikálja azt, amit hisz?! — Ez a vonal messze 
húzható. Az egyháznak is fel kell tenni a kérdést: nyilatkozatai és 
tettei összhangban vannak-e? Pl. a szeretet szavait igazolják a sze
retet tettei?! A béke ügyében szavak és tettek összhangban vannak? (31).

BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Mt 10,38—39

A tanítványt életforma: a kereszthordozás.

Oculi vasárnap ősegyházi zsoltára (Zs 25.15): „Szemeim mindenha 
az Ürra néznek” . A 121. pedig „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan 
jön az én segítségem”. Mi keresztyének a Golgota hegyére, a Krisztus 
keresztjére (Isten Bárányára) emeljük. Innen árad a fény életünk 
útjára.
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Ez az út az alapige szerint a tanítvány számára is a kereszt útja. 
A keresztet kell felvennie. Lambanó: felvenni, megragadni, befogadni, 
megszerezni. Így kell követnie Urát és Mesterét. Vele járnia. Akolútheó: 
követni, útitársnak lenni. Így lesz csak méltó Jézushoz. Axios: méltó, 
illő, megfelelő, azonos súlyú. Némely szöveg testvért és tanítványt ír 
a méltó helyett. Ehhez kapcsolódik a 39. v. paradoxonja az élet elvesz
téséről és megtalálásáról.

Mt 10 a tanítványok kiküldéséről szól. Jézus tényeket közöl tanít
ványaival és ezekkel állítja őket szembe. Ez is az. A tanítvány útja — 
a kereszthordozás útja. De ez az Ő útja is, Jézusé. Mielőtt a tanítvány 
a maga útjára gondolna, Jézust kell ismernie.

A KERESZT kegyetlen és kiábrándító. Egyik alapjelentésében a 
rabszolgák, lázadók kivégzési eszköze, módja — bitófa. De „krisztusi” 
jelentésének egyik oldala is a büntetlen bűn orgiája — gyilkosság. 
A másik oldala pedig titokzatos, gyengeségnek és értelmetlen elnézés
nek tűnő ugyancsak „embertelen” (emberfeletti) szelídség, helyettesítő 
szolgálat.

A kereszt evangélikus teológiánk egyik fontos fogalma. A kereszt 
meghirdetése csak Jézus Krisztus egész életével, munkájával együtt, de 
feltétlen a feltámadással egyszerre nyerhet realitást.

Mit ért Jézus az ember keresztje alatt? Mivel tanítványi követésről, 
útitárs mivoltról van szó, aki hozzá méltó, azaz neki megfelelő, vele 
azonos súlyú, azért a jelentése elég egyértelmű: a testi hatalom és erő 
félretevése, a Hegyi Beszéd etikájának a legteljesebb komolyanvétele, 
egészen az élet odaadásáig, az élő Istenbe és az ő rendjébe vetett bizo- 
dalmas hitből.

Luther írja Jézus szenvedéseiről: „Krisztus szenvedéseit akkor is
merjük meg igazán, ha nemcsak magát a szenvedését nézzük, hanem 
meglátjuk szenvedésre való szívbéli készségét is. Mert ha a szívét és 
önkéntes akaratát nem tudjuk benne meglátni, akkor Krisztus szenve
dése sokkal inkább borzasztó, semmint megnyugtató látvány. Ha azon
ban Krisztus szenvedéseiben az Ö szívét és önkéntes készségét is meg
látjuk, akkor valóságos vigasztalást s iránta való bizalmat teremt ben
nünk.” (Jer örvendjünk 121.)

Mit értenek az emberek a kereszt alatt? Baksay Sándor Három 
kereszt c. novellája jól összefogja az emberi gondolkodást. Az egyik 
kapzsisága miatt szenved, a másik a háborúban szerzett rokkantságát 
érzi minden másnál súlyosabbnak, a harmadik a házastársa zsörtölődé- 
sét tartja annak. „Az élet forgatagában az emberek mindegyike azt 
hiszi magáról, hogy ő a legsúlyosabb kereszt hordozója.”

Luther viszont élesen tiltakozik ez ellen: Betegség, szegénység, fáj
dalom nem nevezhető keresztnek. Az a kereszt, mikor valaki a hitéért 
szenved” . „Krisztus példája szerint szenvednünk kell, hogy hozzá ha
sonlóvá legyünk. Mert Isten úgy végezte, hogy ne csak higgyünk a meg
feszített Krisztusban, hanem vele együtt kell szenvednünk is. így válik 
az evangélium a mi kereszthordozó szenvedésünk révén mások számára 
is láthatóvá.” „A keresztyén egyház külső ismertetőjele a szent kereszt: 
szomorúság, félelem, szegénység, megvetettség, betegség, gyengeség, így 
lesz hasonló Krisztushoz.”

Azt azonban Luther is hozzáteszi: „Tanítjuk, hogy keresztet kész
akarva senki se szabjon vagy válasszon magának. Hanem amikor meg
kapjuk, hordozzuk el türelemmel. . .  Krisztus a maga szenvedésével 
megszentelte övéi szenvedését is.”
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A keresztet általában a szenvedés értelmében értjük. Fájó, de nincs 
más mit tennünk, vállaljuk el jó kedvvel, így hősiesebb, méltóbb hoz
zánk. Pedig az ige nem az ember méltóságát tartja fontosnak, hanem 
Krisztus méltóságát, őhozzá legyünk méltóak, hogy az Ő ereje és dicső
sége világoljon rajtunk.

Van a keresztben mindig szenvedés, az nyilvánvaló, azért kereszt, 
de lehet az a pozitív keresztyén élet és így egy pozitív emberi élet 
megfogalmazása is: lemondok a csillogó, de múló, az önző, de gyümölcs- 
telen életformáról a másoknak szolgáló szerényebb, szürkébbnek tűnő 
életformáért, amely így másokat éltet, az élet gazdagodását segíti.

A kereszt felvételéhez elszánás és elhatározás kell. Döntés. Ezzel 
vele jár bizonyos dolgok átértékelése. Megszabadulás „hamis” értékek
től, múló kincsektől az örökkévalókért. Félelmetesnek látszik a kereszt, 
de nem kell félni alatta, mert Jézussal az élet ígérete is benne van. 
Mt 10,19—20 ne féljetek, hogy mit mondjatok. . .  Mk 10,29—30 százannyit 
kaptok helyette. A keresztet vállaló emberek hívő élettapasztalata is azt 
bizonyítja, hogy gazdagodnak általa („Teher alatt nő a pálma. . . ” ) Péter 
és János (Csel 3) pénz helyett gyógyulást adnak: „Kelj fel és járj” , 
üldözik a keresztyéneket — hirdeti máshoz az igét, Bilincsek között — 
énekelnek Pálék. Pál betegsége — erőtelensége is erő. Egyik írásmagya
rázó védőoltáshoz hasonlítja a mi keresztünket. Ott baktériumokat olta
nak be, hogy felvértezzék a szervezetet, itt: szenvedünk, hogy az életet 
másban keressük. De ez mindig a mindig a bizonyságtételért történik. 
Jézus életének ereje, örökkévalósága így mutatkozott meg és ma is így 
mutatkozik meg. Ne csodákat várjunk (Reményik is: Ne várj nagy dol
got életedben ...) Az emberek még mindig azt várják, mint Jézus életé
ben is. Jézus elhelyett felveszi a keresztet és vállalja.

A kereszt az élet elvesztése, a szokványos értelemben vett élet fel
adása. önmagam megtagadása naponként, a gondolkozásom, akarásom 
ráhangolása Krisztus igéjére. S mivel az új bort nem lehet a régi 
tömlőkbe tölteni, a régi tömlőket fel kell adni. Istenre bízzuk életünket 
és nem aggódunk érte. Mert fordítva: aki nagyon az élet boldogságát 
hajszolja, sohasem éri el, mert az nem létezik külön és nem létezik 
bizonyos dolgokban, hanem az élettel való közösségben (emberekkel és 
az élet forrásával: Istennel). Az élettel való közösségben (amelyben 
Krisztus részesít bennünket) olyan csodálatos erő van, amely átsegít 
bennünket a sokféle nehézségeken.

Az életösztön azt diktálja: megtartani, amink van. Óvatosan élni, 
kiegyensúlyozottan, hogy védjük. Helyes is, testi vonatkozásban. De 
megtartani így nem lehet, csak ha elvesztegetjük Krisztusért, a fele
barátért. Azaz a Krisztushoz ragaszkodunk hűségesen, mások hitetlen
sége ellenére is. A magunk hitetlensége ellenére is, amely újból és újból 
kétségekkel gyötör, hogy úgy lesz-e és igaz lesz-e.

Krisztushoz méltóan! A krisztusi élet útja a kereszt, aki nem veszi 
fel magára, nem méltó Őhozzá. A kereszt felvételével az ember helyesli 
Isten ítéletét, de nem esik kétségbe, hanem a Krisztus feltámadásáért 
reménykedik az élet győzelmében. Aki nem meri felvenni, vállalni a 
keresztet, az nem bízik Krisztusban, a Krisztus győzelmében. Az csak 
emberi megoldásokban bízik. Krisztus vállalta és az élet útjává tette. 
A kereszt a magunk megtagadása és életünk odaajándékozása Jézusnak, 
ill. Rajta keresztül másoknak. Az embereknek áldozatos emberekre van 
szükségük. Ma különösen érezzük ezt. Áldozatos erőfeszítések nélkül 
nem tudjuk a szükséges eredményeket elérni. Az egész világon óriási
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erőfeszítéseket tesznek az élet emberibbé tételére. A keresztyének csak 
akkor Krisztus követői, ha nem vonják ki magukat ez alól.

Félünk a kereszttől, mert az az elkopást, a halált jelenti. De amióta 
Krisztus keresztje áll, azóta új értelme van az életnek is, a halálnak is. 
Krisztus felszabadított a földi halál rabságától, ill. annak félelmétől, 
hogy önbiztosítás helyett Istenre bízzuk magunkat és minden energián
kat ne a magunk, hanem mások életének megmentésére vessük be: 
evangéliummal és diakóniával. És hinnünk kell, hogy ez nem kegyes 
szólam, nem felesleges jócselekedet, ez ma Krisztus jelenléte és munkája 
a világban.

Vázlat. A keresztyén életforma a kereszthordozás.
Sokféle kereszt van, sok mindent neveznek annak az emberek, mi 

a keresztyén ember sajátos keresztjéről szólunk, mert
1. Jézus is hordozta
2. általa megváltás és üdvösség van
3. Jézus elszenvedve azt, életté formálta
4. a keresztnek az ígérete: az élet.
Ezért emeljük fel csak bátran szemünket és vizsgáljuk a keresztet, 

használjuk, hogy életünk lehessen és az életet munkálhassuk mi is.
Kovács Pál

Laikus kérdések és szempontok Mt 10,38—39-hez

Egyházi kapcsolattal nem rendelkező orvossal beszélgettem: Ez így 
minden emberi ambíciónak ellene mond. Az élet megtalálása: kiegyen
súlyozott élet, anyagi, családi, társadalmi vonatkozásokban. „Megtalálta 
helyét az életben” — a sikeres ember. Kutatóra, feltalálóra mondjuk: 
megtalálta élete értelmét. Az egyház által támasztott igények teljesítése 
mennyiben rendezik át ezeket az értékeket,' vagy éppen feleslegessé 
teszik ezeket? Valamilyen alapvető zaklatottságot, kiegyensúlyozatlansá
got jelent ez elsősorban anyagi vonatkozásban? S mindezt azért, hogy 
„lelki békéje” legyen. A kettő kizárja egymást? Nem inkább az a hely
zet, hogy feltételezik egymást? A megtalált élet azonos a belső nyuga
lommal. Persze, van ennek egy kóros túlhajtása: az önzés miatt meg
tagadott minden magasabb emberi érték. Olyan életművészet stílus. Ezt 
a határt tartom fontosnak, ha van ilyen: amikor rövid- és hosszútávon 
önmaga ellen fordul az ember: elidegenedés, harácsolás, alkohol! (28) — 
Az igehirdetés egyik alapvető és fontos feladata legyen: tisztázni a 
„felvenni a keresztjét” kifejezést. Sok hamis képzet rakódott erre. A 
„kereszt” a jézusi követelmények vállalása? Egy csomó nehéz, kelle
metlen és keserű dolog az életben (betegség, magam vagy mások rossz 
természete, gyengeség, kedvezőtlen körülmények, kikerülhető döntések, 
melyeket a kényelmes ember egyszerűen nem vesz fel stb.?). Valakinek 
a keresztje — ez ugyanaz, mint a „sorsa”, amely elkerülhetetlen? Aki 
nem hajlandó felvenni a keresztjét, az segítségre sem méltó? Aki 
pedig engedelmesen felveszi, annak azután már „nyert ügye van”, min
den sikerül, célba ért? Jézussal kapcsolatban rossz csengése van ennek 
a szónak: „méltó” — „nem méltó”. Ki lehet méltó Őhozzá. A kereszt- 
felvétel egyszeri döntés, vagy folyamatos döntéssorozat? (4a) — Az 
ember magas szinten élő lény, csodálatos képességekkel és szenzációs 
lehetőségekkel megáldva. Miért kell elveszteni ezt az életet egy mási
kért? Aki elveszíti és talán egy „másikat” valóban egy másféle „életet” 
talál? Ö maga is alapvetően megváltozik? Mit talál meg, mit nyel el,
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és mikor kapja meg azt, amit elnyert? Földi életünk során egy ponton 
befejeződik a „keresztfelvétel”, „élet-elvesztés” — és megkapjuk az 
ígért jutalmat? Vagy ez csak túívilági érvényű ígéret? (4a) — Vajon 
az áldozatos életű édesanyák, nagyszülők, orvosok, bányászok, — em
berek, akik nem vallásosak, mégis vállalják az élet legnagyobb terheit 
és hordozzák hűséggel — hová tartoznak? Nincs ellentét Jézusnak ez 
igéje és az elveszett bárány megkeresésének története között? Mit jelent 
ma ez: megtalált élet. Ez „nagy téma”, de mi szerintünk a tartalma? 
A jobb, rendezettebb, békés élet, igazságosság, magasabb életszínvona
lat és kulturáltabb emberek — gyakran idézett fogalmak. Erről is lehet 
itt beszélni? A megtalált élet valamilyen különleges életszentség, meg
közelíthetetlen magasabbrendűség vagy éppen ellenkezőleg, kifelé for
dulás és az emberi kérdésekben való feloldódás? (4a) — Manapság 
sokan igyekeznek erkölcsi gátaktól „gátlásoktól” megszabadulni, hogy 
megtalálják az általuk jónak tartott új életformát. Hogyan fogalmaz
zák meg ilyen próbálkozások közepette a krisztusi értelmű „életet?” (4a).

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Lk 12,22— 31

1. A szöveg és párhuzamos versei (Máté 6,25—33) megértése nem 
okoz nehézséget. Mindkét evangéliumban a szakasz helyére is figyelnünk 
kell Jézus beszédei összefüggésében. Lukácsnál a 12,13-ban föltett kér
désre adott válasz folytatásának tűnik a tömegnek mondott példázat 
után talán befelé, a szűkebb tanítványi körnek mondott figyelmeztetés. 
Emberi életünk alapvető szükségletei, az étel-ital és a ruházat Isten 
teremtési és gondviselési rendje és az embervilágban gyakorolt uralma 
összefüggésében kerülnek elő.

Két magatartás kerül szembe egymással. Az egyik a „világi pogá- 
nyok” magatartása, az aggodalmaskodás, a bizonytalankodás, a kételke
dés, szemben Jézus igazi tanítványai magatartásával, akik „a Miatyánk 
talaján” kell, hogy álljanak, azaz tudniok kell, hogy van gondviselés. 
A beszéd hangvétele sejteni engedi, hogy Jézus szavai a hozzá legkö
zelebb álló tanítványoknál sem döngetnek nyitott kaput, hiszen végig 
felszólítás az, ami elhangzik, közben pedig ott találjuk a megjelölése
ket: „ti kicsinyhitűek”, . . . „mit  aggodalmaskodtok?” . . .  „ne kételkedje
tek” .

A két gyakorlati példa, a hollók és a liliomok ószövetségi párhuza
mot is éreztetnek Jób 39,3 és Zsoltárok 147,9 és 1 Kir 10,4—7 (2 Krón 
9,3—6) ismeretében. Még jobban kiemeli Jézus mondanivalóját az a tény, 
hogy a hollót az ószövetség tisztátalan madárnak ismeri (3 Móz 11,15 és 
5 Móz 14,14). A tanítvány magatartásában Isten országa, Istenhez való 
kapcsolata, Isten akarata keresése, a Neki való engedelmeskedés ke
rüljön az első helyre. Az aggodalmaskodás egyúttal hitetlenkedés és ez 
1 Tim 6,9 vagy Máté 13,22 értelmében veszélyes.

Hiába volna Jézus szavait quietisztikus értelemben félreérteni. Az 
Istenben való bizalom nem munkátlanságot, tétlenséget és henyélést je
lent, hanem azt, hogy a magunk sorsa és a számunkra szükséges dolgok 
miatt nem aggódva tudunk dolgozni mások javára. Az előző példázat 
a gazdagság veszélyeiről szólt, ez pedig most felszólítás a hiány okozta
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aggodalom leküzdésére. Nem szabad, hogy elvonjon Istentől az, ha van 
valamink, de az sem, ha nincs. Az egyik modern angol fordítás szerint 
a 31. vers így adható vissza: Tegyétek első helyre Isten országát! Éppen 
ezzel kapcsolatban kell ma az igeszakasz egyéni életre vonatkozó mon
danivalóját belehelyezni a világ életének nagy összefüggéseibe, azaz 
megkeresni a pozitív oldalát a fölszólításnak.

2. Világunk mai kérdései két irányban kapcsolódnak a textus mon
danivalójához. Milliók élnek az éhhalál árnyékában, naponta 15 ezer 
ember hal meg ennek következtében, másutt pedig az ellenkező irányú 
gond ad munkát az embereknek, a túltermelés. Sokszor előfordul, hogy 
a kapitalista világ piaci törvényei értelmében inkább megsemmisítenek 
bizonyos anyagi értéket, árut, terményt, hogy tartsák a világpiaci árat, 
mintsem kiosztanák azt segélyként az éhezőknek.

M. Darrol Bryant könyve adatai szerint (A World Broken Bv Un- 
shared Bread, WCC, Geneva, 1970. Német kiadás: Hunger im Überfluss. 
ORK, Genf 1970.) a világ legszegényebb országai Malawi, Felső-Volta, 
Etiópia, Burundi, Ruanda, Szomália a nagyon szegény országok harminc
ötös csoportjában. Az emberiség kétharmada szegény, majd az ötven 
százaléka az emberiségnek évente kevesebb, mint fejenként 100 dollár 
bevétellel rendelkezik, amikor ez hazánkban az említett statisztika sze
rint 890 dollár. Fritz Baade profeszor magyarul is megjelent könyve 
megrázó fölhívás az éhhalál leküzdésére (... denn sie sollen satt werden. 
Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg und Hamburg, 1964. Magyar kiadás: 
Legyen mindenki jóllakott. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1969.)

Az anyagi javak egyenlőtlen elosztásáról nem lehet eleget beszélni, 
mert sajnos, úgy vagyunk a hírekkel, a millió irányból hozzánk jutó 
politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetről szóló információk
kal, hogy engedjük magunk elé folyni azokat az újságok, a televízió, 
a rádió révén, de megrázó helyzeteket is annyira megszokhat az ember, 
hogy tulajdonképpen csak felületesen ismer meg mindent. Tudomást ve
szünk forradalmakról és szívoperációkról, a legújabb divatról és a leg
utóbbi sporteseményekről, de kevés esemény tud igazán és hosszabban 
megragadni. Mintha „plakátvilág” venne körül minket (Max Bense, 
Plakatwelt, 1952. és Hans-Rudolf Müller-Schweffe, Technik und Glaube. 
Eine permanente Herausforderung. 1971.), ahol mindent csak felületesen 
tekintünk meg.

A világ helyzetére azért is különösképpen oda kell figyelnünk, mert 
a jelenlegi helyzet a keresztyénség bűnei és mulasztásai miatt alakult 
úgy, amint alakult. Az ún. „keresztyén” népek tették tönkre a gyarma
tosítás során a ma éhező országokat, fölborították azok eredeti terme
lési rendjét, kezükbe kaparintották a természeti kincsek kitermelési jogát, 
a világpiac uralásával pedig még ma is olyan helyzetet teremtenek, 
hogy a gazdag országok egyre gazdagabbak lesznek, a szegények pedig 
egyre szegényebbek. Amikor büszkék vagyunk arra, hogy a keresztyén
ség az egész világra, minden országba eljutott, akkor azt is meg kell 
bánnunk lehajtott fővel, hogy apáink kincséhes mohósága, a „keresz
tyén” világ gyarmatosító törekvései miatt nem halt meg a történelem 
összes eddigi háborúiban annyi ember, mint amennyi éhen fog halni 
a következő tíz évben (Darrol, i. m. 34. lp.).

Ma nem lehet aggodalom nélkül másokért, az éhezőkért való aggo
dalom nélkül keresztyénnek lenni! Ugyanakkor ebből az aggodalomból
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cselekvő segítésnek is elő kell jönnie. Lehet, hogy Isten mások kenye
rét, egészségét, éppen a mi asztalunkra tette le, ránk bízta, hogy adjuk 
tovább. Isten gondviselése föl akar használni minket eszközéül mások 
javára. Az a kérdés, a keresztyénség föl tudja-e ismerni, hogy mit jelent 
ma konkréten Isten országa keresése.

Föl kell ismernünk, hogy az éhség, a nyomor, a világ anyagi javai
nak oly egyenlőtlen elosztása nem Isten akarata, nem olyan „törvény” 
vagy olyan kényszerítő „sors”, aminek alá kell vetni magunkat. A „leg- 
keresztyénebb” kontinens Dél-Amerika állapotáról ebből a szempontból 
igen jól számol be Hildegard Lüning dokumentumgyűjteménye: „Mit 
Maschinengewehr und Kreuz oder Wie kann das Christentum Über- 
leben? Rowohlt, rororo aktuell, Reinbek bei Hamburg, 1971.

A perui fiatal katolikus pap és tanár, Gustavo Gutiérrez például a 
fölszabadítás teológiáját hirdeti (Theologie dér Befreiung), kiszabadulást 
kíván a kapitalista rendszerből, társadalmi fölszabadulást és egyenlősé
get egy-egy országon belül, kiszabadulást embernek ember által történő 
uralma alól és megszabadulást a bűntől. Olvasunk a kolumbiai Andok 
hegyei között nagy eredményeket elérő Joaquin Salcedo katolikus pap 
eredményeiről, aki rádió segítségével tanította meg a népét írni és 
olvasni. Ugyanakkor előkerülnek negatív példák is, mert sokfelé Dél- 
Amerikában az egyház annyira ragaszkodik régi óriási birtokaihoz, hogy 
semmiféle módon sem akarja azt felosztani a nincstelenek között.

Volt idő, amikor a jézusi versekben sokan a szerzetesi életre szóló 
parancsot látták, elvonulni a világtól, nem aggódni a ruháért és az ele
delért, „keresni Isten országát” a kolostor hűvösében vagy egy-egy kü
lönleges életfolytatásban. Ma Laetare vasárnapja heti igéje fényében — 
Jn 12,24 — a földbevetett gabonamag példája a hangsúlyos, Aki oda
áldozta életét, hogy abból új élet támadjon.

3. A prédikáció bevezetésében nyíltan föl lehet tenni a kérdést né
hány tény megemlítése után: tudja-e a mennyei atya, hogy mire van 
szüksége 3 milliárdnyi fiának a földön? Érvényben van-e még az isteni 
gondviselés? Vagy talán Nietsche nyomán mondhatjuk inkább, hogy ha
lott az Isten? Vagy „egyedül maradtunk” ? (Camus) Hallgat az Isten? 
(Bergman íilmtrilógiája).

„Keressétek Isten országát” — a főgondolat. Isten teremtett és gond
viselt, de a bűn által megromlott világában élünk. Magunkon tudjuk a 
leginkább tapasztalni, mennyire odaköt az aggodalom az anyagi dol
gokhoz, mennyire aggodalmaskodók, kicsinyhitűek és kételkedők va
gyunk. Ráadásul óriási szolgálat az, amit reánk bízott az Isten: szenve
dőknek, éhezőknek, elesetteknek, a világ nagy részének segítséget vinni. 
Az egyházi világszervezetek hatalmas segélyprogramokat bonyolítanak le 
a 10 milliónyi pakisztáni menekült között Indiában, az arab menekültek 
között, az éhség sújtotta vidékeken, stb. Ezt a tevékenységet nem szabad 
csak páholyból néznünk, messziről tapsolnunk vagy büszkélkednünk 
vele. Reánk is bízott az Isten, mint egyénekre, másokat. Szeretetet és 
megbocsátást, békességet és örömöt hirdető Krisztusunk követeivé akar 
tenni. A világ elrettentő nyomora ne aggodalmat vagy félelmet keltsen 
bennünk, hanem odaszánást. Ne vegyük természetesnek, hogy Magyar- 
országon sokak fő problémája a súlyfölösleg.

Hogy a világ kétharmad része éhezik, hogy háborúk vannak, ennek 
mi vagyunk okai, emberek. Nem Isten gondviselése szűnt meg, csak mi



kaptuk félre a kormányt és árokba vezettük a kocsit. Abból támad min
dig áldás, ha felismerjük Isten rendjét és akaratát és belehelyezkedve 
abba, igyekezünk megvalósuláshoz és teljesedéshez segíteni azt.

Ifj. Harmati Béla

Laikus kérdések és szempontok Lk 12,22— 31-hez

Nagyszerű folytatása ez az ige az előző szakasznak. Nem építhetjük 
életünket csak a földi javakra. Istenben gazdagnak lenni talán annyit 
jelent, mint igazán hinni benne. Isten gondviselő Atyánk, azért szégyen 
a kishitűségünk és indokolatlan az aggodalmaskodásunk (7). — Gondol
hatunk-e az ige összefüggésében arra az aggodalmaskodásra is, amelyik 
ma néha elfogja a keresztyéneket éppen az egyházhoztartozásukkal és 
az egyházzal kapcsolatosan? Egyáltalán van-e és lehet-e olyan keresz
tyén ember, aki nem aggodalmaskodik? A nagy törekedés a tartalékok, 
az összeköttetések biztonságára bizonyára idetartozik. Aggódunk a töb
bért, a biztonságért, a holnapért. Isten mértékét nem nagyon látjuk 
kielégítőnek abban, hogy mit és mennyit szánt nekünk (7). — Mennyi 
vigasztalás volna abban, ha komolyan vennénk, hogy Isten maga mi
lyen komolyan veszi a tőle kapott életünket. Nagyobb hangsúlyt teszünk 
az eledelre, ruhára, a megélhetésre, mint a legnagyobb ajándékra, az 
életre. Pedig, aki a legnagyobbat akarta, Jézust is azért adta, bizonyára 
azt is megadja, ami fenntartására kell (7). — A madár és a mezei virág 
nem aggódik, pedig az ige összehasonlítása szerint mennyivel többet ka
pott az ember. Tud segíteni magán eszével, kezével, munkájával, ta- 
nultságával. Mennyivel többet kapott az ember, hiszen azt Isten a maga 
képére teremtette. Ezért az aggodalmaskodás nemcsak kishitűség, hanem 
egyenesen pogányság Jézus szerint (7). — Nem kell-e látnunk az igében 
kicsiségünket is? Amikor a korlátainkrá emlékeztet, bizonyára azzal is 
Istenre utal minket. Mit jelent azonban Isten országát keresni? (7) — 
Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, hogy szükségünk van 
megélhetésre, élelemre, ruhára és sok egyébre, de azt is tudja, hogy 
nemcsak erre van szükségünk, hanem igéjére is. Vagyis ezt nekünk is 
így kell tudnunk (7). — Jézus bizonyára látta a saját tanítványai aggo
dalmát. Azért mondotta ezt a biztatást. Isten már döntött életünk felől, 
kár az aggodalomért. Ha figyelmesen olvassuk az igét, bizonyos, hogy 
nem találunk benne semmi biztatást a tétlenségre, sőt nagyon fontosnak 
mutatja a munkálkodást, összehasonlítva az embert a virággal és a ma
dárral. Egy valaki megkérdezte: Nem túloz-e Jézus, amikor a liliomot 
és a hollót a híres és gazdag királlyal veti össze? Továbbá abban, hogy 
a megélhetésre valók csak ráadásul adatnak? (7) Az igen böjti ige. 
Hogy függ össze Jézus szenvedése az aggodalmaskodás kérdésével? (7)
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