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Csendben Isten előtt

A RÉGI ÉS AZ ÚJ HARCA
A RÉGI ÉS AZ ŰJ állandó harcot vív egymással az életben, 

A régi visszaszorítása vagy éppen elhalása és az új születése vagy 
éppen győzelemre jutása mindig küzdelmek között megy végbe. Ér
vényes ez kollektívumokra is, amelyben végbemegy a régihez való 
ragaszkodás és az újnak a kivívása. Érvényes ez az egyes ember 
belső világára is, akiben küzd a régi megszokott a kialakuló újjal, 
mert az egyénnek is meg kell vívnia a maga személyes küzdelmét 
új helyzetében való magatartása kialakításáért. Érvényes ez az egy
ház életére nézve is, mindkét irányban: az egyház kollektív egészé
ben is meg kell küzdeni a régivel az újért, de egy-egy egyházi em
bernek is meg kell vívnia a maga belső harcát a régi beidegződések 
elhagyásáért és az új út vállalásáért. Két bibliai példa szemlélteti 
mindezt. Az egyik az egyház kollektív egészének küzdelmét mutatja, 
a másik az egyes ember személyes vívódását tükrözi az újért foly
tatott küzdelemben.

AZ ELSŐ JERUZSÁLEMI APOSTOLI GYŰLÉS útmutató arra, 
hogyan találja meg válaszát az egyház a felvetődő újjal kapcsolat
ban. Tények bizonyították, hogy nagy dolgok történtek a pogányok 
között. Szokatlan és új volt az, hogy Péter a pogányokhoz ment és 
szolgált Kornéliusz házánál. A régihez ragaszkodók megütköztek 
ezen, úgy gondolták, hogy csak a mózesi törvény népére érvényes 
az evangélium. A zsidó-keresztyének tanítása, akik a mózesi törvény 
betartása mellett kardoskodtak, majdnem szakadást idézett elő. Az 
apostoli gyűlésen három fontos beszéd hangzott el. Péter rámutatott 
a pogány-keresztyének körülmetélkedésének céltalanságára. Korné
liusz házában mindenki elnyerte a Szentleiket, a pogányok előtt is 
ajtót nyitott Isten. Kifejtette, hogy nem kell mindig atyáink mód
szere után menni, ne álljanak ellen Istennek, aki a pogányokat nyil
vánvalóan üdvösségre akarja vezetni. Pál személyes tapasztalatai
val bizonyította Péter Beszédének igazságát. Jakab, az Űr Jézus test
vére, utolsónak szólalt fel a vitában. Kiemelte, hogy Isten új népet 
választ ki magának minden nemzetségből, új szövetségét épp olyan 
kevéssé értette meg mindenki, mint annak idején az első szövetséget. 
Mindez azt jelentette, hogy a földön induló keresztyén anyaszent- 
egyház első nagy problémájában kell megtalálni az új utat, amelyre 
Isten vezeti népét. Meg kellett harcolni a régit képviselő nézetekkel, 
amelyek ragaszkodni akartak a mózesi törvény aprólékos betartásá
hoz. Az első jeruzsálemi apostoli gyűlés döntése útmutató lehet min
den más egyházi döntésnél és határozathozatalnál.
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SAULNAK MEG KELLETT KÜZDENIE önmagával, amíg be
lőle Jézus Pál apostolt tudott előhozni. Izrael nemesi osztályának a 
tagja. Farizeusi nevelést is kapott, maga írta, hogy a híres Gamáliel 
lábainál tanult. Abban a meggyőződésben nevelkedett, hogy az Ószö
vetség tanítását a tudós rabbik magyarázataival kell kiegészíteni, 
akik szabályvallást, a törvény betűjének aprólékos betartását köve
teltek. Lassan elveszett az Ószövetség szíve: a Krisztusra mutató 
ígéretek nagyszerűsége. És megmaradt a szabálytenger, a sok kicsi
nyes előírás. Ebben a farizeusi vallásosságban nem lehetett helye 
Jézusnak, az előre megígért Messiás megérkezésének. Ebben a szűk 
látókörben nem lehetett megérteni az újat cselekvő Istent, aki most 
már nem szabálymegtartást akar, hanem a Krisztusban való hitet, és 
új életet. Rá kellett jönnie, hogy Isten nem a régit akarja, hanem 
az újat, amit Jézus Krisztusban készített el számára. Ebből a hitta
pasztalatból tudta vallani: „ha valaki Krisztusban van, új teremt
mény az. A régiek elmúltak; íme újjá lett minden” . (2 Kor 5,16) Éle
tét átható döntését másutt így fogalmazta meg: „egyet cselekszem: 
azokat, amik hátam mögött vannak, elfeledve, azoknak pedig, amik 
előttem vannak, nekik feszülve, célegyenest futok” (Fil 3,14).

ISTEN SOKSZOR VEZETTE ÚJ ÚTRA egyházát. Meg kellett 
találnia az egyház helyét a rabszolgatársadalom keretei között. Majd 
ismét új helyzet elé került az egyház, amikor az emberiség társa
dalmi fejlődése továbbhaladt a történelem vándorútján, s a feudális 
társadalom váltotta fel fokozatosan a rabszolgatársadalmat. Üj hely
zet elé került az egyház is az egyes országokban. Hazánkban István 
király és kora a klasszikus példája ennek. Később a kapitalista tár
sadalom kialakulásában pozitív szerepet játszottak a protestáns egy
házak. Ez különösen a korai kapitalizmus korára érvényes, ami ha
ladást jelentett az előző társadalmi renddel szemben. A kapitalizmus 
későbbi formájában már megoszlott az egyház szerepe. Az individua
lizmus segítette a csak magára tekintő, önző, ragadozó kapitalizmus 
kialakulását, amely mai formájához, az imperializmushoz vezetett. 
Ebben a helyzetben is voltak, akik protestáns részről figyelmeztettek 
a veszélyre, ha az egyház eltávolodik a kizsákmányolt millióktól, s 
a gazdagok oldalára áll. Ez a kísértés, sajnos, gyakran megejtő volt, 
s áthatotta különösen az egyházi élet felsőbb szintjét az érdekszö
vetség.

ÜJ FELADATOT JELÖLT KI ISTEN az egyház számára, ami
kor a szocialista társadalom keretei között találta meg helyét. Újra 
előkerült a réginek és az újnak a küzdelme. Ennek a magatartásnak 
a kialakítása sem volt mentes nehézségektől és belső harcoktól. Vol
tak, akik nem akarták vállalni az önkritikát, amelyet az egyház 
számára a szocializmussal való találkozás jelentett. Voltak, akik 
nem értették meg azokat az új feladatokat, amelyeket egyházunknak 
az új társadalmi rendben való élete kíván. De az idő itt is azt a ma
gatartást Igazolta, amely bátran állt az új mellé, és a jövőben is az 
újat, a fejlődést, a haladást választja. Mert nincs megállás az élet
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ben, nem lehet egyszer választani az újat. Mi a szocialista fejlődés 
permanens forradalma mellett állunk. Együtt fejlődünk népünkkel.

AZ EMBERI EGYÜTTÉLÉS RENDJE mindig igen sok társa
dalmi, politikai, gazdasági kérdést vet fel. Ezeknek ismeretére fel
tétlen törekednünk kell. Ismereteink birtokában szolgálhatunk a ma 
emberének, amikor az a feladat, hogy Isten emberi együttélés rend
jéről szóló kinyilatkoztatását megszólaltassuk, konkréten viszo
nyainkra nézve. Ezért váltak olyan hangsúlyossá azok a teológiai 
problémák, amelyek az emberi együttélés rendjére vonatkoznak, 
mint például a „Ne lopj!” , vagy a „Ne kívánd!” parancsolatnak a 
magyarázata, a tulajdonhoz, vagy a munkához való viszonyról szóló 
tanításunk kialakítása, vagy a keresztyén ember közösségi maga
tartásának, a világ békéjéért és jövendőjéért érzett felelősségének a 
megszólaltatása, vagy a felebaráti szeretet elágaztatása, a kiszélesí
tett értelemben vett diakóniai szolgálat felé. Isten vezetését kell lát
nunk abban, hogy ezek a kérdések olyan erőteljesen jelentkeznek 
tudományos teológiai munkánkban, igehirdetői szolgálatunkban, 
vagy lelkipásztori magatartásunkban. Ezeknek a kérdéseknek a fel
dolgozása azt mutatja, hogy egyházunkat mélyen foglalkoztatja az 
a kérdés, hogyan találjuk meg helyünket a szocializmusban, hogyan 
viszonyuljunk az aktuális politikai, társadalmi, gazdasági kérdé
sekhez.

VAJON SZEMÉLYES MEGGYŐZŐDÉSÜNKKÉ VÁLT-E az az 
új, amire Isten elvezette egyházunk kollektívumát? Új úton járó 
egyházunkkal együtt dobog-e a mi szívünk? Sajátunkká tettük-e, 
amit az egyház egésze megharcolt és kivívott? Végbement-e bennünk 
is az a tudatformálódás, ami áthatja közegyházunkat? Lelkészi ka
runk többsége koránál fogva még régi nevelést kapott. Van-e ben
nünk engedelmesség az újat cselekvő Isten iránt, hogy önmagunk
ban is megharcoljuk a réginek és az újnak a küzdelmét, s váljunk 
mi is olyan új emberré aki szerves része megújuló egyházunk egé
szének?

ABBAN A KORBAN ÉLÜNK, amelyben a világ minden prob
lémája közel kerül az emberhez. A rádió, a televízió, a sajtó, a mo
dern hírközlési eszközök a világ minden problémáját a lehető leg
gyorsabban vetíti a mai ember elé. Már régen nincs falusi elzárkó
zó ttság, partikularizmus, a világ perspektívája kitárul mindenki 
előtt. A világ gondját kell felvennie a mai evangélikus lelkésznek. 
Az emberiség ügyeiben kell segítenie. Jézus tanítványa kész az in
dividuális diakóniára, kész a világméretű kollektív diakóniai szol
gálatra is. Jézus tanítványa ma úgy szolgál jól, ha ért az emberiség 
nagy kérdéseihez és segíti a lehető legjobb megoldásokat a béke és 
az emberiség jövője érdekében.

EBBEN A HAZÁBAN, ebben a társadalomban él benne a mai 
ember. Szolidáris annak minden alapvető ügyével. Hiszen ezért az 
országért dolgozik, munkájával közös jólétünket viszi előbbre — vi
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szont részesül is annak javaiban. Kulturális fellendülésben él a mai 
ember. Csaknem mindenki tanul valamit. A műveltségi követelmény 
egyre magasabb. Lemaradhat-e a keresztyén ember? Nem, sőt egyre 
igényesebbnek kell lennie saját magával szemben. Csak egyre ma
gasabb szinten közeledhetünk a ma emberéhez. A világméretű táv
latban, a kulturális fellendülésben, a hazáért való munkában meg
határozott mai embernek kell szolgálnunk a Jézus Krisztustól tanult 
tanítványi lelkülettel. Itt kell keresztyénségünknek láthatóvá és 
valóságossá válnia. Ennek a mai embernek a szolgálatára készülünk, 
készítünk fel, vagy pedig ennek a szolgálatában állunk.

EZEN A ZSINÓRMÉRTÉKEN vagy mérlegen láthatjuk meg ta
nítványi munkánkat: előbbre jutottunk-e egyházunk mai szolgála
tában? Fejlődtünk-e Jézus jelenbe kiküldő parancsának teljesítésé
ben? Jól tudtuk-e elvégezni azt a megbízatást, amelyet az egyház Ura 
ennek a nemzedéknek, ennek az egyháznak, és benne személy sze
rint éppen nékünk adott? Szerettük-e úgy a mai embert, hogy köze
lébe kerültünk, hogy melléje álltunk, hogy gondját magunkra vet
tük? Felhasználtuk-e a teológia tudományának hatalmas mezejéből 
mindazokat az értékeket, amelyek gazdagíthatják mai szolgála
tunkat?

ÚJAT ÉPÍTENI, jobbat létrehozni, embert szolgálóbban dolgoz
ni, fejlődni és egyre előbbre haladni — ez ad lendületet és perspek
tívát az életnek. Ez a lelkesítő cél erősítse személyes meggyőződé
sünkben az újat, azt, amelyen az új úton járó egyházunk halad. így 
győz bennünk is a régi felett az ú j!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Egyházunk útján

NEM ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEKET, HANEM TETTEKET!
Püspöki jelentés az Országos Közgyűlésen 1971. december 10-én

Igen tisztelt Országos Közgyűlés!
A két egyházkerület tíz nappal ezelőtt tartott közgyűlései után ke

rült sor az Országos Közgyűlésre. Tekintettel arra, hogy az 1966-ban al
kotott Egyházi Törvények rendelkezése szerint csak három évenként 
tartunk közgyűlést, a közgyűléseknek a múlthoz képest nagyobb súlya 
van. Egyfelől visszafelé nézve nagyobb távú munkát kell értékelnünk, 
másfelől előre nézve is hosszabb távra kell terveznünk. Magyarországi 
Evangélikus Egyházunkban az Országos Közgyűlés az az alkalom, me
lyen egyházunk új útjának és az út egyes szakaszainak pozitív és ne
gatív vonásait megvizsgálhatjuk és rögzíthetjük azokat a teológiai és 
egyházpolitikai szempontokat, amelyek meghatározzák az előttünk levő 
útszakasz munkáját. Jelenleg az 1968—-1970. évek közötti munkát kell 
értékelnünk, el nem feledkezve az 1971. évről sem, amely szinte teljes 
egészében mögöttünk van. Ezzel egyidőben meg kell húznunk a főbb vo
nalakat a következő három esztendőre is, amely előttünk van.

Kiemelkedő események a mögöttünk levő szakaszban
1968-ban az Országos Közgyűlés ünnepi ülésén emlékeztünk meg az 

állam és egyház között kötött Egyezmény 20. évfordulójáról. Elmondot
tuk, hogy az Egyezmény az elmúlt két évtizedben jól töltötte be szolgá
latát, annak alapján minden esetben eredményesen folyhatott az állam 
és egyház beszélgetése során felmerült problémák rendezése és azt is 
kiemeltük, hogy annak szellemében fogjuk közös feladatainkat és problé
máinkat a jövőben is rendezni.

1970-ben ünnepelte egyházunk egész magyar népünkkel együtt ha- . 
zánk felszabadulásának 25. évfordulóját. Hálával emlékeztünk meg arról, 
hogy népünk felszabadulásával új korszak kezdődött Magyarország tör
ténetében, mert a nép kezébe került a hatalom és a munkásosztály ve
zetésével megindult a szocializmus építése és alapjainak lerakása. Isten 
iránti hálával tettünk bizonyságot ugyanakkor arról is, hogy evangélikus 
egyházunk a testvér egyházakkal együtt nemcsak megtalálta helyét az új 
társadalmi rendben, hanem megtalálta szolgálatának értelmét, tartalmát 
és célját, azt ti., hogy az evangélium erejével és a diakónia széles terü
leten való munkájával segítse népünket a haladás útján.

1971 májusában az Országos Egyház elnöksége megállapodást írt alá, 
mely a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma között jött létre „egyes 
egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozájárulás módozatait 
szabályozó” kérdéssel kapcsolatban. E megállapodás szerint a jövőben 
csak az országos felügyelői, a püspöki, az egyházkerületi felügyelői 
tisztek és a Teológiai Akadémia professzori állásainak betöltéséhez szük
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séges az állami hozzájárulás, illetve ugyanezen állásokban levők felmen
téséhez. A megállapodás szövege megemlíti, hogy „az elmúlt közel más
fél évtized alatt társadalmunk fejlődésével összhangban tovább javult az 
állam és a Magyarországi Evangélikus Egyház viszonya és az elért ered
mények indokolttá és lehetővé teszik ennek a megállapodásnak a létre
jöttét” .

1970-ben ünnepeltük Teológiai Akadémiánk fennállásának 20. év
fordulóját. Örömmel állapítottuk meg, hogy az egyház és állam szét
választása után lehetővé vált egy egyházi Teológiai Akadémia felállítása, 
mely az elmúlt két évtizedben jól töltötte be szolgálatát.

Ugyancsak az emuit három, illetve négy év eseményei közé tartozik 
az új Teológiai Akadémia és Teológus Otthon építésének elhatározása és 
elindítása, az új nyugdíjrendszer megalkotása, az egyházközségek tulaj
donában levő kiemelkedő értékű könyvek és levéltári anyagok felmérése, 
az egyházközségek használatában levő egyházi műkincsek összeírása és 
több esetben azok védetté nyilvánítása, az új országos énekeskönyv szer
kesztésének elindítása, az új szórványhittankönyv sajtó alá rendezése, az 
Egyházi Törvények által megkövetelt szabályrendeletek elkészítése. 
Ugyancsak beletartozik az elmúlt négy esztendő munkájába teológiai 
munkánk továbbfejlesztése, melynek rövid összefoglalását adtuk a 
Lutheránus Világszövetség 1970-ben Evianban tartott nagygyűlésén „Kül
detésünk a világban” címen megjelent angol és német nyelvű köny
vünkben. Szélesítettük a kapcsolatainkat az egyházi világszervezetekkel 
és a különböző országokban élő evangélikus egyházakkal. Fokoztuk ösz
töndíjasaink számát és jobban felkészítettük őket külföldi tanulmány- 
útjaikra. Nagyon eleven munkát végeztek az Országos Egyház különböző 
bizottságai. Elvégeztük egyházunk demográfiai felmérését, melynek alap
ján új bázisra helyeztük a közegyházi járulékok kivetését és egyben el
kezdtük az előttünk álló 10 esztendőre nézve a gyülekezetek jövőjének 
tervezését. Mindezekről jelentésemben még részletesebben is fogok szól
ni, itt csupán egy összefoglaló képet kívántam adni.

Nyilvánvalóan jelentkeztek az elmúlt négy esztendőben is hiányossá
gok is munkánkban mind elvi-teológiai vonatkozásban, mind a gyakorla
ti kivitelben. Ezekkel a hiányosságokkal — amelyekről még szó lesz — 
szembe kell néznünk és azokat gyorsan és alaposan ki kell javítani.

Korunk fő ellentmondása
Ha egyházunk jól és gyümölcsözően akarja elvégezni szolgálatát ha

zánkban és határainkon túl is, nem elég azt hangsúlyoznia, hogy „tisztán 
és igazán kell hirdetnie az evangéliumot” és „végeznie kell a diakónia 
szolgálatát”, hanem jól kell értenie azt a világot, amelyben ezeket a szol
gálatait végzi. Ha az egyház és annak képviselői nem értik azokat a fo
lyamatokat, amelyek a világban végbemennek és nem látják az esemé
nyek világtávlatú összefüggéseit és ennek kapcsán azt az új magyar 
világot, amelyben élünk, a legjobb szándékú egyházi szolgálatok is a 
„levegőben” maradnak, vagy még rosszabb esetben olyan folyamatokat 
segítenek, amelyek az emberiség jelene és jövője szempontjából negatíve 
ítélendők meg.

Vannak, akik azt állítják, hogy nem lehet lényegében megérteni a 
világot. A nemzetközi élet sokszor nagyon bonyolult és nemegyszer egy- 
násnak ellentmondó eseményei között valóban nem könnyű eligazodni. 
Az események hihetetlenül gyors változását is nehéz regisztrálni, de a 
látszat szerint még nehezebb azok összefüggéseit, eredőit és céljait látni.
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Miért is történnek azok az események, amelyek éppen történnek. Aki 
nem intézi el az egyházban a történelmi események folyamatát azzal, 
hogy „Isten szuverén hatalommal kormányozza a világot és Ö pontosan 
tudja, hogy mi és miért történik” , hanem a világkormányzó Istenben 
való hitét meg nem tagadva eszét is használva elemzi az eseményeket, 
világosan fogja látni, hogy korunk eseményeinek mozgató rugója egy 
antagonisztikus ellentmondás: a munka és a tőke ellentéte, közelebbről, 
a munka és a tőke világrendszerének, a szocializmusnak és a kapitaliz
musnak világméretű küzdelme. Ha ezt látjuk, akkor tudjuk „helyére” 
tenni a dolgokat. Meggyőződésem szerint igaza van marxista barátaink
nak, amikor az események megítélésénél az osztályharcból indulnak ki 
és azt állítják, hogy a szocializmus és a kapitalizmus osztályharcában 
formálódik ma és holnap a világ.

Sokan vannak a világ különböző részein, akik azt mondják, hogy ko
runkban nem a szocializmus és a kapitalizmus közötti ellentmondás a 
fő ellentmondás. Vannak, akik a gyarmatok és a gyarmattartók között, 
mások a kis és nagy országok között látják a fő ellentmondást. Olyanok 
is vannak, akik szerint a szegény és gazdag népek között, ismét mások a 
fehér és a színes bőrűek között. Nem vitás, hogy ezeket az ellentmondá
sokat sem lehet figyelmen kívül hagyni, mégis a dolgok legmélyén a 
szocializmus és a kapitalizmus két ellentétes társadalmi rendszere vív 
világméretű osztályharcot. Egyik oldalon a szocializmus, a haladás és béke 
erői, másik oldalon az imperializmus. A harmadik világban is lényegében 
nemzetközi osztályharc folyik a haladás és a reakció, a béke és háború 
erői között.

Nem lehet kétség afelől, hogy akár az Egyesült Államok indokínai 
agresszióját nézzük, akár az Egyesült Államok és Izrael kormányának az 
arab népek elleni agresszióját, akár Európában sok pozitív esemény mel
lett a negatív jelenségeket, pl. a szovjet—nyugatnémet, a lengyel—nyu
gatnémet egyezmények ratifikálásának késleltetését és sok más eseményt 
a világban, ezekben az összefügésekben és ezeken a területeken a ha
ladás erői csapnak össze a visszahúzó erőkkel, a tőke világrendszere a 
munka világrendszerével.

A két világrendszer küzdőterén jelen vannak a keresztyén egyházak 
és keresztyén emberek. Egyes becslések szerint az öt világrészben szá
muk megközelítőleg 1 milliárd. Ez azt is jelenti, hogy minden 3—4. em
ber ilyen, vagy olyan formában Jézus Krisztus tanítványának mondja 
magát. Az egyes keresztyének jelenlétén kívül jelen vannak a 'küzdőté
ren a különböző egyházak, mint szervezett közösségek és organizmusok. 
Éspedig úgy, hogy egyes területeken nagyon jelentős súllyal rendelkez
nek az országok életén belül. A nemzeti egyházakon kívül jelen van
nak az egyházi világszervezetek és a Vatikán irányítása alatt álló ró
mai katolikus egyház több mint 500 millió tagjával.

Egy pillanatig sem szeretném tagadni, hogy Isten azért teremtette a 
Szentlélek által az egyházat, és azért tartja fenn, hogy a bűnbocsánat 
evangéliumát hirdesse, „mert Ö nem akarja a bűnös ember halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen” . Ugyanakkor az is bizonyos, hogy Isten
nek nem ez az egyetlen célja az egyházzal és a megtért emberrel. Ha 
csak ez volna a célja, a megtérés után az embert azonnal kivenné ebből 
a világból és magához szólítaná, hiszen elérte vele a célját. E helyett 
azonban a megtért embert ebben a világban hagyja és az egyházat sem 
„veszi ki a világból” . Éppen ezért nyomul elénk a nagy kérdés: miért 
van az egyház és benne az egyes keresztyén ebben a világban? Miért 
hagyatott itt? Nyilvánvalóan azért, hogy Istentől kapott szeretetét gya
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korolja a felebarát iránt. Ez a szeretet azonban nemcsak az individuu
mok iránt, hanem közösségek iránt is kötelez. Kötelez az egész ember
világ boldogításának segítésére. Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy ki
merülhet-e ez a segítés a hétköznapi életben gyakorolt „jócselekedetek”- 
ben, az intézményes diakóniában, az egyházi világszervezetek segély
akcióiban, bizonyos keresztyén irányelvek meghirdetésében a világ és a 
különböző társadalmak számára, esetleg pápai enciklikák kibocsátásában. 
Nem inkább az-e a feladata a világ keresztyénségének, hogy reálisan 
végiggondolja azt a világméretű küzdelmet, amely a munka és a tőke 
világrendszerei között folyik és egyenként is és összességében is segítse 
a jobbat, a haladás és béke erőit az imperializmussal szemben. A végső 
feleletadás előtt még egy kérdést meg kell vizsgálnunk.

Ne általános irányelveket, hanem tetteket!
Elterjedt teológiai álláspont a különböző felekezetű keresztyén egy

házakban és egyházi világszervezeteknél, hogy „az egyház csak általános 
irányelveket adhat a társadalmi kérdések területén és nem szabad arra 
vállalkoznia, hogy beleavatkozzék a napi politikába, illetőleg odaálljon 
egyik, vagy másik küzdőfél mellé világviszonyatban és egy társadalmon 
belül." Sokszor úgy tűnik, hogy annál „keresztyénibb” egy egyházi állás- 
foglalás, minél „általánosabb", minél kevesebb benne a konkrétság, 
vagy egy ügy mellé való odaállás. Vagyis az megy a korrekt keresztyén 
úton, aki ilyen általánosságokat mond: „Mi a szeretet útján járunk és 
javasoljuk, hogy a különböző problémákat a világban szeretetben oldják 
meg."; „Mi a Béke Fejedelmének tanítványai vagyunk s éppen ezért 
mindenütt a békét és a békés megoldásokat segítjük, mi azt akarjuk, 
hogy mindenkinek legyen kenyere és igazságosság legyen a földön, mi 
azt akarjuk, hogy az emberek között egyenlőség legyen és a fajok is 
megbéküljenek egymással.” , stb. De, ha már arról van szó, hogy ezek az 
„általános irányelvek” hogyan valósuljanak, közelebbről, hogyan való
suljanak meg világméretekben és egyes társadalmakon belül, akkor már 
visszahúzódás történik a legtöbb egyháznál és világszervezetnél, mond
ván, hogy a „végrehajtásban az egyháznak nincs szerepe” . És most meg 
kell kérdőjeleznünk, hogy valóban az az „igazi” egyházi magatartás, 
amely „általános irányelveket” ad az emberiség problémáinak megoldá
sára és nem vesz részt abban a küzdelemben, amely ezeknek az irány
elveknek a gyakorlatban való megvalósításáért folyik?

Meggyőződésem szerint a keresztyén egyházak és benne a keresztyén 
hivők a mi korunkban akkor végzik el szolgálatukat, ha nem egyszerűen 
„általános irányelveket” adnak a világnak — amelyekből végsősorban az 
tűnhetne ki, hogy ők akarnak atyáskodni a világ felett, — hanem, ha 
egyértelmű döntéseket hoznak és a döntéseket valóságos tettekben való
sítják meg.

A tettekhez pedig a jelenségeket előidéző okok feltárásán keresztül ve
zet az út. Nem elég általában beszélni az igazságról, hanem rá kell vi
lágítani azokra az okokra, amelyek az adott társadalmi szerkezet igaz
ságtalanságait létrehozzák és ezek ellen az ökok ellen kell tettekkel fel
lépni. Az igazságtalanságokat számos gazdasági és politikai bűn idézi 
elő. Ezeket a bűnöket kell konkrétan megkeresni és azok ellen kell fel
lépni.

Teljesen egyetértek a nemrég befejezett, Rómában tartott harmadik 
püspöki világszinódus ülésén elhangzott egyik felszólalással. Kim Diem, a 
dél-vietnami Hue város római katolikus érseke, a Dél-Vietnamban átélt
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események nyomán kijelentette: „A népek, amelyek már századok óta 
szenvednek, nem hisznek többé a szavaknak. Az egyház nyilatkozatai az 
igazságosság és béke érdekében nagyon nemesek és nagyon nagy helyes
lésre találnak. Néha annyira kegyes kifejezéseket tartalmaznak, hogy az 
igazságtalanság és a háború gyújtogatói is tapsolnak hozzá.” Valóban 
úgy van, hogy olyan szép általános irányelveket tudnak a keresztyén 
egyházak a világ számára produkálni, hogy azokat még olyan csoporto
sulások, mozgalmak és egyesek is fel tudnak használni, akik például ép
pen a szeretet nevében akarják „megmenteni” a világot a szocializmus
tól, vagy a vietnami agresszió felszámolásától.

Előttem nem vitás, hogy alig volt még kor az emberiség történeté
ben, amelyben olyan nagy-nagy chance adatott volna az egymilliárd ke
resztyénnek, mint ma arra, hogy aktívan részt vegyen az emberiség békés 
holnapjának kialakításában éspedig úgy, hogy teljes egyoldalúsággal a 
haladás mellé áll és abban a nagy küzdelemben, amely ma világméretek
ben a munka és a tőke világrendszere között folyik, a munka világrend- 
szere mellé áll.

A Magyarországi Evangélikus Egyház — el nem jelentéktelenítve, sőt 
fenntartva azt a világnézeti különbséget, amely a marxizmus és a ke
resztyén hit-elvek, illetőleg az evangélium és a marxista ideológia között 
fennáll — a munka világrendszere, a szocializmus mellett áll és annak 
célkitűzéseit nemcsak az egyháztagok hétköznapi munkáján keresztül 
kívánja elősegíteni, hanem az egyháznak, mint egyháznak diakóniai lét
formájával a szocializmusban és mint egyháznak odaállásával a szo
cialista építés mellé.

Világviszonylatban pedig valamennyi keresztyén egyház cselekvési 
egységének megteremtését tartjuk szükségesnek, hogy az egész keresz- 
tyénség ne általános irányelvekkel, hanem tettekkel küzdjön a jóakarata 
és haladó emberek támogatásával a népek együttműködéséért, az el
nyomott és kizsákmányolt népek igazságáért, a békés világrendért, 
ugyanakkor fogjon össze azokkal, akik meg akarják állítani a fegyver
kezési versenyt, az atomfegyverek gyártását, el akarják törölni a faji 
megkülönböztetést és meg akarják valósítani a javak egyenletes el
osztását.

Döntések
A fentiek alapján egyházunk nem „általános irányelvek” hangozta

tásával figyeli az Egyesült Államok indokínai agresszióját, ugyancsak 
az Egyesült Államok, valamint Izrael agresszióját az arab népek ellen, 
Kelet-Pakisztán népének elüldözését hazájukból, a neokolonializmus vi
rágzását a volt gyarmati államokban és a faji megkülönböztetés bűnél 
Dél-Afrikában, Rhodesiában, sőt az Egyesült Államokban.

Mi egyértelműen állunk ott az indokínai népek és az arab népek 
igazsága mellett. Mi nem tudjuk elfogadni, hogy van igazsága az ameri
kai agresszornak is, meg a vietnami népnek is. Meggyőződésünk szerint 
az Egyesült Államoknak nincs igazsága e kérdésben és a teljes igazság az 
agresszió áldozata, a vietnami nép mellett áll. A megoldás csak az lehet, 
hogy az agresszor elhagyja feltételek nélkül azt a területet, amely nem 
az övé. Közel-Keletre vonatkozólag is ez az álláspontunk, Izrael jog
talanul foglalt el régi területéhez viszonyítva négyszer akkora arab te
rületet. A megoldás itt is csak az lehet, hogy kiüríti ezeket a területe
ket és ezzel egyidőben biztosítják a Palesztinái nép jogát. Kelet-Pakisz- 
tánban a tragédiát előidéző okokhoz kell visszatérni, vagyis a bengáli
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nép törvényes jogait kell érvényesíteni, hogy így a tízmillió menekült, 
visszatérhessen otthonába és demokratikus alapon építhesse országát.

Kiemelten szeretnék szólni az európai biztonsági és együttműködési 
értekezlet összehívásának fontosságáról. A mi egyházunk a szocialista 
országoknak azt az álláspontját támogatja, mely szerint ezt az értekez
letet már 1972-ben össze kell hívni. A  Varsói Szerződés tagállamainak 
külügyminiszterei a lengyel fővárosban a minap egy nyilatkozatot fo
gadtak el. A nyilatkozat a hét szocialista ország kormányainak megbízá
sából felhív minden európai államot, valamint az Egyesült Államok és 
Kanada kormányát, hogy késedelem nélkül kezdjék meg az európai biz
tonsági és együttműködési értekezlet gyakorlati előkészítését, hogy a 
tanácskozásra 1972-ben sor kerülhessen. A nyilatkozat valamennyi érde
kelt államot felhívja arra is, hogy járuljanak hozzá a többoldalú elő
készítő konzultáció megtartásához. Sőt, a hét szocialista ország még to
vább is lépett, mert bejelentették, hogy a többoldalú konzultációra a 
kormányok kinevezik meghatalmazott képviselőiket. Mindezt az egyház 
tagjai is örömmel vehetik tudomásul. Örülhetünk annak, hogy olyan 
óriási erőfeszítések történnek azért, hogy kontinensünkön szilárd legyen 
a béke. Éppen Európában állnak egymással szemben a két világrendszer 
főbb erői, mégis körvonalazódnak a békés egymás mellett élés reális 
távlatai. Az európai rendezés bizonyára kedvező hatást gyakorol majd 
a világ egyéb térségeire is.

Mi e helyről is arra kérjük az Egyházak Világtanácsát, a Lutheránus 
Világszövetséget és az Európai Egyházak Konferenciáját, hogy a maguk 
részéről tegyék meg azt, amit maximálisan meg tudnak tenni az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Konferencia létrejötte érdekében. Ezek a 
világszervezetek sokat tehetnek az európai légkör — melyben még 
megvannak a hidegháború rontó elemei — tisztulása érdekében. Egy
házunk teljes szívvel áll a Keresztyén Békekonferencia erőfeszítései mel
lett, melyek azt célozzák, hogy az összeurópai értekezlet minél hamarabb 
létrejöjjön.

Helyünk a külföldi egyházak közösségében
A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetősége és tagjai számára 

igaz öröm, hogy beletartozunk azoknak az egyházaknak a közösségébe 
is, amelyek külföldön vannak a különböző országokban és az is öröm, 
hogy aktív tagjai lehetünk a különböző egyházi világszervezeteknek. 
Amikor velük összefüggésben közösségről, vagyis kommunióról, illetőleg 
koinoniáról beszélünk, éppen azt akarjuk hangsúlyozni, hogy Jézus Krisz
tusban dinamikus közösségben vagyunk velük, amelyet éppen az jelle
mez, hogy az adás-vevés szolgálatában állunk egymással. Ez azt is 
jelenti, hogy szívesen fogadunk el tőlük olyan jó szót, ami segíti szolgá
latunkat, de ugyanakkor azt is igényeljük, hogy ők is ugyanilyen nyitot
tan fogadják a mi jó szavunkat. Ügy látjuk, hogy az utolsó négy eszten
dőben a kommuniónak ez az értelmezése mindkét részről elfogadottá 
lett. Többször kaptunk fórumokat egyházi világszervezeteknél és nem
zeti egyházaknál, melyeken elmondhattuk teológiai állásfoglalásainkat és 
beszélhettünk arról, hogyan találta meg helyét és szolgálatát az új tár
sadalmi rendben a Magyarországi Evangélikus Egyház. Külföldi testvé
reinknek is adtunk fórumokat hazánkban: sokan prédikáltak szószékein
ken, tartottak előadást lelkészeinknek és gyülekezeteinknek és folytattak 
eszmecserét az egyház vezetőségével. Az utolsó négy évben szélesebb és 
forgalmasabb is lett az az út, melyen ők hozzánk, mi pedig hozzájuk
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utaztunk. Úgy gondolom, a kölcsönös megbecsülés is növekedett és ha 
nem is állt le teljesen a „hidegháború” szele, amely az elmúlt két év
tizedben külföldről olyan sokat csapkodott bennünket, mégis ez a szé! 
némileg csendesedett.

A további gyümölcsöző együttműködés, az eleven kommunió érde
kében őszintén meg kell mondanom a következőket:

1. Az elmúlt négy esztendőben több esetben még mindig azt tapasz
taltuk, hogy külföldi egyházi vendégeink egy része „bírói” , illetőleg „pro
fesszori” székbe ül, amikor egyházunk szolgálatának értékeléséről van 
szó. Ügy gondolják, joguk van ítéletet mondani rólunk és szolgálatunk
ról, vagy joguk van „kioktatni" bennünket arról, hogy tulajdonképpen mi 
is a helyes szolgálata az egyháznak a szocializmusban. Megvalljuk őszin
tén, nem vagyunk hajlandók az „elemisták” státusát elfogadni a kül
földi „professzorokkal” szemben. Meggyőződésünk szerint nekik is és 
nekünk is a padokban van a helyünk, ahol figyelünk Isten tanítására az 
adott történelmi körülmények között. Ezt követően egymástól is tanul
hatunk.

2. Volt olyan tapasztalatunk is, hogy egyes külföldi testvéreink többé- 
kevésbé egyenlőségi jelet tesznek a „nyugati keresztyénség” és a „keresz- 
tyénség” között, más esetben a „nyugati egyházak életformája” és a 
„keresztyén egyház életformája” között. Mi tagadjuk ezeket az egyenlő
ségi jeleket és azt valljuk, hogy a nyugati keresztyén egyházak életfor
mája nem kritériuma az egyház életformájának. Mi tartjuk ugyan a 
kontinuitást a nyugati egyházakkal és figyelünk életformáikra, de úgy 
gondoljuk, hogy az azonos fundámentumon a mi körülményeink között 
más életformája is lehet az egyháznak, mint az ő egyházi életformáik.

3. Sajnáljuk, hogy sem az Egyházak Világtanácsa, sem a Lutheránus 
Világszövetség kőnyomatosaiban egyházunk életéről és szolgálatáról nem 
adnak sem mennyiségben, sem minőségben annyi információt, mint 
amennyit valamelyik nyugati országban élő, nálunk jóval kisebb egy
házak életéről adnak. Ha pedig mégis megjelenik valami hír rólunk, 
igen gyakran nem azokat a pozitívumokat tartalmazza, amelyeket pedig 
egyházunk életével kapcsolatban bőven közölhetnének. Más esetben 
olyan régi történeteket közölnek, melyek olyan világból valók, amely 
világ végleg mögöttünk van és olyan mélyre süllyedt az a világ, mint 
az ógörög mondákban szereplő Atlantisz kontinens.

4. Ha valaki hozzánk jön „antikommunista hit” -tel, vagy külföldön 
ebből a „hit” -ből beszél velünk, nem tudunk egymással szót érteni. Az 
antikommunizmust ugyanis mi olyan bálvány-hitnek tartjuk, amellyel 
nem tudjuk konfrontálni Jézus Krisztusban való hitünket. Ez két külön
böző dimenzió és lehetetlenné teszi a beszélgetést.

5. Arra is kérjük külföldről érkező vendégeinket, hogy jöjjenek 
örömmel, nézzenek jól körül nálunk, szolgáljanak szívesen, de „dug- 
áru”-t ne hozzanak magukkal. Gondolok olyan brosúrákra, amelyek 
teológiailag, vagy politikailag szeretnék „fellazítani” egyházunkat, vagy 
társadalmunkat. Viszont, örülünk minden olyan jó könyvnek és brosú
rának, amelyek biztatnak bennünket arra, hogy fogjunk össze külföldi 
testvéreinkkel az emberiség mai nagy kérdéseinek megoldásában, a béke 
biztosításában és a társadalmi igazságosság megvalósításában.

Végül hadd jelentsem ki, hogy a Keresztyén Békekonferencia szol
gálatával és célkitűzéseivel egyetértünk és a magyarországi evangélikus 
egyház mindent megtesz azért, hogy a Keresztyén Békekonferencia konk
rét szolgálatát elvégezhesse az egyházakban és a világban.
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Helyünk a hazai egyházak közösségében
Megelégedéssel és örömmel számolok be arról, hogy a Magyarországi 

Egyházak ökumenikus Tanácsának keretén belül igazi testvériség van 
a tagegyházak között. Ez a testvériség nem udvarias, szép szavak hangoz
tatásából áll, hanem a szeretet melegségén kívül a tettek gyakorlásában. 
E helyen is utalnom kell a református testvéregyházzal fennálló szószék 
és úrvacsorai-asztal-közösségre, egymás istentiszteleti helyiségeinek kö
zös használatára, különösen is szórványterületen, sőt, ugyanazon protes
táns gyülekezet számára több helyen az evangélikus és református lel
készek felváltva tartanak istentiszteleteket. A  testvériséget mélyítik a kö
zösen rendezett imahetek és reformációi emlékünnepek. E két utóbbi 
alkalmon együtt vagyunk az Ökumenikus Tanács többi tagegyházaival is, 
melyekhez ugyancsak testvéri kapcsolatok fűznek bennünket.

E testvériség és annak légköre teszi lehetővé számunkra, hogy közös 
teológiai munkát végezzünk, különösen is az egyházi világszervezetek 
munkaüléseire és nagygyűléseire. Az elmúlt években így elkészített kö
zös bizonyságtételeink bizonyára nem maradtak gyümölcs nélkül a kül
földi egyházak életében sem. Külön is ki kell emelnem a Keresztyén 
Békekonferenciával kapcsolatos közös munkálkodásunkat.

Egyik legszebb jele a közös munkának a bibliafordítás, mintegy 23 
év óta folyó közös munkája. Nagyon reméljük, hogy a szuperrevízió el
végzése után a jövő esztendőben legalább az Újszövetség új fordítása 
nyomdába kerülhet.

Egyházunk nevében meleg szívvel köszönöm meg dr. Bartha Tibor 
püspöknek, az Ökumenikus Tanács elnökének szolgálatát és szeretetét.

A magyarországi Római Katolikus Egyházból azokkal a vezetőkkel 
és lelkészekkel tartunk fenn gyümölcsöző jó viszonyt, akik velünk együtt 
azon az állásponton vannak, hogy a dogmatikai különbségek fenntartá
sával, együtt kell dolgoznunk a szocialista társadalom építésében és az 
emberiség nagy kérdései megoldásának segítésében. Úgy gondolom, hogy 
ilyen tartalmú együttműködésünket a jövőben még fokozni is tudnánk.

Állam és egyház kapcsolata
Lényegében ennek a kapcsolatnak a minőségét jelzi az, amit egy

házunknak a szocializmushoz való viszonyáról mondottam. Számunkra 
az állam nem egyszerűen az a „felsőbbség”, amelyről Pál apostol a 
Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetében beszél, hanem olyan szocialista 
állam, amely nemcsak parancsol és rendet tart, hanem, amely a szo
cialista demokrácia alapján belevonja a kormányzásba és az irányításba 
a nép széles rétegeit, köztük az egyház haladó gondolkodású tagjait. Az 
állam a mi államunk is. A Magyar Népköztársaság a miénk is. Álla
munk és benne társadalmunk fejlődéséért, a szocializmus egyre maga
sabb szinten való építéséért, a mi egyházunk tagjai is dolgoznak a maguk 
munkahelyén, örülünk mindannak, ami népünk előrehaladásáért, béké
jének biztosításáért az elmúlt években is történt. Örömmel vesszük azo
kat az intézkedéseket, amelyek az utóbbi években a gazdasági haté
konyság fokozásának elősegítésére, az életszínvonal emelésére, a szociál
politikai helyzet javítására, a népjólét emelésére, a nők és az ifjúság 
helyzetének javítására, a társadalmilag indokolatlan jövedelmek korlá
tozására és a túl nagy jövedelmek megadóztatására történtek.

Jó szívvel és tettekkel veszünk részt minden fokon a Hazafias Nép
front munkájában, melynek keretében vallásos és nem vallásos embe
rek együtt dolgozhatnak népünk javára. Külön is megköszönjük a Haza
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fias Népfrontnak, hogy lelkészeink számára egyházmegyénként külön 
papi békegyűléseket is szerveztek.

Egyházunk és az Állami Egyházügyi Hivatal között dinamikus és 
konstruktív, jó kapcsolat áll fenn. A viszonyt — népünk életével és az 
emberiség nagy családja problémáinak összefüggésében — az együtt
gondolkodás, népünkért való együttműködés, az állam és egyház szűkebb 
kapcsolatában a megoldások közös keresésének szándéka határozza meg. 
A beszélgetések szervesen beleilleszkednek a normális munkamenetbe.

E helyen is megköszönjük az Állami Egyházügyi Hivatalnak, hogy a 
kongrua folyósítását 1974-ig meghosszabbította, a lelkészcsaládok szá
mára a családi pótlékot biztosítja, külföldi utazásainkhoz szükséges va
lutát rendelkezésünkre bocsátja, templomok és paplakok építéséhez és 
renoválásához illetékes hatóságokon keresztül az engedélyt megadja, 
lehetőséget ad az állami nyomdák igénybevételére egyházi sajtónk és 
könyvkiadásunk számára és biztosítja a Magyar Rádióban az Evangélikus 
Vallásos Félórákat.

E helyen is tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Miklós Imre 
államtitkár urat, az Állami Egyházügyi Hivatal új elnökét.

Intézményeink és osztályaink működése
Bár jelentésemet követően részletes jelentések hangzanak el intéz

ményeink és az Országos Egyház keretében működő különböző munka
ágak és osztályok működéséről, néhány jellemző vonást jelentésemben is 
megrajzolok.

A Teológiai Akadémia az elmúlt négy évben nagyon sokat tett 
azért, hogy megfelelő módon készítse fel egyházunk és népünk szolgála
tára a teológus ifjúságot. Az előadások anyagát többször is megvizsgál
ták és azokból mindazt, ami nem segíti a célt, kivették. Több témát új 
oldalról közelítettek meg a professzorok, a fő cél azt volt, hogy a teológus 
ifjúság megértse jól korunkat és azt megértve, végezze majd az ige
hirdetési és diakóniai szolgálatot. Ezt segítette az ún. Fórum is, ahol 
vendégelőadók beszéltek korunk égető kérdéseiről. Nagyobb hangsúlyt 
kapott a modern nyelvek tanulása is. Kitűnő kezdeményezés, hogy a 
teológusok kötelesek egy időt diakóniai intézményeinkben eltölteni. Na
gyobb gondot fordítanak az egyéni gondozásra is azáltal, hogy egy-egy 
évfolyamot egy-egy tanárra bíztak. Igen örvendetes, hogy valamennyi 
egyházmegye biztosított ösztöndíjat a rászoruló teológusoknak. Profesz- 
szoraink igen erőteljesen vették ki részüket, nemcsak a teológus ifjúság 
tanításából és neveléséből, hanem a lelkészek továbbképzéséből, külföldi 
szolgálatokból és a sajtómunkából.

A Teológus Otthon arra törekedett, hogy valóban otthont biztosít
son a teológus ifjúságnak, megfelelő ellátással. A vezetésben az elmúlt 
négy esztendőben többször is történt változás, végül úgy láttuk, hogy el
kerülhetetlen a főállású igazgatói állás megszervezése. Azért volt erre 
szükség, hogy az ifjúsággal személyenként is nagyobb arányú foglalkozás 
történhessék és így a lelki gondozás is jobb legyen. Minden jel azt 
mutatja, hogy ez a szolgálat most jó irányban folyik. Sajnos, ez év jú
niusában az ifjúság egy kis rétegében erkölcsi természetű rendellenesség 
is előállt, de azóta, megfelelő intézkedések nyomán nagyobb fegyelme
zettség és jobb légkör van a Teológus Otthonban. Gyülekezeteink a lel
készképzést támogató szeretetéről beszél, hogy az utolsó három esztendő
ben 650 000 Ft-ot adtak a szupplikációk révén a Teológus Otthonnak.

Diakóniai intézményeink nagy áldozattal végezték szolgálatukat a
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gondozásra szoruló öregek és beteg gyermekek között. A legtöbb szere
tetotthont sikerült modernizálnunk. Noha, még etekintetben vannak 
kívánnivalók egyes otthonokban, általánosságban nyugodtan elmondhat
juk, hogy megfelelő körülmények között élnek gondozottjaink, mind a 
gondozás módja és az élelmezés jó. Egv-két otthonunkban előfordult 
ugyan néhány kivetnivaló dolog, de azokat felszámoltuk és jelenleg min
den szeretetotthonunkban nemcsak kielégítő, de kifejezetten hálára in
dító munka folyik. A Diakóniai Osztály új ügyvivő lelkésze nagyon jól 
irányítja a szeretetotthonok életét.

Sajtóosztályunk nagyon hasznos munkát végzett az elmúlt négy esz
tendőben is. Nemcsak az EVANGÉLIKUS ÉLET és a LELKIPÁSZTOR 
kiadását gondozta, hanem számos könyvet is jelentetett meg az Énekes
könyvön, a hittankönyveken és a Konfirmációi Kátén, valamint az Evan
gélikus Naptáron és a Bibliaolvasó Útmutatón kívül. Különösen is jelen
tősnek tartom a kommentársorozatban Jeremiás II. és János Levelei 
kézbeadását. Bizonyos nehézséget jelent a nyomdai és postai költségek 
emelkedése. A gyülekezeteknek az eddiginél hűségesebb munkát kellene 
végezniük az EVANGÉLIKUS ÉLET terjesztésében és a Sajtóosztály 
raktárán levő könyvek eladásában.

A Nyugdíjosztályt az elmúlt négy esztendőben átszerveztük. Az át
szervezés nagyon jól sikerült. Mind a gyülekezetek, mind a lelkészek 
vállalták a megállapított járulékok befizetését. A hátralékok jóval kiseb
bek, mint a múltban voltak. 1972. január 1-től már a felemelt nyugdíjat 
tudjuk folyósítani a nyugdíjba menő lelkészeknek. Három esztendő alatt 
11 aktív lelkészünk és 20 nyugdíjas lelkészünk ment el a minden-halan
dók útján. Legyen emlékezetük áldott!

A könyvtárra igen nagy teher nehezedett az elmúlt négy esztendő
ben. Igen szakszerű és lelkiismeretes vezetéssel folyik a munka. Úgy lá
tom, könyvtárunk hamarosan eléri azt a pozíciót és tekintélyt, amely 
állományánál fogva joggal megilleti társadalmunkban is. Jelenleg már 
27 külföldi és 24 hazai könyvtárral van állandó kapcsolata. Mintegy 50 
ezer visszamaradt katalóguscédulát rendeztek. Folyt az állományrevízió, 
továbbá a könyvtári kölcsönzés. Igen jelentős szolgálat volt, hogy 1970- 
ben számba vette az egyházközségek tulajdonában levő könyveket, külö
nösen is a kiemelkedő értékűeket. Ezzel elkészült az alapvető központi 
nyilvántartás. Mai tudásunk szerint 50 egyházközség őriz több mint 400 
db 16. századbeli, nagy értékű könyvet.

Levéltárunkra hárult az elmúlt két esztendőben a fondjegyzék ké
szítése az általa és az illetékességi körébe tartozó szervek által őrzött 
levéltári anyagról. Nagy adatgyűjtésre volt szükség. Sajnos, több lelké
szünk elhanyagolta a szükséges jelentések elkészítését és ez még ma is 
hátráltatja a fondjegyzék teljes elkészítését. A Levéltár folytatta az át
vett levéltári anyag rendezését, jegyzékelését és mintaállványozását. Vé
gezte a kutatószolgálatot és szaktanácsadást is.

A Gyülekezeti Segély egyre eredményesebben gyűjt és segíti első
sorban a szórványgyülekezeteket. A gyűjtés egy lélekre eső átlaga éven
ként nő. Négy év alatt 1 587 958,— Ft-ot gyűjtött össze.

Az Országos Egyházi Iroda munkaköre az elmúlt négy esztendőben 
igen kibővült. Óriási munkát jelentett az egyházi műkincsekkel, az egy
házközségi könyvtárakkal és levéltárakkal kapcsolatos iratok adminiszt
rálása, a Nyugdíjosztály vezetése és a Gyülekezeti Segély szolgálatának 
végzése. A munka folyamatosan és fennakadás nélkül haladt. Nagy el
ismeréssel kell szólnom az Országos Egyházi Iroda elvégzett munkájáról.
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A Bizottságok munkája
Köztudomású, hogy az Országos Közgyűlés legutolsó ülésén több 

munkabizottságot választott bizonyos munkák elvégzésére. Nincs idő és 
hely arra, hogy munkájukat részletesen értékeljem. Mégis kimelem, hogy 
nagyon jó tervező és tanácsoló munkát végzett Külügyi Bizottságunk, 
amely kollektíve tervezi meg a külügyi szolgalatokat, a kiutazásokat és a 
külföldi vendégek meghívását. Esetenkénti értékelő munkája segítette 
külügyi szolgálatunkat. — Az Ösztöndíj Tanács irányítja egyházunk ösz
töndíjas munkáját. Felkészíti és beszámoltatja ösztöndíjasainkat, értékeli 
munkájukat és tanácsolja őket. Igen nagy dolog, hogy az elmúlt 11 évben 
29 ösztöndíjasunk tanult külföldön. — A Katechetikai Bizottság igen 
átgondolt és alapos munkával elkészítette az új szórvány-hittankönyvet. 
— Az Énekeskönyv Szerkesztő Bizottság elkezdte az új országos Énekes
könyv szerkesztését és már túljutott a dallamok felülvizsgálatán, jelen
leg az énekek szövegének a vizsgálatánál tart. — Az Építésügyi Bizottság 
az elmúlt 4 esztendőben összesen 98 gyülekezeti kérelmet vizsgált meg. 
Törekedett arra, hogy az egyházi építkezések reális keretek között ma
radjanak és kontárkodásnak ne essenek áldozatául. — Az Alkotmány 
és Jogügyi Bizottság igen nagy erőfeszítéssel és gondossággal elkészített 
15 Szabályrendeletet, melyeket az Országos Presbitérium tegnapi ülése 
elfogadott és végrehajtásukat elrendelte. — Az új Teológiai Akadémia 
és Teológus Otthon építését gondozó és ellenőrző bizottság már el
fogadta az épület tervét és megkezdte a kapacitás biztosítását. -— A 
Központi Alapi Bizottság megállapította 1972-re nézve az alacsony fize
tésű lelkészek segélyezését.

A Lelkészt Munkatársak Szolgálatát Szabályozó Bizottság előterjesz
tette javaslatát az Országos Presbitériumnak.

A köszönet szava
Végül megköszönöm az Országos Presbitérium, az Országos Egyházi 

Bíróság, az Országos Egyházi Számvevőszék és a különböző osztályok 
dolgozóinak és a bizottságok tagjainak minden szolgálatát.

Köszönöm dr. Mihályfi Ernő országos felügyelő úr szeretetét. nagy 
figyelmét, tanácsait és segítségét. Az ő személye 20 év óta egyházunk
ban általános szeretetnek és megbecsülésnek örvend. Köszönöm dr. Ott- 
lyk Ernő püspöktársam segítségét, különösen is a Lelkészi Munkaközös
ségek irányításában és a Diakóniai Intézményeink gondozásában. De 
köszönöm külügyi munkáját is. Hálás vagyok dr. Pálfy Miklós profesz- 
szornak, mint dékánnak, de úgy is, mint az Ösztöndíj Tanács vezetőjé
nek, segítő munkájáért és a bibliafordítás nehéz szolgálatáért. Megbecsü
léssel gondolok Karner Ágoston főtitkárra, aki nagyon sok irányú mun
káját az Országos Egyházi Irodában jól fogta össze és pontosan végezte. 
Köszönöm dr. Prőhle Károly professzornak bibliafordítási munkáját, a 
Lelkipásztor szerkesztését, számos bizottságban végzett alapos munkáját. 
Köszönöm dr. Selmeczi Jánosnak, a Teológus Otthonban végzett igazgatói 
munkáját. Köszönöm Virágh Gyula esperesnek, Papp Ivánná könyvtár- 
vezetőnek, dr. Sólyom Jenő megbízott levéltári vezetőnek, Harkányi 
László tördelőszerkesztőnek, D. Korén Emil esperesnek, az Evangélikus 
Élet szerkesztőjének, Harmati Béla külügyi titkárnak és Szemerei Zoltán 
pénztárosnak, a saját osztályukon és munkakörükben végzett szolgála
tukat.

Hálával és dicsőségmondással fordulok Istenünkhöz, hogy erőt és 
lehetőséget adott munkánk elvégzéséhez. Öt áldva és magasztalva kérem 
az Országos Közgyűlést, fogadja el jelentésemet. D. Káldy Zoltán
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PARTOS SZOLIDARITÁS
Rádiós igehirdetés

Jer 7,1—7, — Mt 5,23—24 — Ml 25,34—40
Kedves Testvéreim! Ne lepődjetek meg, amikor a felolvasott igéket 

halljátok, lényegében még az új esztendő első napjaiban! Rám azonban 
ezek a jeremiási és jézusi igék mindig úgy hatnak, mintha bibliai prog
rambeszédek volnának: célt és értelmet akarnak adni a keresztyén em
ber életének és az egyházak szolgálatának. Nézzük meg közelebbről ho
gyan!

Az Ötestámentom képes nyelvén a templom az a hely, ahol Istené
vel találkozik a gyülekezet, ahol lantok és hárfák kíséretében zsoltáro
kat zeng Istenének, ahol tanítást kap: hogyan kell megállnia helyét az 
életben, hogy Istennek tetsző legyen magatartása. Jeremiás korában 
azonban mássá is lett a templom. Nemcsak a vallásos élet központja, 
hanem a nemzeti lét szimbóluma is. Az a tévhit uralkodott el a gyüle
kezetben, hogy ha nincs templom, akkor nincs haza és nemzet sem, és 
ha nincs Sión hegye, akkor nincs Isten sem. Ezért Istennek minden ve
széllyel szemben meg kell tartania a templomot, ahogyan egy évszázad
dal korábban Ézsaiás idején tette, amikor sértetlen maradt, pedig az 
asszír birodalom csapatai már bekerítették és úgy látszott, hogy a világ
hódító Szanherib martalékává lesz. A templom tehát nemcsak Isten 
háza, hanem nemzeti szempontból is első számú mentsvár!

Ebbe a tévhitbe kiált bele Jéremiás: Csak ha más lesz a magatartás
tok, csak ha radikális változás következik be életfolytatásotokban, csak 
ha az igazság mellé álltok, — csak akkor lesz veletek Isten ezen a 
helyen! Különben ez a templom is a silói templom sorsára jut: elpusztul. 
Ne bizakodjatok hamis jelszavakban, amelyek így hangzanak: Az Űr 
temploma megmarad, az Úr temploma megmarad!

Félreértés ne essék, Testvéreim! Jeremiás nem a templomot és az 
ott tartott istentiszteleteket kifogásolja, hanem azt a hamis hitet és 
reménységet, amely azzal együtt járt. Vallás harcol itt az emberformálta 
vallás ellen, hit harcol a tévhit ellen, kegyesség az álkegyesség ellen, 
igazi hazafiság a nemzeti elbizakodottság ellen! Jeremiás is tudja, hogy 
a templom, a gyülekezeti élet Isten ajándéka. De azt is vallja, hogy 
Istennek a keresése a templomban elválaszthatatlan magától a minden
napi élettől. Mert Jeremiás felsorolása a mi nyelvünkre lefordítva így 
hangzik: Ne a kövekben bízzatok! Lépjetek ki a hivő gőg magányából 
és lássátok meg, mi van a rászorulókkal körülöttetek, akik iránt a szere
tet diakóniájára volna szükség! Nézzetek körül a világban, mennyi éhség 
és mezítelenség, mennyi elnyomás és igazságtalanság van benne, ahol a 
ti segítő kezetekre volna szükség. Mennyi ember és nép él a társadalmi 
igazságtalanság jogfosztottságában, ahol jobb és emberibb életet kellene 
teremteni! Ha nem látjátok mindezt, akkor hazug és semmitérő ez az 
egész kegyes sürgés-forgás a templomban!

Jeremiás tehát minden kertelés nélkül megmondja, hogy mi hiány
zik az állítólagos hívőknek és kegyeseknek a templomról hangoztatott 
jelszavából: Nem veszik komolyan, hogy az élet zárt egység, amit nem 
lehet felosztani szent és profán életre. Az élet egységes egész, amelyben 
nem lehet egyszer kegyes, másszor pedig embertelen életet élni. Nem 
lehet az élet egyes darabjait kihasítani, azokat szentnek tartani, a többit
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pedig mellékesnek minősíteni és félretolni. Sem az egyéni életben, sem 
a társadalomban. A keresztyén ember igazi küldetése és megbízatása, 
hogy ne tegyen különbséget Isten imádása között a templomban és a 
templomon kívüli élet között. Ha a templomi istentiszteletben valóban 
a bűnök bocsánata valósul meg — márpedig hitünk szerint erről van 
szó! —, akkor ezt az ajándékot nem lehet otthagyni a templomban, a 
gyülekezetben és elkezdek egy egészen más életet élni a családban, a 
munkahelyen és a világban általában.

Egy új esztendő kezdetén jó fölfigyelnünk arra a prófétai intelemre, 
hogy a gyülekezet és egyház csak akkor tudhatja maga mellett Isten jó
tetszését, ha egész élete, munkája és szolgálata istentisztelet. Ha hitünket 
és kegyességünket nem építjük ki olyan bástyává, amely mögött elsáncol- 
juk magunkat a valóságos élettől. Mert akkor saját képünkre formáljuk 
az Istent, kegyes életünk csak jelszó, hazug beszéd és önámítás, amely
nek jegyében magukat kegyes keresztyéneknek vallott emberek ártatlan, 
mindent elnéző, semmitérő bálvánnyá teszik az Istent.

Isten azonban nem enged semmit lefaragni vagy lehazudni a szere
tet nagy parancsolatából, amely azt mondja, hogy szeresd Istent teljes 
szívedből és teljes lelkedből és szeresd embertársadat, mint magadat! 
A próféták hite és a mi hitünk szerint is Isten az egész teremtett világ
gal van szövetségben. A népek világossága akar lenni. Ezért nem lehet 
vele „magánkapcsolást” létesíteni. Nem lehet „magán-antennát” beállítani 
„üzeneteinek” felfogására. Olyan kapcsolatot pedig végképp nem lehet 
vele teremteni, amelyből hiányzik a felebarát, az embertárs szeretete 
Aki nem veszi komolyan az embert, hazáját, a világot és mindazt, ami 
abban van és történik, az nem veszi komolyan Istent és a templomot 
sem. Annak szájában Isten is, meg a templom is csak jelszó és mások 
ámítása.

Jeremiás templomi harca kortársai hamis hitével és reménységével 
szemben tartalmilag megismétlődött Jézus Krisztus életében.

De Ö még tovább megy ebben a kérdésben. A testvérrel való meg
békélésnek, az irgalom gyakorlásának és megbocsátásának Jézus szerint 
elsőbbsége van az istentisztelettel, az áldozat bemutatásával szemben. 
Emlékezzünk csak vissza szavaira! „Ha áldozni mész a templomba és 
ott jut eszedbe, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, ak
kor hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el először embertársad
hoz, békülj meg vele és utána mutasd be áldozatodat.” Hallatlan, sőt, 
megbotránkoztató dolog volt ez a jézusi követelés a kortársak, elsősorban 
a farizeusok szemében. Hiszen azzal az igénnyel lép föl Jézus, hogy a 
bemutatott áldozatot elfogadhatja, de el is vetheti, Isten bűnbocsánatát 
odaajándékozhatja valakinek, de meg is tagadhatja tőle. Mert nincs bűn
bocsánat, ha nem békültél meg embertársaddal, ha nem tetted jóvá az 
igazságtalanságot, amit elkövettél vele szemben. Jézus arra szólít föl 
bennünket, hogy még legkegyesebb elgondolásainkat is függesszük föl 
arra az időre, amíg nem rendeztük ügyeinket a másik emberrel. Mert 
ez a megbékülés és megbocsátás nem valami elvont vagy semleges folya
mat. Benne azt kell felismernünk és elismernünk, hogy Krisztus mindig 
annak fogja pártját, akit elnyomnak és kizsákmányolnak, akivel szem
ben igazságtalanságot követtek el, tehát igaztalanul szenved. Jézus arra 
tanít bennünket, hogy a felebaráti szeretet pártos szolidaritás.

És most érkezünk el, Testvéreim, az utolsó gondolathoz, a nagy 
kérdéshez: Mi a feltétele, mi az ismertető jegye annak, hogy akár Jere
miás próféta, akár Jézus Krisztus követeléseinek meg tudjunk felelni?! 
A válasz abban a felolvasott példázatban van, amikor Jézus arra ad
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választ saját tanítványainak, hogy minek alapján tesz majd különbséget 
az ítélet alkalmával Isten az emberek között. A válasz rövid és lakonikus: 
Amit legszegényebb, legelesettebb testvéremért megtettetek, azt értem 
és velem tettétek . . .  és amit nem tettetek meg, azt velem és értem nem 
tettétek meg.

Milyen meglepő! Jézus nem aszerint ítél, hogy valaki milyen tagja 
volt valamelyik gyülekezetnek. Azt sem kérdezi, hogy ki ismerte el őt 
Urának. Hiszen sokan mondják majd, hogy Uram, szeretnék bemenni 
országodba. Pedig oda csak azok jutnak el, akik teljesítik a mennyei 
Atya akaratát. Jézus szerint eltűntek a korlátok. Szerinte az kerül az 
igazak oldalára, aki felkarolta a segítségre szorulókat, akár gyülekezeti 
tagok voltak, akár nem, akár fehérek voltak, akár nem, akár keresz
tyének voltak, akár nem! Ez a trónon ülő nagy Bíró nem azt nézi, hogy 
hogyan gyönyörködtek emberek a maguk igazhitűségében. Jézus arra 
kíváncsi, hogy meg tudnak-e állni az előtt, aki az özvegyek és árvák, a 
jogfosztottak és kizsákmányoltak, az éhezők és analfabéták képében ta
lálkozik velünk. Éheztem és szomjúhoztam, ruhátlan voltam és jogfosztott 
— mondja Jézus. Segítettetek-e rajtam? Nem azokra a sikerekre kíváncsi, 
amikre olyan szívesen emlékezik vissza az ember, hanem azokra a mil
liókra, akik ma is éheznek a föld különböző részein, miközben mi a 
szemétbe dobjuk a kenyeret. Azokra a milliókra emlékeztet bennünket, 
akikre a kegyes kegyetlenség jegyében számolatlanul hullanak a bom
bák Vietnamban, akiknek megkínzott arcát és testét annyiszor látjuk 
a képernyőn. Nem is némi alamizsnáról van már szó! A mai modern 
világban csak úgy lehet embereken és egész földrészeken segíteni, ha 
az éhséget és háborúkat, a tudatlanságot és elnyomást kiváltó okokat 
szüntetik meg, amelyek tehát akadályozzák az emberhez méltó élet meg
teremtését. Mert az a Jézus, aki testvéreinek nevezi ezeket az embereket, 
az a Jézus nem a konzervatív, nem a semleges és nem a csak sajnál
kozó szemlélők pártján áll, hanem azokén, akik megjobbítják egész 
magatartásukat és a hit bátorságával vállalják a szolidaritást, a békét és 
társadalmi igazságot áhítozó emberekkel és népekkel.

Ha csak egy lépést is teszünk ezen az úton — és a magyar evan
gélikus egyház régóta ezen az úton jár —, akkor arra is rájövünk, hogy 
nem valami erkölcsi idealizmus indít minket erre. Nem is dicséretet 
vagy babérokat akarunk érte, hanem Krisztus szerelme szorongat ben
nünket: „Aki engem akar követni, az vegye föl a keresztjét és úgy 
kövessen engem!”

Ha Krisztus tanítványai egyre inkább ezt teszik ebben az új eszten
dőben, akkor nekik is szól az igazaknak mondott ígéret: „Jertek, Atyám 
áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készült a világ teremtése 
óta!”

D. Dr. Pálfy Miklós
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Tanulmányok

Bonhoeffer aktualitása
Egy beszámoló —  margójegyzetekkel

Düsseldorf, 1971.
Düsseldorf külvárosában fekszik a kaiserswerthi nagymúltú diakó- 

niai intézet. Theodor Fliedner, a nagy úttörő, 1836. október 13-án itt lé
tesítette egy szerény épületben kis kórházát. Ebben tudatosította a ke
resztyén szeretetszolgálat egyik megvalósulásaként az ápolónői hivatást. 
Az első ápolónővér, s egyben az első diakonissza, egy ottani orvos leánya: 
Gertrud Reichard volt. Az angol Florenee Nichtingale, kinek nevét a 
Vöröskereszt történetében aranybetűkkel írják, e kórházban töltött idő 
alatt jutott el komoly elhatározásokhoz.

Október elején érkeztem Kaiserswerthbe, ahol ma már az 500 ágyas 
kórház közelében az új, csaknem 500 ágyas modern kórház épül. Fel
kerestem azt a templomot, ahol egykor Fliedner szolgált. Megilletődöt- 
ten állottam meg sírjánál, elgondolkodva simogattam meg egykori irodá
jának íróasztalát is, ahol a keresztyén szeretetszolgálat megvalósításának 
nagy terveit készítgette, ahol e szolgálat kérdéseit nagyobb összefüggé
sekben vizsgálta. Fliedner, Jézus komoly követője, s ezért „a szegények 
és betegek barátja” (az általa szerkesztett lap címe), nem elégedett ;meg 
csupán betegek gyógyításával a kórházakban, aggok istápblásával áz 
otthonokban, a börtönökből elbocsátottak számára berendezett otthon 
lakóinak „rehabilitációjával” . Az archívumban statisztikát találhatunk, 
amelyekben felfedte a bűnözés és az analfabétizmus közötti összefüggé
seket. Így nem csupán a segítés, hanem a megelőzés is problémájává 
lett. Azt is mondhatnám: a felebaráti szeretet megvalósításáért fáradozó 
Fliedner munkája így társadalompolitikai dimenziót is kapott.

Ha meglepő is, de nem véletlen, hogy az 1971. évi tradicionális 
kaiserswerthi nap az egyház politikai elkötelezettségének gyakorlati és 
elméleti kérdéseivel foglalkozott.

Már az 1970. évi ünnepség résztvevői is — Uppsala hullámveréseként 
— A gazdag és a szegény Lázár (a harmadik világ) súlyos üzenetével 
szembesültek. Az intézet lakói az 500 nyugdíjas diakonissza a német, az 
arab, a néger, a dél-amerikai világi ápolónővér-jelöltek, az intézet világi 
és diakonissza dolgozói, nemcsak az ínség enyhítésének kérdésével, ha
nem annak okaival is foglalkoztak.

Az intézet jelenlegi igazgatója, Ferdinand Schlingensiepen, Róbert 
Frick utóda, meg is fogalmazta: a karitatív és a társadalmi, politikai 
diakónia nem zárhatja ki egymást.

A kongresszus apropója
Hogy kerül napirendre az egyház politikai felelősségének kérdése? 

Az Egyházak Világtanácsának antirasszista programjára Hessen gyüle
kezetei komoly pénzt juttattak. Miután ebből a segélyből a dél-afrikai 
felszabadítási mozgalomnak is jutott, ez a terv bizonyos körökben ellen
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kezest váltott ki. (Kein deutsches Kirchengeld für afrikanische Guerillas! 
— F.A.Z. 21.9.1970.) Tisztázni kellett azt, hogy erkölcsileg indokolt-e ez 
a segélyakció. Ezen belül tisztázni kellett azt is, hogy a Luther két biro
dalomról szóló tanítása alkalmas kategória-e az egyház, a hívek társa
dalmi, politikai felelősségének tudatosítása szempontjából.

Kérdezősködés Bonhoeffernél
Az egyház politikai elkötelezettségének kérdését Dietrich Bonhoeffer, 

a német evangélikus egyház mártírja vetette fel nyugtalanító módon 
gyakorlatilag és elméletileg. 1933. januárjában bátyjának ezt írja: „Van
nak dolgok, amelyért érdemes kompromisszum nélkül bevetni magunkat. 
Ügy tűnik számomra: ez a béke, a szociális igazság, avagy tulajdonképpen 
Krisztus.” Bennünket is meglep, hogy mindezt egy lélegzettel mondotta 
ki. Hozzászoktunk ahhoz hogy a lelki, a világi, a szakrális, a profán 
dolgokat elválasszuk egymástól. Bonhoeffer a karácsonyi esemény, 
Krisztus testtélétele után nem tudta elválasztani egymástól az Isten 
valóságát és a világ valóságát. Az inkarnáció, a testtélétel Isten „ igenje” 
a világhoz, Isten és a világ a Krisztusban, az Ö keresztjében, a bűn elle
nére is megbékélt, egységes valóság. Istent Krisztusban „érettünk való
ságban” , „másokért való létben” ismerjük meg, s ezért „a keresztyén élet 
másokért való lét” . Hosszú volt az út, míg a másokért való létet Bon
hoeffer a politikai felelősségben és aktivitásban konkretizálta. A teoló
gus keresztyénné lett, a keresztyén pedig kortárssá, ahogy erről Bethge 
beszél. Elejétől kezdve igen drágának tartotta a kegyelmet Lutherrel 
együtt. Drága a kegyelem, mert nagy volt az ára. Nem tehetjük ezt ol
csóvá. Ha elválasztjuk a hittől a Krisztus követését, olcsóvá tesszük a ke
gyelmet. Követés nélküli keresztyénség: Krisztus nélküli keresztyénség. 
A követésben kell az egyház arcán „kiábrázolódnia” a Krisztusnak. (Gál. 
4,19.) Az imitatio Christi új megélése ez, de nem individuális formában. 
„Keresztyénnek lenni: embernek lenni, s résztvenni Isten szenvedésében, 
mely e világban megy vég re ..."  Mit jelent Istennel szenvedni? Isten 
szenved a világban mindenütt, ahol igazságtalanság van; az éhezőkben, 
a ruhátlanokban, az elnyomottakban. Az egyház nem lehét önmagáért 
való, mert ahol a Krisztus van (s az egyházban Krisztus van, hisz ez az 
Ö teste!) ott a jogfosztottak és a megalázottak mellett van. A samaritá- 
nusi szolgálatban él, a levitái szolgálatban meghal az egyház. Át kell 
venni Krisztus nagyszívűségét, amelybe az egész világ belefér és nincsen 
bizonyos körökre leszűkítve. Két lábbal állt a világban, „a végső előtti
ben” (Bonhoeffer) s erre Öt a Végső kötelezte. Egész magatartása a fel
világosodás pozitív értékelése volt. Fogsági levélgyűjteményében — meg
hökkentő egyházkritikai aforizmáiban elmarasztalja „a vallásos” keresz- 
tyénséget, amely menekül a valóságtól, pedig ez a magatartás nem bib
liai, azaz ótestamentumi, hanem gnosztikus, idealisztikus. Beszél az „evi
lági” keresztyénségről, amely nem menekül a világtól, hanem hű marad 
hozzá. A fajgyűlölet és a háború tombolása közepette állapítja meg: „vét
kessé lettünk Jézus védtelen és gyenge testvéreinek életével kapcsolat
ban”. Az egyház bűnét és mulasztását veszi magára Bonhoeffer azzal„ 
hogy részt vesz a Hitler elleni összeesküvésben, hogy a fajgyűlölet és a 
háború vétkét népe és egyháza helyett valamiképpen enyhítse. Hogy 
mennyire súlyosan érezte ezt a vétket, arra jellemző Visser’t Hooft-tal 
való beszélgetése, miért imádkozik ön  a mai helyzetben — kérdezte Vis
ser’t Hooft, a válasz: országom vereségéért imádkozom, mert azt hiszem, 
ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megfizessünk azért a sok-sok szen-
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védésért, amit országom a világnak okozott. Sokan nem tudják Bonhoef- 
fer útját megérteni. Mondják őt orthodoxnak, liberálisnak, rajongónak, 
pietistának, árulónak (lásd az előbbi nyilatkozat), forradalmárnak. Egy 
kétségtelen: az orthodoxiát, a tiszta, a helyes tant, nem tudta elválasztani 
az orthopraxistól, a helyes gyakorlattól. Amit véghezvitt, a cselekvés lá
zában, imádságos tusakodásban és intellektuális vívódások közepette vitte 
véghez, igen kritikus helyzetben tett tanúságot arról, hogy — az ő sza
vával élve — „Ki ma Krisztus”, Krisztus keresztjének felvétele mások 
szenvedésének felvételét” jelentette: szenvedés a koncentrációs táborok
ban, de a megalázottak, az éhezők szenvedését is jelenti Afrikában, Dél- 
Amerikában, Indiában. A hitvalló egyház képtelen volt azokban a kate
góriákban gondolkodni, amelyekben Bonhoeffer rendkívüli helyzetben a 
választ megadta. Még 1945 után is sok értetlenséggel találkozott maga
tartása. Egyik városban a nemzeti szocializmus áldozatairól akartak ut
cát elnevezni, így Bonhoeffer neve is felmerült. A terv ellen az ottani lel
készek tiltakoztak, szerették volna „tisztán” megőrizni a nevét. Nem akar
ták a politikai mártírok között tudni, a szülőknél is tiltakoztak. A válasz 
ez volt: Ha egyszer ellenállókkal, forradalmárokkal együtt halt meg, ak
kor szerepeljen a neve is bátran velük együtt. Mikor Flossenbürgben — 
ahol őt 1945. ápr. 9-én kivégezték — egy templomi emléktábla felavatá
sához a püspököt meghívták, elzárkózott azzal az indoklással, hogy Bon
hoeffer nem keresztyén, hanem politikai mártír. Azóta már egyre világo
sabb, hogy olyan kérdéseket vetett fel, amelyek mellett felelősen gondol
kodó keresztyén ember nem mehet el.

A kongresszus résztvevői
A fentiek után érthető, hogy a kaiserswerthi egyházi napot megelőző 

hétre összehívott konferencia résztvevői — Bonhoeffer tanítványai, ba
rátai — a Bonhoeffer örökségen tájékozódva igyekeztek a világbéke szem
pontjából oly jelentős kérdést, a rasszizmus kérdését megközelíteni. Igaza 
volt Eberhard Bethge-nek, Bonhoeffer hűséges barátjának, hogy Bon
hoeffer jelentősége túlnőtt a felekezeti és országhatárokon. Bethgenek kö
szönhetjük Bonhoeffer etikáját, a fogsági levélgyűjteményt — Widerstand 
und Ergebung — a több mint 2400 oldalas gyűjteményest, a több mint 
1100 oldalas Bonhoeffer életrajzot és egyéb kiadványokat is. Az életrajz 
Bonhoeffer megértésének kulcsa, hisz Bonhoeffer cselekvés közben gon
dolkozott. De Bethgével együtt tudjuk, hogy ez a kulcs sem nyit fel min
den ajtót. Amerikából is ott volt több barátja és tanítványa: Green, Raz- 
mussen, Huenemann, Peck, téziseket is terjesztettek elő, nem beszélve 
Lehmann New York-i professzorról, az avantgarde képviselőjéről. Ott volt 
Schanherr berlini püspök is — sajnos az egyetlen püspök —, a debreceni 
akadémia díszdoktora, aki a mi akadémiánkon is tartott előadást. De az 
NDK-ból ott volt még H. Müller professzor is, aki „Von dér Kirche zűr 
Welt” című könyvével az elsők között ismertette Bonhoeffer teológiáját. 
Prof. Rothuizen Hollandiából ugyancsak téziseket terjesztett elő, J. Glen- 
toj Dániából a Die Mündige Welt V. kiadója, az NSZK-ból szép számmal 
voltak. A Bonhoeffer kutatók között megemlíteném Rainer Mayert, a 
Christus-wirklichkeit szerzőjét, Pfeifert, a jól ismert Hammelsbeck pro
fesszort, de nem utolsósorban említem Ottó Dudzus barátomat, kölni lel
készt, a Bonhoeffer breviárium és egy — Siebenstern Verlagnál' ki
adott 4 kötetes kis gyűjteményes szerkesztőjét. O. Dudzus Magyarorszá
gon is járt, még mindig örömmel gondol vissza egyházunk vezetőségével 
történt találkozásra. A sok-sok NSZK-beli között ott láttuk Kanizot és
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Kochot, akiknek magyarországi barátaik is vannak — Boyenst, Mechlert 
és von Hase-t, Bonhoeffer rokonát —, de ott forgolódott közöttük boldo
gan Ulrich Kabitz a Kaiser Verlag lektora, hogyne örült volna, hisz kezd 
beérni a vetés. Ez a Verlag merész dolgokra vállalkozott, gondoljunk csak 
többek között Barth Römerbriefjére és a már említett meghökkentő egy
házkritikai aforizmákat tartogató Widerstand und Ergebung-ra. Hat ka
tolikus teológiai professzort is köszönthettünk a résztvevők sorában. No 
de ott volt Marawska asszony, egy lengyel katolikus újságírónő is, aki 
Nyugat-Németország és Lengyelország közötti kapcsolatáért fáradozva 
bukkant Rengsdorfban Bonhoeffer baráti körére, Persze ezenkívül még 
sokan, különböző országokból. Az előadók sorában hallhattuk Ernst Feil 
katolikus professzort, a legújabb, Bonhoefferről írt mű íróját, aki Bon
hoeffer világértelmezéséről beszélt, ez igen fontos kérdésről, hisz ez meg
határozza a világért való felelősséget is. Brosseder katolikus professzor 
pedig Luther a „Két birodalom”-ról szóló tanítását mutatta be, kritikai 
megjegyzéssel. No de mi, a reformáció népe is dinamikusabban értjük 
Bonhoefferrel együtt e kérdést, mint a lutheri orthodoxia. örültünk vi
szont annak, hogy a lutheri tanítás központi magját, a hitből való meg- 
igazulást minden keresztyén teológia legsajátosabb üzeneteként, Luthert 
pedig az egyház doktorai sorában emlegette. (Brossederrel való vitában 
azért kiderült, hogy a Két birodalomról szóló tanítás mégsem játszott 
olyan kimagasló szerepet a német egyház csődjében a nemzeti szocializ
mussal szemben, ez bizony ökuménikus csőd volt — a javából!) Két elő
adás nagyon meghökkentette a hallgatók egy részét, Paul Lehmann New 
York-i professzor a „Követés politikájá”-ról beszélt, melyen belül a pol
gárjogi megmozdulásokkal és a béke melletti demonstrációkkal szoli
daritást vállalt. Casalis párizsi professzor a „hit és a politika” kérdéséről 
szólt, a humanizmus, a társadalmi struktúrák összefüggését boncoló elő
adásban.

A rasszizmus kérdése
Külön szekcióban foglalkoztunk az antirasszizmus programja körüli 

vitákkal. Érdeklődéssel választottam ezt a szekciót, hiszen ennek veze
tője K. M. Beckmann, bochoumi szociáltudományi intézet munkatársa, 
a kérdés alapos ismerője korrekten és önkritikusan foglalkozik a kér
déssel. Már korábban felfigyelhettünk a „Rasse Kirche und Humánum” 
című gyűjteményesében egy-két megállapítására: A faji kérdés világ- 
probléma, sajnos nem lehet azt megállapítanunk, hogy e kérdés igazi sú
lyát az egyházak, vagy az ökumenikus mozgalom, nem szólva a német 
egyházról — eléggé időben felismerték volna. A kezdeti vonakodás után, 
amelyet a keresztyénség és a gyarmati imperializmus közötti kapcsolat 
meghatározott, mind nagyobb eltökéltség ismerhető fel. E kérdést igazi 
keresztyén szellemben — gyakran a saját társadalmi és egyházi hagyo
mány ellen — válaszolják meg. A keresztyének az eszkatológiai ígéretről 
tesznek bizonyságot, „Íme én mindent újjá teszek.” Bizonyos, hogy Isten 
a Jézus Krisztusban mindent újjá tesz, de ez felszólítás is a keresztyé
nek számára, hogy a faji kérdés békét szolgáló igazságos megoldásában — 
a Mindent Üjjá Tevő — munkatársai legyenek. (363—364 o.) — Ez viszont 
„optimizmus a reménységek lendítő ereje” — Bonhoeffer.)

A szekcióban kapott irodalomból megtudtuk, hogy pl. Mozambique-ot 
40 katolikus misszionárius elhagyta. Így tiltakoztak a portugál gyarmato
sító politikával szemben. Pickard atya a „Jeune Afrique”-ban adott nyi
latkozatában megrázó képet ad a bennszülötteket sújtó gazdasági, társa
dalmi, politikai, kulturális diszkrimináció következményeiről. Beira je
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lenlegi érseke érzéktelen a negyven misszionárius lelkiismereti válságá
val szemben. A gyarmatosítók oldalán áll. (1971. jún. 22-i szám.)

Beckmanntól az antirasszizmus-program körüli vitákról és annak 
hátteréről igen alapos tájékoztatást kaptunk. Hallottunk arról is, hogy a 
Cabora Bassa gát megépítése ellen nem csak Thimme, de a Pax Christi 
részéről Döpfner is tiltakozott. (Az esetleges német tőkével megépülő gát 
a bennszülöttek gazdasági gúzsbakötését jelentené.) Egy johannesburgi 
barátunk egészen közelről mutatott rá a kérdésekre: ő keresztyén elköte
lezettséggel emelt szót társadalmi igazságtalanságok ellen — meg is fosz
tották lelkészi állásától. Elmondotta azt, hogy a forradalom teológiája je
lentős segítség erkölcsileg, de a társadalmi átalakulás kérdése mindig az 
érintett tömegek ügye. A kongresszus összes résztvevője szolidaritását 
fejezte ki James Cone néger professzorral, aki a „Fekete teológia és fe
kete hatalom” című könyvével — a forradalom teológiájával kapcsolat
ban — több elgondolkoztató problémát vetett fel.

A kongresszus nyugatnémet résztvevői pedig egyházaikat hívták fel 
arra, hogy nem elég Bonhoeffert példaképpen emlegetni csupán, hanem 
egész konkrét döntéseket is kell hozni. Ez a bonhoefferi attitűd. Kívána
tosnak tartják az antirasszizmus programjának gyülekezeti szintig való 
lejuttatását. A pénzügyi támogatást a színesekre kell bízni, hogy azt be
látásuk szerint használják fel a részükre juttatott stipendiumokkal együtt. 
(Hadd tanuljanak afrikai egyetemeken is!)

Kialakult az a nézet is, hogy a segélyek felhasználása körüli vitá
kat nem kell kiélezni. Sok pénz kell a kulturális célokra is, hisz az okta
tás nem kötelező a színesek számára, és pénzbe is kerül. Kell az egész
ségügyre is, de sokan lesznek, akik az aktív politikai ellenállást is jó 
lelkiismerettel tudják támogatni.

A záró istentiszteleten — melyen Bethge, Lehmann és Schlingen- 
siepen szolgáltak — Angéla Davis mellett terjesztett elő egy nyilatkozatot 
egy fiatal, amelyet a jelenlevők elfogadtak — egy diakonissza sem hagyta 
ott az istentiszteletet.

A Bonhoeffer-társaság
Ha egy kisebbség tusakodása, töprengése, elkötelezettsége is kifeje

zésre jutott a kongresszuson, nagy rokonszenvvel követtem ezt. örültem 
a baráti fogadtatásnak, a régi egyetemista társaimmal, az Artillerie 
Strasse lakóival való találkozásnak, ök  is örültek, hogy nemcsak vendé
gükként, hanem egyben egyházam vezetőségének megbízása alapján egy
házam hivatalos képviselőjeként lehettem közöttük. Felvetődött az a gon
dolat, hogy létrejöjjön a nemzetközi Bonhoeffer-társaság, e gondolattal 
minden résztvevő szívesen barátkozott, hiszen Bonhoeffer nem rendszert 
adott, ő a cselekvés embere volt, de a tudatos cselekvésé.

Mindannyian itt és most, tehát ahol vagyunk, a magunk helyén sze
retnénk az ő hagyatékát átgondolni, nemcsak interpretálni, hanem app
likálni. (Bár az interpretálás és az applikálás korrelációban vannak egy
mással.)

Visszhang hazai egyházainkban
Igaza van Lehmann professzornak, hogy a szocialista társadalomban 

élő keresztyének számára is Bonhoeffer igen friss felismerései jó kiindu
lási pontokat nyújtanak az egyház önmagával való beszélgetése, önmaga 
megértése szempontjából. Hozzátenném, önvizsgálata szempontjából is. 
(Glaube und Weltlichkeit bei Bonhoeffer — Calwer 36. o.)
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Bonhoeffer prófétai módon látta meg azt, hogy jön egy nagy átalaku
lás, amelyben az egyház a történelmi igazság jegyében le fog mondani 
a privilégiumokról, nem megkeseredetten, hanem az Isten ítélete alatti 
tudatos meghajlásban és az Egész (társadalom) szolgálatában való önzet
len részvételben. (Widerstand und Ergebung 205. o.) Tudta azt, hogy az 
egyház igazán akkor egyház, ha szolgálatban — nem uralkodásban — 
másokért él.

Egyházunkat a diakónia útján (Lutherische Monatshefte 1969. 578. o.) 
sokan testvéri érdeklődéssel követik. Ök is tudják — akik a stuttgarti és 
darmstadti nyilatkozatot komolyan vették —, hogy nem is olyan magától 
értetődő, hogy adatott nekünk út. Mi nagyon átérezzük azt, amit Bonhoef
fer már 1942-ben felismert: Az egyház — a háborúban — néma volt, 
amikor kiáltani kellett volna, mivel ártatlanok vére az égre kiáltott. 
(Ethik, 120. o.) Szégyenkezve vallja meg az egyház, hogy a szegények ki
fosztását és kizsákmányolását, az erősek meggazdagodását némán nézte. 
(Ethik 122. o.) Gondoljunk csak az egykori Magyarországra, „Európa tár
sadalmi múzeumá”-ra. Elindulhattunk mégis, és járhatjuk egyházi veze
tőinkkel együtt az új utat. Professzoraink sokrétűen gondolják át a Bon
hoeffer által felvetett problémákat, mondanivalókat. Álljon itt egy pár 
tanulmány és téma! Az egyház szolgálata. Az igehirdetés. A lelkigondo
zás. Egyházkritika. A világi erkölcs. A munkaerkölcs. A világért, a bé
kéért való felelősség. Az eszkatológia — krisztológia. A keresztyén em
ber a szocialista társadalomban. Nagykorú keresztyénség a nagykorú vi
lágban. Az Egyház a mai világban című szociáletikai mű is többszörösen 
hivatkozik Bonhoefferre. Gyülekezeti lelkészeink is vissza-visszatérnek a 
Bonhoeffer által felvetett problémákhoz. Tanulmányok és témák: A sze- 
kularizmus — technika. Keresztyén eszkatológia, reménység ■— etika. 
A diakónia. Keresztyének és nem keresztyének a társadalomban. A vilá
giasság. A vallástalan istenes ember. Az evangélium ereje a mai ember 
számára. A kazuális igehirdetés. Az Ószövetség értelmezése az igehirde
tésben. Sőt gyakorlati teológiai doktori disszertációkban is vissza-vissza
térnek lelkészeink a bonhoefferi kérdésfelvetésekre. Teológiai Akadé
miánkon szemináriumi témaként is szerepel.

Bár Bonhoeffer lutheránus volt, református testvéreink is egész szív
vel vallják magukénak. (Sőt még adventisták is.) Református testvéreink 
— professzorok és lelkészek — által feldolgozott néhány téma: A keresz
tyén hit — technika. Egy mérnök bizonyságtétele. A nagykorúság. Keresz
tyén etika mai kérdései. Evangélium és törvény. Az egyház felelőssége a 
hidegháború idején. A béke kérdése. Gyakorlati teológiai tudományok 
szolgálata. Az igehirdetés időszerűsége. Erkölcsi konfliktusok. Az egyház
tól a világhoz. Ekkleziológiai kérdések a mai teológiában. Néhány gon
dolat a theizmus — ateizmus kérdéséhez: Íme egy nagy — 16 éves — 
témacsokor, mindegyikben szót kap Bonhoeffer. A cikkek a Theologiai 
Szemlében, a Református Egyházban, az Evangélikus Életben és a Lelki- 
pásztorban jelentek meg.

Gyülekezeteink népe már tizenhat éve forgatja azt az énekeskönyvet, 
amelyben Bonhoeffer három imádsága található. Az evangélikus lelké
szek által írt prédikációs kötet is már hét éve közvetíti Bonhoeffer gon
dolatait. Sajátos helyzetünkből értjük szolgálatunkat, és így Bonhoeffert 
is. A Theologische Literaturzeitung figyelemre méltónak tartja azt, hogy 
egyházunk (az eviani tanulmányban. — mely a diakóniai teológiát érvé
nyesíti több vonatkozásban) behatóbban szeretne szólni ott, ahol a saját 
mondanivalót — a mások számára is hasznosat — közölheti. Hozzáteszi a
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recenzor, hogy ez igen helyen az ökumenikus dialógus szempontjából. Ta
lán ez a kívánatos a Bonhoeffer-stúdiumokkal kapcsolatban is. De íme 
mennyire igaza van Bethge-nek, hogy Bonhoeffer átlépett a határokon.

Érdeklődés felekezeti határokon túl
Bizonyos, hogy nálunk is túlléphet a felekezeti határokon a Bonhoef

fer iránti érdeklődés. Lehetséges a testvéri összetalálkozás azokkal, akik 
egyformán látják küldetésüket a világban, az egyház diakóniai életfor
máját. „A keresztyén ember a mában” című könyv „Kifogások a hívek 
(katolikus) részéről” fejezetében a szerző: „El az egyházzal a mindennapi 
emberi élettől!” felvetésre így válaszol: „ . . .d e  ha az egyház meg akarja 
érteni az embert, szeretni és szolgálni akarja. . . ,  segítsünk mi, fiai, hogy 
minél kevesebb áldozattal és minél előbb megtalálja (a helyes utat) az 
emberiség, az ember javára. Az Üdvözítő akarata is igéi szerint: szolgá
latban másokért, és nem szolgáltatásban önmagáért. Ehhez hozzá kell 
tisztulnunk.” (84. o.) Nyíri Tamás a brüsszeli kongresszusról szóló beszá
molóban az egyház egyik felismert kísértéseként azt említi, hogy az'egy
ház a saját érdekét szolgálja s nem az emberiség ügyét. (Vigilia 1971/31. 
old.) A katolikus egyház fiainak segítése, fáradozása nyomán meggyor
sult az útratalálás. Ezt a segítést viszi tovább Horváth Richárd testvé
rünk, amikor a valósággal való szembenézésre, az elavulttól (az uralkodó 
egyház koncepciójától) való elszakadásra erősít. (A Katolikus Szó 1971. 
április 18-i száma.) A mai ember szeretetben való megértését segítheti 
Romano Guardini Das Ende dér Neuzeit című korábbi könyve is, mely
ben a mai ember megértése szempontjából egy olyan jelentős folyamatra 
hívja fel a figyelmet, amelyre katolikus teológia addig nem figyelt. Kor
analízisében rámutat arra, hogy a felszínes szekularizmus tudatosodása 
nyomán erőteljesen előtérbe kerül a nem keresztyén egzisztencia. Ezt a 
realizmust Guardini pozitívan értékeli. Bizonyos mértékben párhuzamos 
ez Bonhoeffer koramalízisével. (Érdekességként említem meg, hogy Guar- 
dinira Bonhoeffer hívta fel figyelmemet. 1933 nyári szemeszterében hall
gattam is két előadássorozatát)

Kari Rahner budapesti előadásában is jó valóságérzékkel utasította 
el az apológiát. Sajnos egyházaink még messze vannak attól az ismert 
rahneri igénytől, hogy az egyház mint kályha, a kívüllevőket melegítse. 
Ez volna a Logoszról való hiteles bizonyságtétel. Pál is adós volt Jézus 
szeretetével zsidónak és görögnek, egyháznak és nem egyháznak egyaránt. 
(Miután az apológia szó mögött az apó- és a logosz van, sokszor gondolok 
arra: az apó- egyik jelentése: kívül valamin, távol valamitől. Pedig kí
vülről vagy távolról mi nem szólhatunk. Melegíteni is csak Jézusban — 
en Kriszto — és Jézus közelében lehet.)

A konferencián jelenlevők szívesen vették tehát, hogy egy-egy or
szágon belül a Bonhoeffer-társaság szekciói létrejöjjenek. Egyébként a 
„Lelkipásztor”-bán 1967-ben megfogalmazódott az az igény, hogy Bonhoef
fer iránymutató tanítását ökumenikus munkaközösségben testvéri módon 
dolgozzuk fel. Erre Bonhoeffer ökumenikus egyénisége is módot ad. (222— 
223. o.) Egy-egy országon belüli szekciók nyilvántartanák vagy összegyűj
tenék a Bonhoefferrel kapcsolatos fellelhető anyagot, és a vele kapcso
latos szekundér irodalmat is. Nagykorú világban joggal figyelhetünk 
Bonhoefferre.
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Találkozás a nagykorú világgal
A tanulmányi közösségnek nem kellene feltétlenül ökumenikus kor

látok között maradnia, hiszen lehetséges, hogy a tegeli, a buchenwaldi 
vagy schönbergi koncentrációs táborban nem keresztyén honfitársunk is 
találkozott vele.

Lehmann professzor arra is felhívja a figyelmet (1. a korábbi idéze
tet), hogy Bonhoeffer fragmentumaiban kifejtett felismerések és villaná
sok a keresztyének és marxisták közötti beszélgetéshez is jó kiindulási 
pontokat nyújthatnak.

André Dumas „Une Théologie de la réalité” című nagy Bonhoeffer 
tanulmányában igen figyelemre méltónak találja Bonhoeffer azon képes
ségét, hogy előre látta: a keresztyénség zömmel olyan emberekkel fog ta
lálkozni, kik számára Isten valósága latens kétely tárgya. Diderot, Prou- 
dhon és Sartre példáin mutatja fel a megismerés és szabadság nevében 
a kiskorúságból kitörő embert. Szól arról, hogy a valláskritika ma ke
vésbé agresszív, de radikálisabb. Meglátja azt, hogy a keresztyénség olyan 
világban fog élni, amely Isten nélkül is boldogul, mivel Istenre mint 
munkahipotézisre nincs szüksége (322. o.).

Figyelemre méltó, hogy Bonhoeffer a nagykorúsággal az egyházon kí
vül találkozik, olyan emberek között, akik semmiféle tradícióval nem 
rendelkeztek, és mégis felelősen, szabadon döntöttek. Így vetődik fel szá
mára az Isten elrejtettségének gondolata is. Személyesen égető kérdésévé 
válik az erkölcsi nagykorúság kérdése is. Ilyen töprengések közepette tu
datosodik tovább benne a dialektikus teológia által felvetett valláskritika. 
(Luthernél is vannak erre vonatkozó támpontok.) A vallást történelmi 
jelenségnek ismeri fel, amely kiskorúságban tartja az embert, gátolja ér
telmét és szabadságát. Az élő felelős hit pedig egészen más kell hogy 
legyen.

„A ma valláskritikája kevésbé offenzív, de radikális.” Jó a megálla
pítás, radix jelentése a gyökér, tehát gyökerekig menő.

Offenzivitásra csak akkor keseredik el az ember, ha módszerével nem 
ér el eredményt. A tudományos utópia és a társadalmi utópia már a 
múlté, nem megy a gyökerekig, nem effektív. Még adminisztratív mód
szerekkel sem lehet előbbre jutni, s egy abortált világnézettel mit lehet 
kezdeni? (A keresztyén egyházak is nyertek a történelem folyamán ilyen 
irányú tapasztalatokat.)

E módszert a marxisták negatívan ítélik meg, erről egyébként Fran
cois Fejtó a Reforméban (magyar forrásra hivatkozva ír is). Jó azért a 
gyökerekig menő, a vallás funkcióját vizsgáló kritika vonalán egy kis 
eszmélkedés.

Sokszor türelmetlenek vagyunk abban a tekintetben, hogy a nem 
keresztyének a vallás és keresztyén hit distinkcióját nem fogadják el. 
Hogyan kérhetjük ezt mi, ha gyakorlatilag a keresztyén hit funkciója a 
vallás funkciójában ragadható meg, mert mi benne élünk a „vallásos ke- 
resztyénségben” ? A gnoszticizmus ugyan őskeresztyén eretnekség volt, de 
az óegyház már az indulásnál a szimbólumokban ezt átvette, s annyira 
saját ruha lett, hogy amikor mi vallás nélküli keresztyénséget említünk, 
ketté áll a füle a keresztyénnek és nem keresztyénnek egyaránt, és mind 
a ketten divatos ruhának gondolja ezt.

Korszerűsködésnek gondolják sokan, pedig a bibliai látás, tehát ez 
az óruha az élet „kellős közepén” találkoztat velünk össze Istennel.
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Nekünk is a gyökerekhez kell elmennünk, az eredeti elegyítetlen, 
tiszta evangéliumból kell megújulnunk. Nem a korszerűséget kell keres
nünk, „mint ahogyan sokszor Bonhoeffert Bultmannal együtt emlegetik” , 
hanem a megújult keresztyénség lehet csak igazán kortárs.

A vallásos dualizmus kritikája
A vallásos keresztyénséget azért kell magunk mögött hagynunk, mert 

emögött dualisztikus szemlélet is rejtőzködik, ez pedig méhében gettót 
vagy klerikalizmust hordoz. A valóság egy! Isten regimentje alá tartozik, 
tehát közünk van hozzá, Istené, tehát nem kell azzá tennünk. Sok-sok 
nyugaton élő keresztyén Bonhoeffer hagyatékán tájékozódva nem azt 
kérdezi, hogy miként juttathatom kifejezésre a keresztyénséget, hanem 
azt kérdezi: mit jelent Krisztus, mi az ő követése. Ez a keresztyénség vi- 
lágisága felé mutat, a feladatok sűrűjében a felelősségvállalást, a való
ság megkettőzése helyett a valóság, a világ formálásában való készséges 
részvételt. Ez azt tanúsítja, hogy nincsenek érdekelve a vallás szabályozó 
funkciójában, a dezorientálásban és kompenzálásban, az ellentmondáso
kat nem oldják fel a transzcendenciában. Engednek a küldetésnek, hisz
nek a saját portékájukban.

A szocializmusban élő keresztyének pedig bátran és készségesen segí
tenek a közösség valóságos megvalósításában — amelynek az igénye nél
kül valóságos egyén nem is létezik —, és titokban nem a vallás kommu
nikatív funkciójában bíznak.

Társadalomközi kapcsolataink zavartalanságához hozzátartozik a se
gítő szándék, mert lehet a fennmaradás érdekében esetleg antiklerikális 
forradalmi teológiai és vallástalan keresztyénség jelszavakkal is dolgozni. 
Bonhoeffer többször szól a saját magáért küzdő koncepció ellen, és igaz 
az ige: „aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt” .

A kérdés az: bízunk-e az Igében, amelyhez ígéret fűződik: „nem jő 
vissza üresen” . Ubi et quandó visum est deo. Ami esetleg reménytelen
nek látszik, Isten ott is tud cselekedni. Sokat mond nekem Péter háló
kivetése, egész éjszaka fáradoztunk és mégsem fogtunk semmit, pedig az 
éjszaka és a partmente az a halászat ideje, s ki kellett vetnie a hálót, az 
Igét nappal és a mélyben. A szellem napvilága kevés sanszot jelent, s ő 
engedelmesen teljesíti a küldetést.

Nem keresztyén partnereink esetleg azt is gondolhatják, ill. a tár
sadalmi átalakulás problematikája idején gondolhatják, hogy szívünk 
mélyéről nem is akarjuk a valóság megkettőzését, az elidegenedést meg
szüntetni, mert ezen a vonalon van reménységünk.

Gyakorlatilag kell sok mindennek történnie radikálisan, tehát a gyö
kérhez, az Igéhez kell fordulnunk azért, hogy a torzulásokból kikerüljünk. 
Ugrinovics szovjet tudós, kinek tanulmányai a magyar Filozófiai Szemlé
ben és a Világosságban is megjelentek, Bonhoeffert pozitívan értékeli, 
aktívnak ismeri, aki a háború alatt is megmutatta, hogy a szeretet fele
lősséget jelent, azért ami a világban és a társadalomban történik. Bon
hoeffer valóban tud arról, hogy a keresztyénség a világi feladatokban való 
részvételben konkretizálódik. Ugrinovics ugyan ellentmondásosnak látja 
Bonhoeffert, de vajon azzal, hogy a feszültséget nem oldja fel, nem érzi-e 
őt mégis jobban, mint azok a teológusok, akik nem tudják úgy érteni, 
ahogy egyedül érthető, a hivő keresztyént és aktívan elkötelezettet. Pe
dig lehet identifikálódni célkitűzésekkel az ember szolgálatában az iden
titás megőrzése mellett — hogy Bethge egy kifejezésére gondoljak.

155



Krisztusé vagyok, tehát a világé!
Megélt valóság volt Bonhoeffer számára „Mennél inkább Krisztusé, 

annál inkább a világé.” A „másokért való lét” nem választható el nála a 
krisztológiai — s ezzel a theológiai dimenziótól. Ehhez a propriumhoz 
a küldetés alapján ragaszkodnunk kell, s ez nem erőtlenítés.

Ügy kell cselekedni — mondotta Bonhoeffer — : etsi deus non dare- 
tur. Ez a felelősség nagyságát juttatja kifejezésre, tehát mintha Isten 
nem lenne. (Sokan botránkoztak meg e mondat felett). Nem azt mondja 
non daretur, ellenkezőleg, Isten színe előtt úgy kell felelősséget vállalni, 
mintha egyesegyedül minden reánk lenne bízva.

Tehát a propriumhoz ragaszkodunk nem azért, hogy elmeneküljünk 
a transzcendenciába, csak egy lábbal álljunk a világban. Ez esetben Ca- 
musnak van igaza: Vous étes de mauvais compagnons! Rossz útitársak 
vagytok. A plusz teherhez, mások terhének hordozásához kapunk erőt — 
mint ahogy mások ezt az erőt más motivációkból kapják —, ha a keresz
tyén ember anonimitásában is él, mégsem él névtelenségben, mert nem 
élhet az arkanum nélkül, gyülekezet, ima, Ige nélkül. (Az imában nem 
megkönnyebbül, hanem megerősödik.)

Kiteljesedik ugyan a keresztyénség a humánumban, de abban nem 
oldódik fel, s ennek megvallása is nem keresztyénekkel való kapcsola
tunkat zavartalanná teszi. Bonhoeffer a transzcendenciát elutasítja, s 
ugyanakkor van olyan különös megállapítása, hogy a transzcendencia a 
másokért való létben tapasztalható meg. Tudom azt, hogy ez a transz
cendencia szó allergikussá teszi a jogoktól elütött nagy tömegeket, és mégis 
olyasvalami ez, a másokért való lét, amely egymás megismerése szem
pontjából atmoszférát teremthet. A másokért való küzdelemben kell tük
röződnie annak, ami az egyházban végbemegy.

Egy nem keresztyén honfitársam — a keresztyének és nem keresz
tyének problémakörrel kapcsolatban — mondotta egyszer nekem: „A gya
korlati életben, az emberért való fáradozásban tegyünk arról tanúságot, 
hogy világnézetünk pozitív-e, vagy nem.” Ez is — úgy gondolom — a 
dialógus egy formája.

Bonhoeffer egy emberért való fáradozásban — nem keresztyénekkel 
való közös fáradozásban — ismert fel több mindent. A felismerések nem 
voltak ellentmondásban a korábbi Bonhoefferrel, mégis e felismerések 
cselekvés közben adattak. Öt is igazán cselekvés közben érthetjük meg.

Ha nem keresztyének Bonhoefferből csak fragmentumokat vállal
nak, ez arra mutat, hogy nem csak ökumenikus, de egyetemes megbe- 
csültetésben is részesül az a valaki, aki — másokkal együtt és másokért 
— ember tudott maradni az embertelenségben. („ A Világosság”-ban is ta
lálható vele kapcsolatban egyetemes emberi szempontból pozitív érté
kelés.)

Mi viszont, akik Bonhoeffer hitét is valljuk, örülünk, hogy ezek a 
fragmentumok (a fogsági levélgyűjteményben és itt-ott az etikájában) 
szorosan hozzátartoznak az egész Bonhoefferhez. Így tudtuk vállalni a 
dél-afrikai kérdésekkel kapcsolatban, a rasszizmus kérdésével kapcsolat
ban az elkötelezettséget, mint keresztyén elkötelezettséget és szolgálatot. 
Ez a felelősségvállalás pedig közösséget jelent nem keresztyénekkel.

A konferencia csattanós befejezése
A konferencia végétért, Hammelsbeck nyugalmazott professzor, a né

met egyház „enfant terrible”-je kért szót. Ez alkalommal nem volt „ter- 
rible”, hisz most nem a felsőbbséggel vitatkozott. Valamennyiünk nevében



meleg köszönetét mondott a vendéglátóknak, az asztalok körül szolgálatot 
végző diakonisszáknak. Ellenben, ami most következett, az volt „terrible” : 
felugrott egy fekete hajú német fiú azzal, hogy „én pedig fiatalos módon 
szeretném megköszönni a szeretetet, a figyelmet”, ezt csattanós csókkal 
juttatta kifejezésre. Mire az egyik amerikai professzor megjegyezte: 
„Végre érvényre jutott a vitaiizmus a német teológiában!” Jó volt ezt 
hallanunk! Belém is villant, amit eléggé kritikusan mondott Bonhoeffer 
a német teológiával kapcsolatban: „Nálunk a gondolkodás többszörösen 
a szemlélő luxusa volt, nálatok (ti. az eljövendő nemzetségnél) pedig egé
szen a cselekvés szolgálatában áll majd. „Nem mindenki megy be a meny- 
nyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram!, hanem aki cse- 
lekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Widerstand und Ergebung 203. o.)

A kedves nővér a hála e meglepő kifejezése miatt elpirult. Ügy gon
dolom, hogy mi is pironkodhatunk amiatt, ha az élet által elénk adott 
feladatokra, sokszor csak szavakkal és nem a követés elkötelezettségé
vel válaszolunk. Még inkább pironkodnunk kellene, ha pironkodás lenne 
az utolsó szó. Legyen az utolsó szó azé, aki az Első és az Utolsó. Eredj 
el, és többé ne vétkezzél! Ettől függ, hogy az eljövendő nemzedék úti
társa lesz-e egyház vagy nem!

Lehel Ferenc

A keresztyén humanizmus 
a gyakorlati életben

Ez a cikk kivonat a Bossey-i Ökumenikus Intézetben ké
szült szemináriumi dolgozatból.

A történelem Istene. Isten a történelemben munkálkodó Ür. Jahve
kijelentette magát Izrael politikai és nemzeti életében, az eredménytelen
ségekben és a sikerekben egyaránt. Prófétái által számtalanszor követelt 
szociális változtatásokat és intézkedéseket. Isten soha nem azért hívja el 
magának az embert, hogy elhivatottsága közben a világi kérdések felé 
irányuló érdeklődését veszni hagyja, hanem arra hívja fel, hogy a kultúr- 
parancsban adott isteni követelésnek megfelelően Isten munkatársaként 
kezébe vegye a szociális, kulturális, politikai és gazdasági élet irányítását.

A történelemben munkálkodó Istent igazán a Jézus Krisztusban, — a 
„valóságos Isten és valóságos ember” -ben — adott kijelentés alapján 
ismerhetjük meg. Ott lett nyilvánvaló, hogy Isten nem „idea” vagy „foga
lom”. Isten Jézus Krisztusban „valóságos ember” lett. — Ez arról is ta
núskodik, hogy az embernek „valóságos embernek” kell lenni. Az ember
nek „emberfeletti” (Übermenschentum), vagy „félisteni” szintre emelke
dése téves elképzelés. Isten szeretetének a tárgya a valóságos ember, s 
nem az álszent kegyesség gőgjének fénysugarában tündöklő „vallásos” 
ember. A valóságos ember a Teremtő és teremtmény Isten adta áldott sza
badságában élhet egymással. Isten mindig szeretetének „tárgya”, az ember 
javát, életét és boldogságát munkálja a történelemben. Mindig az em
berért, s soha nem az ember ellen munkálkodik.

Méltán érte a marxi kritika kora vallásfilozófiái irányzatait képviselő
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egyházat. Azt a téves egyházi tanítást, hogy az ember a történelemben 
és a társadalomban Isten „önkényének” játékszere, s akaratának kiszol
gáltatott labdája. Ezért is hangzott a marxi kritika megállapítása: „A 
vallás lényegében az emberlétnek és a természetnek a valóságát üresíti 
meg s egy túlvilági istenség-fantomra ruházza rá azt az emberi méltó
ságot, amit neki magának kellene hordoznia, — s az embert és a ter
mészetet az Isten kegyelmes befolyása alá helyezi.” Mi a történelmet 
nem az Isten kijelentésének, hanem az ember kinyilatkoztatásának te
kintjük. A valóságos emberlétre nem Istentől várjuk az „elismerés bé
lyegét”, s azt, hogy az embernek Isten biztosítsa az emberi méltóságot 
hatalmával és uralmával.” Engels: „Kicsoda Isten? A filozófusok megol
dották már ezt a kérdést: Isten, az ember. (Feuerbach) Az ember képes 
megismerni önmagát, saját mértéke szerint tudja minden élethelyzetét 
felmérni, saját lényét — mivoltát — megítélni, a világot saját emberi ter
mészetének követelése szerint irányítani, s ezzel meg tudja oldani saját 
korának rejtélyeit.” Marx szándéka az volt, hogy az embert emberi mél
tóságának felismerésére elvezesse.

Ma feleletet kell keresnünk nekünk, keresztyén teológusoknak arra, 
mit is jelent az emberi méltóság és szabadság a kinyilatkoztatás fényé
ben? Isten Jézus Krisztusban a valóságos életre mondott igent. Isten sze- 
retete Jézus Krisztusban minden emberre elhatott, s minden emberi „pri
vilégiumot” megsemmisített akkor, amikor minden embert Isten szeretett 
gyermekének hirdetett meg.

A marxi tanítás rámutatott: az ember úgy nyerheti el emberi mél
tóságát, ha az őt körülvevő társadalmat, világot úgy alakítja, hogy abban 
minden embernek biztosítva legyen emberi méltósága és szabadsága.

Száz esztendővel ezelőtti proletariátus, a jogaitól és emberi méltósá
gától megfosztott „munkaeszköz” a korai kapitalista társadalomban nem 
az evangélium hirdetése nyomán döbbent rá arra, hogy Isten alkotó keze 
emberi méltóságának teljes birtoklására szabadította fel. A keresztyén ige
hirdetés egyáltalán nem fordult az éhező és nyomorgó proletárok felé. 
A félfeudális vagy kispolgári keresztyén társadalmi rend, vagy „népegy
házi keret” nem adott helyet az egyre növekvő proletariátusnak. Sőt, 
saját „isteni alapokra és jogrendre” helyezett gazdagságának veszélyezte
tettségét érezte a proletariátus részéről. Az uralkodó társadalmi osztállyal 
éppen ezért szoros „érdekszövetséget” kötött, s annak ideológiai szócsöve 
lett. Nem volt talán egyetlen keresztyén sem akkor, aki a proletariátus 
emberi jogainak elnyerése érdekében széttörni merészkedett volna, — 
avagy bírálta volna őszintén, — a feudál-kapitalista társadalom egyre szo- 
rítóbb és elviselhetetlenebb gyűrűjét. Hogy az ember önmagától való el
idegenedését is, — s ezzel együtt járóan az emberek nagy tömegének az 
egyháztól való elidegenedését, — az egyháznak Isten kinyilatkoztatásától 
ellentétes igehirdetése és magatartása előmozdította vagy kiváltotta, azt 
korunkban tényként kell keresztyéneknek felismerni és elismerni.

A keresztyéneknek Isten munkáját a világban felfedni, s Isten munka
társaként a világban a világ javáért munkálkodni Istentől kapott fel
adata.

Az egyház a hívők közössége, vagy összegyülekezése (congregatio 
fidelium) — ahogy azt Luther értelmezte. Az egyház látható közösség. 
Ezért feladata és elkötelezése van abban a társadalomban, amiben él. S 
nem csupán azáltal, hogy az Evangéliumot a társadalomban élő embernek 
hirdeti, hanem azáltal, hogy az egyház maga is közösség (societas evan- 
gelii et spiritus sancti), s evangéliumi hite elkötelezéséből, a szeretet pa-
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rancsának betöltésével kell betöltenie a társadalomban a szociáletikai és 
szociálpolitikai felelősségét is. Az egyház soha nem élhet abban a téves 
elgondolásban, hogy magát a társadalomtól elszakítva, valami „világfe
lettiségben” élhet. „Magasabbrendűségi érzésből” nem igényelhet magának 
„megkülönböztetett” helyet a társadalomban. Ez a keresztyén gőg maga
tartása és az „uralkodó egyház” elképzelése lenne. Az egyház akkor tud 
igazán egyház lenni, ha tudja, hogy ő egy rész a világból, amelyet Isten 
szeret, s amelyik világnak a szeretetét Krisztusban nyilvánvalóvá tette. 
Az egyház küldetéséhez hozzátartozik az is, hogy a világot saját lényegé
nek felismeréséhez is hozzásegítse. Az az egyház, amelyik tudja, hogy Isten 
jelen van és cselekszik a történelemben, éberen figyel arra, hol fedezheti 
fel Istennek a világért végzett munkáját, hogy azután Isten munkatársa
ként egy adott társadalomban, adott időben és körülmények között mun
kálkodjék segítő szeretettel embertársaival együtt. Krisztus egyháza ál
landó dialógusban van az őt körülvevő társadalommal. A mi magyar evan
gélikus egyházunk a marxista társadalommal. Ez a dialógus azonban 
nem meddő viták sorozatából tevődik össze, hanem a mindennapi élet 
sokrétűségében, ahol a keresztyének Istentől kapott megbízatásukra fi
gyelve, a marxisták az emberi jogot és méltóságot mindenekfölött való
nak tartó humanizmusukkal munkálkodnak azért az emberért, akit a 
háború vérzivatara, a kapzsi ember gonosz önzése, embertelensége és szív
telensége, bűne, emberi méltóságától, vagy életétől és életlehetőségétől is 
megfosztani kész. Ebben a dialógusban a „másikat” partnernek fogadja el 
az egyház és a keresztyén ember, s nem „magas lóra ülve” igyekszik „ki
oktatni” a világot. Ezt a dialógust nem nagy szavakkal kell folytatni, ha
nem a keresztyéneknek és nem keresztyéneknek életfolytatásával és 
együttélésével. Luther mondotta: „A keresztyén ember nem él önmagának, 
hanem Krisztusban és a felebarátban. Hite által él Krisztusban, szeretete 
által a felebarátban.” Az ember oszthatatlan egész. Nem csupán úgy 
mint „egyed” és „személyiség” , hanem úgy is, mint olyan, aki teljes 
egészében hozzátartozik, oszthatatlanul az emberiség közösségéhez és a 
teremtett világhoz, amelyben él, amelyből táplálkozik. A keresztyének 
gyakran egy istenes, „jó” , kegyes életet élnek a templomban, — látszat
ból, — s szeretet nélküli, irgalmatlan és kegyetlen az életük a minden
napi életben. Ez lehetetlen magatartás! A keresztyén ember nem tehet 
különbséget a „keresztyén” és „világi” élete között.

A keresztyén embernek a „másikban” kell felismerni a testvért. így 
tud csak a szeretet figyelmes és életet munkáló tevékenységével a feleba
ráthoz közel hajolni. A szeretet tanít meg a nagykorú emberrel közösség
ben és munkás „egymásért-élésben” járni. Mert mit is jelent tulajdon
képpen a szeretet szabadságában igazi emberként élni ? „Szabadnak lenni 
és szeretetben járni azt jelenti: szabad vagyok a másik szolgálatára, aki
vel összekapcsolódott az életem. Csak a másikkal való viszonyban vagyok 
szabad és élek szeretetben.” (D. Bonhoeffer.) Csak ha a „másikra” mindig 
mint testvérre, embertársra, felebarátra tekintek, tudok megszabadulni 
önző „én”-em rabszolgaságából, s egyenlő lehetőségek és emberi életkörül
mények biztosításának munkálása közben összesimul a kezem a másik 
emberrel. Az egyház, a keresztyének ott, ahol a Krisztustól kapott sze
retet elkötelezésében élnek, megtanulnak így munkálkodni marxista, 
nem keresztyén emberekkel együtt, hogy egyre több ember, emberi mél
tóságának és felelősségének visszanyerésével munkálkodjék a másik em
berért. A szeretet elkötelező szabadságában tudunk együtt élni és 
együtt munkálkodni a nem hivő, nem keresztyén, marxista embertár
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sainkkal, akiknek humanitása nagyon sokszor szégyenítheti meg a sze
retet elkötelezését „hangoztató és prédikáló” , de soha meg nem élő ke
resztyéneket! „Úgy gondolom, hogy a nyomorgó proletárok számára az 
irgalmas samaritánus sokkal inkább volt Marx és Engels, mint a keresz
tyének” — írta Vogel professzor.

Ez az igazság! Ha csak magyar viszonyokra tekintünk is, azt látjuk: 
Magyarország fél évszázaddal ezelőtt a „keresztyén Magyarország” volt. 
„Mária országa” . S ebben a „keresztyén” országban nem vették észre 
a hárommillió koldus éhségét és szenvedését. Az „ezernyi fajta népbe
tegséget és szapora csecsemő-halált” . Ki jajdult fel az élet delén el
vérzők ezrei láttán? Kinek fájt, hogy korgó gyomorral ki tántorgott 
Amerikába másfélmillió szegény magyar? Bűnbánattal kell beismerni, 
hogy a koldusok kiáltását, az emberi méltóság és szabadság után sóvár- 
gók sóhaját, az éhezők korgó gyomrának morajlását meghallani egy 
marxista társadalom tanította meg a keresztyéneket. S mi ma öröm
mel munkálkodunk együtt ezekkel az emberekkel magyar népünk bol
dogabb holnapjáért és minden emberi életet munkáló jó törekvésével.

Mii jelent a humanitás a „gyakorlati életben” ?
A gyakorlati életben menyilvánuló humanitás soha nem engedi 

meg, hogy legyen csak egyetlen ember is, aki a másik ember gonosz 
önkényének, kapzsiságának, profit-éhségének emberi méltóságától és 
szabadságától megfosztott áldozatául essék. Az ember, amikor humánus, 
lényegében igazi „ember-voltához” hű. Csak ebben a „humanitárius
voltában” tud alkotóképes, emberséges lenni. A keresztyén humanitás
nak az általános, nem keresztyén humanitással együtt kell vallani: „Az 
éhezőnek kenyérre, az otthontalannak födélre, a jogaitól megfosztott- 
nak jogokra, az egyedüllevőnek közösségre, a szolgának szabadságra 
van szüksége. Istenkáromlás lenne az éhezőt éhezni hagyni. Hiszen Isten 
közel van azokhoz, akik őt segítségül hívják a nyomorúságban. Ha az 
éhező nem jut el hitre, az annak a bűne, aki megfosztja attól, hogy ke
nyérhez jusson.” (D. Bonhoeffer) Nem a gazdag keresztyének bűne az 
hogy a Harmadik Világ koldusszegény? Nem a keresztyéneket vádolják 
a Hirosimában és Nagaszakiban kioltott életek ezrei? A gázkamrákban 
elégetettek tízezrei? Nem vádolja a keresztyéneket az a tény, hogy pl. 
Brazíliában az átlag életkor 32 év? — kérdezte vádolón Bosseyben a 
brazil Ferenc-rendi tanársegéd.

A gyakorlati életben a keresztyéneknek és nem keresztyéneknek, 
marxistáknak együtt kell munkálkodni a humánus elkötelezés alapján, 
hogy a fejletlen, gyarmati sorban élő népek önállósághoz és kenyérhez 
jussanak. Hogy soha többet háború gyilkos ördöge ne oltson ki élete
ket. Soha ne legyen embertelen életkörülmények között élő ember! 
Épüljön olyan világ, társadalom, ahol nem csupán a „kiváltságosok” , 
hanem minden ember boldog és megelégedett életet élhet!

Krisztus prófétai szavait figyelembe véve — amit Mt. 25,1—46-ban 
elmondott — korunk keresztyénéi nem lehetnek olyan „tétlenek” , mint 
ami jellemezte az elmúlt idők keresztyénéit. Annak a Krisztusnak va
gyunk a tanítványai, aki a betegeket meggyógyította, az éhezőket meg
elégítette, a szenvedőkhöz szolidáris szeretettel hajolt. Ha nem csak 
mondjuk, hogy az ő tanítványai vagyunk, akkor ez azt is jelenti: a ke
resztyéneknek minden emberrel együtt kell munkálkodni, hogy az el
nyomottak felemelkedéshez jussanak. A mi modern világunkban meg
levő kiáltó nyomorúság között keveset érne az egyéni „jócselekedet” .
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Meg vagyok győződve, hogy csak egy mélyreható strukturális változás, 
politikai és szociális változás tud megoldást hozni azok számára, akik a 
nélkülözések és nyomor félelmetes valóságában élnek. „Azok a keresz
tyének, akik a szociális kérdésekkel kapcsolatban tétlenek maradnak, 
megtagadják és elárulják a „szegények Urát” . (H. Cox) Azok töltik be 
küldetésüket, akik nem Krisztustól kapott elkötelezés alapján, de gya
korlati humanitásból azon fáradoznak, hogy olyan világstruktúrák szü
lessenek meg, ahol minden ember egzisztenciája biztosítva van — s azok 
a keresztyének, akik együtt munkálkodnak ebben. Itt találkozik össze a 
keresztyén humanizmus és a marxista humanizmus világméretű felada
tok megoldásának munkálásában. Az egyház nem hirdetheti hazugul: 
„Boldogok vagytok ti szegények, éhezők és sírók, ti, a társadalmi igaz
ságtalanság áldozatai, munkanélküliek és összetörtek, elhagyottak és 
szenvedők, mert majd a „menny békessége” a tiétek lesz.” Az ilyen ta
nítás a mennyet a koldusoknak rezerválta — s a gazdagok „azt” öröm
mel át is engedték nekik — míg a földet egyedül „saját osztályrészük
nek” és „tulajdonuknak” fogadták el. S nem valami cinikus dolog, 
„mennyei vigasztalásról” beszélni, mert földi vigaszt nem akartak adni? 
Mennyei „megelégítésről” szónokolni, mert a földön nem akartak „ke
nyeret szeletni” azoknak, akiknek kenyerét az Isten a „gazdag keresz
tyének éléskamráiba” helyezte el? Ezzel a keresztyén egyház és embe
rek saját önzésüket és a „szegények” felé irányuló gyűlöletüket akar
ták elkendőzni. Pedig igazság és hazugság nem olyan valami, amit az 
ember mond, hanem amit az ember tesz, amiben teljes egészében él. 
Szabad emberként élni nem azt jelenti, hogy szabadságom van arra, 
hogy a másik embert leigázzám, felette zsarnokoskodjam, hanem ez az 
önmagámtól, önző énemtől való megszabadulást s a felebarát javát mun- 
kálásra való felszabadulást jelenti.

Aki a keresztyén humanizmusból fakadó felelősséggel él, megtanul 
a felebaráttal a szeretet és megértés, segítés és támogatás közösségében 
élni. — Ko-egzisztáló ember lenni. P. Sartre írta: „A pokol az a másik 
ember”. Ez nem csupán „egy” filozófus gondolata, hanem ez mételyezi 
meg az egész embervilágot. A félelem a mellettem élő embertől — amit 
a hidegháborús körök nagyon jól kiaknáznak —, megmérgezi az em
beri kapcsolatokat. Megállapításomat gyakorlati példákkal érzékeltetem: 
Gyakran mondogatják: Mi lesz, ha a Harmadik Világ színes bőrű em
bere is az európai fehér ember életnívójára emelkedik? Szegények az 
elmaradott és fejletlen népek, mert lusták. — De ki adott nekik munka- 
lehetőséget? Ki biztosította kulturális felemelkedésüket? A fehér gyar
matosítók csak elrabolták nemzeti kincseiket, és tönkretették és lerom
bolták nemzeti kultúrájukat! — A szocialista közösséghez tartozó or
szágok olyat produkáltak az elmaradott, félgyarmati országokban, amire 
a kapitalizmus soha nem volt képes. Hidegháborús kampányt kell el
lene hazug rágalmak alapján indítani, mert mi lesz, ha nyilvánvalóvá 
válik, hogy a szocialista társadalmi rend emberségesebb, humánusabb, 
az emberek nagyobb tömegének biztosítja a nagyobb kenyeret és jobb 
megélhetést? Pedig az az ember vagy embercsoport, amelyik a „másik
ban csak a poklot” látja, az nem tud józanul gondolkodni és nem képes 
józan ítélethozatalra sem. Keresztyének valljuk: „A szeretetben nin
csen félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (I. Jn. 4:14, 21.) 
A mellénk adott felebarátnak adott és javára tett felelős cselekedet 
olyan, mint amit magának Istennek adott vagy tett volna az ember.

A keresztyén humanitás tárgya: az ember, akit Isten szeret. A mar
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xista humanitás tárgya is az ember. A keresztyén humanitástól függet
len humanitás is számtalan jót és hasznosat tartalmaz, amit a nem- 
liivő ember is képes a felebarát javára cselekedni. Az általános huma
nitás is kapcsolatban van az élő Istennel, aki az életet szánta az ember
nek és nem a halált. A boldogságot és nem a szenvedést. Az általános 
humanitáson keresztül is munkálkodik a történelemben munkálkodó Is
ten, aki azt akarja, hogy a gonoszság visszaszoruljon és az igazság győ
zedelmeskedjék. A marxista humanizmus alapján állók számtalan terü
leten sokkal többet tettek az emberi méltóság elnyeréséért, testvérisé
gért, egyenjogúságért, szabadságért, békéért, Európa biztonságáért, 
a fegyver nélküli világ létrejöttéért és a minden embert megillető ke
nyér megteremtéséért, mint amennyit a keresztyének tettek. Éppen ezért 
a keresztyének nem tekinthetnek hideg közönnyel — vagy éppen ellen
szenvvel — az általános humanitásra vagy a marxista humanitásra. 
A humanitás mindig az ember igazi emberlétét és méltóságát meg
őrizni, védeni és előmozdítani hivatott.

Az ember a történelemben munkálkodó Isten munkatársa.
Az ember nem maga által létezik, hanem teremtmény, akit Isten 

alkotott, gondját viseli és közel van hozzá. Isten és ember között át- 
hiöalhatatlan ontológiai különbség van. S mégis Isten az embert munka
társává tette.

Ez azt jelenti: a világ, a történelem, a társadalmi struktúrák az 
embertől függnek, s ugyanakkor az ember is függő viszonyban van a 
saját maga által létrehívott strukturális rendekkel. „Ez jelenti éppen 
azt, ha az ember önző, gonosz, profit-éhes, embertelen, ugyanolyan 
romlott az általa megalkotott és létrehívott környezete is. És ha a tár
sadalom romlott, antihumánus, embertelen, ugyanolyan lesz az ember 
is.” (A. Rich.)

Az ember ember és nem Isten. Istentől való ontológiai különbsége 
következtében egy sorba kerül mint teremtett lény minden más teremt
ménnyel. (Préd. 3:18) Az ember embersége az Istenhez és felebaráthoz 
való viszonyának és kapcsolatának valóságában van. „Az istenképűség 
— imago Dei — azt jelenti, hogy az ember kapcsolatban lehet terem- 
tőjével, s a másik emberrel, mint felebaráttal.” (Victor Maag) Ilyen 
értelemben az ember a humánumot mint „dialogikus létet” foghatja 
fel. Világosan kell kimondani, téves úton haladnánk, ha ezt a „dialo
gikus létet” elspiritualizálnánk, s valami transzcendens valósággá szű
kítenénk le. Az ember nem csupán a Teremtővel való kapcsolata ré
vén dialogikus lény, hanem az embernek emberhez való kapcsolata 
szerint is. Nem is képzelhető el, hogy helyes viszonyban éljen valaki 
Istennel, ha embertársához nem a szeretet, megértés és szolidaritás in
dulatával kapcsolódik. Embernek lenni horizontális síkban „ember- 
társsá”-lételt jelent. Istenhez való kapcsolata és embertárssá teremtett- 
sége felelősséget követel tőle. A felelős-lénnyé teremtett ember döntés- 
és cselekvésképességet kapott Alkotójától. Dönteni képes felelősségre 
teremtettsége teszi lehetővé, hogy az ember „alkotó ember” legyen. 
Ezért van lehetősége és elkötelezése is az embernek embertelen társa
dalmi struktúrák megváltoztatására. A gyakorlati életben itt találkozik 
és munkálkodik együtt a marxista humanizmus és a keresztyén huma
nizmus a gyarmati népek felszabadításán, a rabszolgasorsban élők jo
gaikhoz juttatásán. A keresztyén ember is alkotóképességével arra hi
vatott el, hogy munkálkodjék, hogy a jelenvaló világ is már Isten aka
ratát tükrözze vissza: „A földön legyen békesség”. Legyen egyenlő jo-
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gckkal és lehetőségekkel rendelkező minden ember. Alkotóképessége 
mindig a jelen történelemben, annak felelős döntéseket igénylő helyze
teiben nyilvánul meg. Az embernek, mint Isten munkatársának a tör
ténelem formálásában van szerepe. Istentől kora történelmi eseményei
ben kap feladatot, s nem valami „időfelettiségben” , ahogyan a törté
nelem sem „idő feletti”. Éppen ezért történelmet formáló felelős mun
kájának a mindenkori mában kell megvalósulni.

Természetes, hogy az ember alkotóképessége nem azonos és nem 
egyenlő a Teremtő „teremtőképességével” . A Teremtő nincs függőségi 
viszonyban teremtményeivel. Ugyanakkor az ember világának rendje 
függ az embertől — s ellentétben Isten és alkotása közötti viszonnyal —, 
az ember is függőségi viszonyba kerül a maga által létrehívott és meg
alkotott világ rendjével, társadalmi struktúrájával. Ezért nem lehet ki
mondani — ahogyan Dibélius püspök tette —, ez vagy az a társadalom 
és kormányzás „Isten akarata szerint való”, amaz pedig a Sátántól köl
csönkapott uralkodás és kormányzás. S egészen antibiblikus az a meg
állapítás, amit néhány nyugati teológus képvisel: Isten a szocialista or
szágokat „bérbe adta a Sátánnak” , de majd vissza veszi tőle egy kis idő 
múlva.

Amikor az ember bűne szakadékot húz Isten és ember, ember és 
ember közé, e bűn mindig kihatással van az őt körülvevő világra is. Az 
ember a „testvér viszony” dialogikus egzisztenciája helyett kaini indu- 
latú, ellenség lett. Dialogikus felelőssége „monologikus felelősséggé” 
torzult. Egyszerre, csak önmagáért érez felelősséget. Csak magával van 
elfoglalva. A csak magával törődő, monologikus felelősséget hordozó 
ember megalkotja azt a világot, ahol a másikat leigázó hatalmi struk
túra lesz domináns, embert ember ellen állít, nyerészkedésből annak ki
szipolyozására és rabszolgává tételére törekszik. S így az ember által 
létrehozott „világ” , társadalom produkálja a személyes bűnt. Minden 
humanitást félretéve, nem is gondol már arra, hogy a felebarát bele
pusztul abba a munkába, amellyel az ő vagyona növekszik a másik 
könnye, vére, pusztulása árán. A keresztyén és marxista humanizmus 
közösen munkálkodhat azért, hogy a monologikus felelősségben élő „ka
pitalista indulatú” embert dialogikus felelősségben, közösségi felelősség
ben élő emberré formálja át.

A személyes bűn, az ember felelősségének önmagáról való elhárí
tása egy olyan társadalmi bűnben éri el tetőfokát, amelyik olyan „vi
lágot”, társadalmat, „jogrendet” alkot, amelyik a monologikus felelős
ség önző, nyerészkedési vágyát „törvényesen biztosított” úton engedi 
kiélni és burjánzani. (Gondolni kell a kapitalista ideológiákra és „jog
rendekre”, ahol törvényszerűség az, hogy a „nagy halak elnyelik a kis 
halakat” .)

Ahol a személyes gonoszság győzedelmeskedik, ott a strukturális 
gonoszság állapotába kerül a világ, és ahol a strukturális gonosz
ság vert tanyát és kapott helyet, ott szinte elkerülhetetlen a sze
mélyes gonoszság létrejötte. — Ezért kell a keresztyén humanizmus 
alapján állva, a marxista humanizmust képviselő emberekkel együtt 
dolgozni azoknak a világstruktúráknak a megváltoztatásán, ahol a tár
sadalmi struktúra csak a gonoszság és bűn burjánzását teszi lehetővé.

Gondolni kell itt a nácizmus korára, amikor gyűlölni tömegek szá
mára „szent elkötelezés” volt. Ezek az emberek elvesztették a felebará
tért érzett felelősséget. Marx is beszél arról, hogy az ember gyakran 
„valami idegen hatalom által igáztatik le, ahelyett, hogy ő lenne úrrá
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az elembertelenítő és felelőslény voltától megfosztó gonosz hatalom 
fölött.” Az emberiség tudatában ott él a felismerés, hogy nem él igazán 
emberként a történelemben. — Marx is az „emberségétől” elidegenedett 
embert akarta visszaadni önmagának és a társadalomnak. — A keresz
tyén humanizmusnak, karöltve a marxista humanizmussal azon kell 
munkálkodni, hogy az ember igazi emberségét, emberi méltóságát meg
élni képes legyen. Az ember szükségszerűen a másik emberrel a felelős 
szeretet viszonyában kell, hogy éljen. A humánusan gondolkodó ember 
mindig a másikért, a társadalomért, az egész világ jó, igazságos, ember
séges rendjéért való felelősségének komolyan vételével lesz valóságos 
emberré. Korunkban rá kell minden embernek döbbenni arra, hogy az 
egyén nem lehet többé izolált „egyed”, hanem a felebarátért felelős sze
méllyé kell lennie. Nem beszélhetünk keresztyén humanitásról addig, 
amíg ma nem halljuk Isten kérdését: „Kain, hol a te testvéred?” Akit 
megölt a nyomor! Aki elég Vietnam háborús tűzfészkében az agresszió 
áldozataként? Hol a testvéred, akinek a templomban „elkülönített hely 
van”, mert a bőre fekete? Hol a testvéred, akit Martin Luther Kingnek 
hívtak, akit megölt a faji gyűlölet golyója? stb.

Igaz, a meglevő rothadt társadalmi rendek nem omlanak össze, ha 
a keresztyének elkezdenek végre krisztusi indulattal humánusan, Isten 
munkatársaiként cselekedni a történelemben. Akik azonban valóban Is
ten munkatársai, azok ott keresik meg az embert, a felebarátot, ahol 
korunk „útszélen hagyott embereiként” élethalálharcot vívnak, s akiket 
önzésből és „hatalom féltésből” sokan elkerülnek. Világosan kell látni: 
„A Harmadik Világ, a fejletlen népek nyomasztó kérdését igen gyakran 
a keresztyének nem juttatják szóhoz. Ha a fenyegető éhínségre gondo
lunk, arra a gondra, amivel emberek milliói a mindennapi betevő fala
tért küzdenek, azokra a milliókra, akiket éhhalál fenyeget, akkor azt 
kell megállapítanunk, hogy az „élethez való jog” megformulázását a 
magasabb társadalmi körökhöz tartozók fogalmazzák meg, s az emberi
ség nagy tömegeinek elemi kérdései sem jutnak abban szóhoz.” (A. 
Schweitzer) Az a veszély, hogy a keresztyének által is támogatott „em
berjogok” hitelétvesztettek lesznek, mivel ezek a jogok csak a „kivált
ságosok” emberjogát van hivatva biztosítani. A keresztyén hithez fel
tétlenül hozzátartozik a szociális dimenzió is. „Mégis, ha az ökumenikus 
mozgalomnak eddig megtett útjára tekintünk, azt látjuk, hogy sokak 
számára ez nem magától értetődő. Természetesen vannak keresztyén 
tradíciók, amelyek a keresztyének szociális felelősségét nagyon erősen 
hangoztatják. Mégis azt kell kimondani, hogy a társadalmi kérdések és 
szociális kérdések utáni érdeklődés a keresztyénségben általában csak a 
teológiai reflexiók szélére kerültek” . (J. M. Lochman)

Minden jog alapja a humanitás. „Az az etika, amelyik meghajol 
tisztelettel minden élet előtt, az fegyver az ember kezében az ál-etikák 
és ál-ideálok (Trugethik und Trugideale) ellen. Ennek ereje akkor ha
tásos és olyan nagy hatótávban, amennyiben és amennyien a saját éle
tükben a humanitást megőrzik és annak szellemében tevékenykednek.” 
(A; Schweitzer) A keresztyén és marxista humanizmus, amikor az élet 
előtt tisztelettel hódoló humanitás szellemében jár el, akkor kovásszá 
lesz a társadalomban és a világban. Ennek a humanitásnak a szellemé
ben fogalmazta egyik költőnk: Isten

„Parancsa az, mindenki éljen,
Parancsa az, örömgyilkos féljen,
Parancsa az, mindenki éljen!”
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Az emberi életet tisztelők munkálkodnak, a marxista vagy keresz
tyén humanizmus alapján, de mondhatom azt is, isteni elkötelezés sze
rint a világ békéjéért. Mi, keresztyének az elmúlt két világháború bű
nös politikájában nagyon sok részt vállaltunk. Egy harmadik világhá
borúnak nem szabad bekövetkezni. „Az a felismerés, amelyik minket 
ma szorongat, az az, hogy a második világháború bűnében mi minden 
bűnösök voltunk. Ennek a mi közös bűnünknek félelmetes egysége arra 
kell, hogy vezessen minket, hogy munkálkodjunk azon, hogy a földön 

, soha többé ne lehessen háború” — írta Schweitzer Albert. Egy atom- 
’ bombákkal vívott háború nem csupán a háború aktív résztvevőinek 
megsemmisítését jelentené, hanem az emberi lét pusztulásának veszé
lyét hordozná magában.

Minden embert megillet a szabadság, mert Isten szabadságra te
remtette az embert. Korunkban a felszabadítási mozgalmaknak együtt 
kell munkálkodni, mert a világban levő nyomorúság, s egyik embernek 
a másik által való kizsákmányolási készsége nem csökkent, hanem ta
lán éppen növekedett, s az idő sürget! Ez is az a terület, ahol a mar
xista humanizmus együtt tud munkálkodni a népek és nemzetek fel
szabadításán. Az apátia és cinizmus nem ülheti meg a keresztyéneket. 
A népek egyre inkább a „nagykorúság” állapotába jutnak, s maguk ve
szik kezükbe történelmük irányítását. Minden népnek joga van arra, 
hogy saját maga irányítsa életét — a tegnap talán még gyarmati el
nyomásban élőknek is —, önálló, szuverén kormányt alakítson. „Én 
nem tudnám frappánsabban korunk politikai és társadalmi törekvései
nek és reménységének célkitűzéseit megfogalmazni, mint a francia for
radalom szavaival: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ügy gondolom, 
hogy ez a program az embereknek a társadalomban való együttélése 
szempontjából a keresztyén felfogás számára is azt a reális utat fejezi 
ki, amit mi a szabadság alatt értünk.” (C. F. von Weizsaecker)

A Krisztustól tanult felelős szeretet nyilvánul meg minden keresz
tyén humanitásban. Ez tanít együtt munkálkodni a hittől független, de az 
emberi élet kiteljesedéséért munkálkodó marxista humanizmus kép
viselőivel.

Nagy István
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Könyvszemle

Veöreös Imre: János levelei
Megjelenése óta több ismertetés és értékelés látott róla napvilágot, 

s ezek elmondták már, milyen nyereség számunkra minden magyar nyel
ven megjelenő kommentár. Valóban ez a könyv is nagy nyereség és hasz
nos segítségünk, noha nem a legdöntőbb bibliai könyvek közül választott 
feladatot a szerző.

Azzal a látással fogott János leveleihez: „A jelenkor éppen János 
után kiált a keresztyénségben” (4. oldal). Azt vallja, hogy az egyház mai 
szolgálata szempontjából, a diakóniai teológia idején, a szeretet központi 
helye János leveleiben — mindez együtt páratlan aktualitást jelenthet. 
Ügy látja a szerző, hogy amivel János gazdagította az újszövetségi kinyi
latkoztatást, az nincs eléggé a mi egyházi köztudatunkban, ahol éppen 
Luther révén a páli teológia vált ismeretesebbé.

Feladata elvégzéséhez leszűrődött teológiai ismeretekkel, több évti
zedes lelkipásztori tapasztalattal és a legteljesebb irodalmi felkészült
séggel fogott hozzá (hála központi teológiai könyvtárunk modern művek
kel való jó ellátottságának). A feldolgozott irodalom kimutatása arról 
győz meg, hogy a legteljesebb irodalmat áttekintette, függetlenül attól, 
hogy azok milyen teológiai álláspontot képviseltek. Szerzőnk amolyan 
emésztő-típusú léleknek mutatkozik, aki mindent átrág, megemészt és 
beilleszt egyéni látásába.

Tudományos módszerét tekintve: kritikai. Nemcsak a szöveghez, 
hanem annak mondanivalójához is kritikailag viszonyul, s ebből eredően 
egyszer Lutherral, máskor meg magával Jánossal folytat párbeszédet. 
Így a sajátos jánosi közlést Jézus kérügmájával tágítja.

A levélhez szóló bevezetések gondos összegezései annak, amit a szak
irodalomból a szerző meglátása szerint érdemes kévébe kötni. Nagyon 
jellegzetes, amint az egyháztörténeti korszakban jelentősnek érzi és rá
mutat (13. oldal, 209, 294, 295. oldal) a korai katolicizmus alakító szere
pének jellegzetességeire. (Szerzőség kérdése, bűnök osztályozása, stb.) Ahol 
a korai katolicizmus kialakulása érződik, azt meggyőző kritikával kísér
jük. Például 296. oldal. Mégsem elfogult: „ . . .  a korai katolicizmus sem 
egységes képlet, találunk benne sok helyes és téves mozzanatot” (290. 
oldal. 2. bekezdés). „Elhajlás az egyházban, amikor a hangsúly a hagyo
mány tartalmáról a hagyomány hordozóira került. Az újszövetségi szent 
könyvek megállapításánál az apostoli származás döntött . . .  levelünk 
fölé a kifejlődött korai katolicizmus írta a János nevet. Nem éri sem 
hitünket, sem az iratot nagy veszteség, ha idézőjelbe tesszük ezt a nevet” 
— állapítja meg János első leveléről a szerző (21. 22. oldal).

A szerző felfogásának döntő jellegzetésségéhez tartozik még az is, 
hogy bele fogalmazza azt a látását, hogy a jánosi levelek keletkezésének 
kora az első század vége, valamint a mi korunk a XX. századvég között 
lényeges hasonlóságokat vél felfedezni. Akkor is egy új korszak érkezé
sekor azzal a gonddal kellett az egyháznak megküzdenie, hogyan lehet 
és kell a kor emberéhez közel vinni a Krisztusról szóló kijelentést. Egy
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lényeges fejezet foglalkozik ezzel „új szó” címen (51—53. oldal), mely
nek összefoglalása a következő:

„Honi földön egyházunknak sajátos szerep jutott az »új szó« keresésé
ben. Hazánkban forradalmian új, közösségi, társadalmi és gazdasági rend
ben találta meg szolgáló helyét a protestáns keresztyénség. Az útkeresés
ben nem volt egyházunk előtt történelmi példa. Teljesen új élethelyzet
ben az egyház igehirdetésének meg kellett találnia azt a mondanivalót, 
mely a Jézus Krisztusról szóló tanuságtételt a mi világunkban élő em
berre alkalmazza. Le kellett fejteni az egyház megszokott igehirdetéséről 
a régi társadalmi és politikai rendből rárakódott elemeket, s megkeresni 
a Jézus Krisztusról szóló örömhír mai formáját. Ezzel nemcsak hazai 
egyházunk szolgálatát segítettük elő népünknél, hanem a világ más táján 
élő egyházaknak is talán valamelyes példát adhatunk, hogy az egész föl
dön végbemenő, különböző nagy átalakulások közepette megtalálják a 
keresztyénség időszerű, új hangját.”

Az anyag feldolgozása háromlépcsős módszerrel történik. Az első lép
cső a szöveg lefordítása. A fordítás elvégzésénél gyakran eléje ment a 
saját későbbi magyarázatának, s ezzel részben megkönnyítette a maga 
munkáját, részben viszont nehezítette az egzegézist forgató helyzetét. 
Gyakorlati szempontból az a kérdés: nem lett volna szerencsésebb az új 
bibliafordítás szövegének közlése, vagy súlyosabb esetekben erre is tekin
tettel lenni? A második lépcső a szövegmagyarázat, szakaszokra bontva, 
ami bár a tudományos igénynek megfelel, elsősorban azonban a megér
tetés gyakorlati szempontját tűzte ki feladatként. Ebben is érződik, hogy 
a szerző nem szobatudós, hanem gyakorló lelkipásztor, akinek a szaktu
dományi ismeretek mellett korszinten mozgó emberi műveltsége van. Ezt 
a versről versre magyarázó szöveget a magyarázott szakasz összefoglalása 
zárja le, hasznosan markolva egybe a lényeges mondanivalót. Ezt különö
sen egy-egy szövegrészt környező problematika áttekintésére használhat
juk fel. A harmadik lépcső a „mai jegyzetek” címszó alatt található. Ez 
a rész az írásmagyarázati műveknél szokatlan, formabontásnak számít. 
Lesznek, akik vitatkoznak majd vele e gyakorlatot illetően, mások viszont 
lelkesen a mű leghasznosabb újdonságának ítélik. Tény az, hogy a szerző 
itt él igazán, belemélyed a szakasz során felvetődött problémákba és azo
kat taglalva igyekszik megoldani az egész kijelentés, a korszerű tudo
mány és az emberi közösségek szemszögéből nézve. Eközben ablakot nyit 
a világ keresztyénségének gondolataira, problémákra, általános emberi 
szituációkra. Ügy teszi ezt, olyan modernül, hogy ezzel felvértezve oda
léphetünk korunk embere elé, azt a hitbeli bizonyosságot vetítve, hogy 
Krisztussal van mit keresnünk korunk emberének útvesztői között. Pél
dául néhány cím a mai jegyzetek alól: Közösségben; Nemzedékről nem
zedékre, embertől emberig; Az egész világért; A keresztyén etika alap
rajza; Korszerű szeretet; Mi van a halál mögött; A gonosz műveinek 
lerombolása; Az egyház szolgálata a világért; — hogy csak néhány izgal
mas cikket idézzek.

E széles lombozató munka hátterét és szellemi indukálóit kutatni nem 
volt szándékomban. Mégis állandóan szembetűnt a mai történeti kritika 
és teológiai kritika eredményeinek eleven hatása. Maga a szerző így val
lott erről: „A történeti és a teológiai kritikának alkalmazása azért szük
séges e könyvben is, mert a keresztyén hit csak valóságra épülhet. Az 
egyház ne'ih tarthatja kiskorúságban a lelkeket. Ez lehetetlen is korunk
ban. Sokak tapasztalatával együtt mondom a magamét: hitünk változva, 
de megújulva, megerősödve és fejlődve kerül elő a Szentírás kritikai szem
léletéből.” Talán második legerősebb hatás a Bonhoeffer iránti tisztelet és
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probléma-felvetéseivel való egyetértés. Legalább ilyen erősnek tűnik a 
Bultmann-féle életmű ismerete és írásmagyarázatai eredményeinek fel- 
használása. Nem válik rossz értelemben „bultmannistává”, de Bultmann 
János egzegézisének felhasználása kézenfekvő. Ezt követő fokozatként a 
magyar teológiai felismerések, szociál-etikai látás hatása érzékelhető ál
dásosán. Itt-ott H. Cox, D. Sölle, a római katolikus progresszív modernista 
vonal ismerete sejtődik. Kicsit tarkának tűnik ez a felsorolás, de azért 
tettem, mert úgy érzékelem, hogy a szerző szántszándékkal törekedett 
a modern teológiai világszint fel-felvillantására, mégha az talán idegen
szerű is számunkra (pl. a Sátán, vagy „emberfeletti gonosz” [183. oldal] 
kérdése) a halál utáni kérdésnél: „A  halál függvénye mögé tekintve 
egyetlen megfogható, bizonyos dolog marad a hivőnek: az Istenbe helye
zett reménység” (164. oldal). Az antikrisztus kérdésénél (129—132. oldal) 
az apokaliptikus várakozás ellen foglal állást — modern konkretizálással 
(144—147. oldal).

A dogmatikai modernizálásra törekvésénél jellemző a kritikai szem
pont érvényesítése, például a sátán—Sátán-kérdésben vallott álláspont 
(113. oldal első fele, továbbá a 171—172., illetve 182, 184. oldalakon).

Ügy hiszem, a szerző eredeti gondolatainak, állásfoglalásainak jeles 
része, ahol Isten jelenlétét az emberi szeretetben szemléli (235, 236. oldal): 
„A  Krisztus-hittel párosuló szeretetet tartjuk az Istennel való közösség 
nélkülözhetetlen jelének. Ezen túlmenően pedig valljuk, hogy mindenütt, 
ahol emberek igazán, tehát áldozatosan, önzetlenül szeretnek, ez a szere
tet Istentől származik, isteni valóság, noha az emberi bűn mindenütt át
hatja, töredékessé teszi, hivő keresztyének életében is.” Ez már túlhalad 
János apostol gondolatán, aki csak hívők szeretetében szemléli Istent. 
A szerző szerint ez Jánosnál kortörténeti adottság, ami nem köthet meg 
bennünket (248—251. oldal).

Csak még egy jellegzetes példát ragadok ki, a szerzőnek azt a szem
léletét, hogy a kegyelmes Istennél is több a megértő Isten, amit csúcs
pontként jelöl meg (203—204. oldal), amikor Isten tetteinket számba veszi 
és bűneinket megbocsátja, az: „életünk irgalmas magyarázata” .

Az antropológiai szempont következetes érvényesítése teszi tehát iga
zán modernné és újszerűvé, amihez igazodik a hajlékony kifejező nyelve
zet, mint az emberért és az emberhez igazodás végső és közvetlen kife
jeződése.

A könyv leszűrődött értékei: A sajátos jánosi színt igyekezett bele
rajzolni egyházunk színképébe. Továbbá a Jánossal való elmélyült fog
lalkozással belső kapcsolatot, hidat kívánt építeni az ortodoxia gazdag 
világa és mi közénk. E ponton szépen simul egyházunk vonalvezetésébe is. 
Csak az lenne kár, ha a teológiai világperspektíva érvényesítése vissza
felé sülne el olyanoknál, akik nem szokták az ütközéseket korunk fő 
ellentmondásának: a kapitalizmus és szocializmus ellentétének gyökér
problémájáig lebontani. Az ugyanis baj lenne, ha „az emberfeletti gonosz 
nagyméretű építményei a földön” megjelölésnél elakadnának a szerző 
egyébként helyes konkretizálásaival. Mint amilyenek a társadalmi igaz
ságtalanság, fajgyűlölet, háború megjelölések. Sajnos ez az igazság még 
nem a teljes igazság, a gyökérig lebontott valóság ott található, amit ro
konszenves szerzőnk elmulasztott elmondani a két világrendszer sajátos
ságairól és antagonisztikus ellentétéről.

Virágh Gyula
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Halottaink

D. TÚRÓCZY ZOLTÁN 
1 8 9 3 -1 9 7 1

Életrajz
Ezt az életrajzot írta Túróczy Zoltán a temetési igehirdetést 
végző lelkész számára.

Megjelentünk e koporsó mellett, hogy keresztyén végtisztességet te
gyünk e koporsóban nyugvó testvérünknek, Túróczy Zoltánnak, kinek 
bölcsőjét 78 évvel ezelőtt egy Borsod megyei kis falunak, Arnótnak, gó
lyafészkes paplakába régi ároni családnak, azóta már Istenben boldogult 
Túróczy Pál, akkori arnóti lelkésznek és hitvesének, a minden halandó 
útján már szintén eltávozott Czékus Erzsébetnek, családi körébe helyezte 
el a Teremtő Ür Isten. Családi hagyományai őt is a papi pálya felé in
dították, melyen azután közel 38 évig szolgált szívvel, lélekkel Krisztus
nak és az anyaszentegyháznak. Komáromban és Özdon volt segédlelkész, 
Arnóton, Ózdon, Győrött, Nyíregyházán, majd ismét Győrött rendes lel
kész, közben kilenc és fél évig Nyíregyházán a tiszai egyházkerületnek, 
majd 3 évig Győrött a dunántúli egyházkerületnek püspöke is volt. 1952- 
ben nyugdíjba ment. Csendes visszavonultságban hirdette még olykor
olykor Isten igéjét a győri gyülekezet területén s hűségesen végezte a 
közbenjáró imádság főpapi szolgálatát, míg szolgáját haza nem hívta 
mennyei Gazdája.

25 éves korában lépett házasságra Fehér Erzsébet Idával, aki 53 éven 
át osztozott vele jóban, rosszban egyaránt. Frigyüket Isten öt gyermekkel 
áldotta meg, kik közül a legidősebb a második világháborúban elesett, s 
lengyel temetőben porlad, özvegyén kívül négy gyermeke, három veje, 
egy menye, nyolc űnokája és két dédunokája gyászolja őt.

Ez volt a közélete és a családi élete. Lelki életét önmaga így foglalta 
össze: nem kegyelmezett voltam, most pedig kegyelmezett vagyok. Az 
volt a kívánsága, hogy a ravatala fölött elhangzó igének is ez legyen az 
alapigéje.

Kegyelmezett vagyok
„Hajdan nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyel- 
mezettek vagytok."’ 1 Pt 2,10
Részletek Túróczy Zoltán koporsója mellett elhangzott ige
hirdetésből.

Túróczy Zoltán ezt az igét már több mint 10 éve kiválasztotta. Azóta 
sem változtatta meg. Ügy fogadhatjuk hát ezt az igét, hogy legbensőbb 
lényének, életének, hitének és szolgálatának önmaga által megfogalma
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zott summázása, személyes vallomása, bizonyságtétele és utolsó prédi
kációja.

A „hajdan” szócskát maga helyezte ide igénk elejére értelemszerűen, 
hogy annál nagyobb legyen a most súlya, élesebb a hajdan és a most 
feszültsége.

A hajdan életének nem kegyelmezett ideje. Ez az élet mindenestül 
a bűn nyomorúsága és Isten ítélete alatt álló élet volt. Túróczy Zoltán 
vallja itt és most, hogy az ő életében is volt hajdan. Nem felejtette el 
egy életen át, nem is akarta elfelejteni, nem volt szabad elfelejtenie és 
nem engedi, hogy mi most koporsója mellett elfelejtsük.

A most életének kegyelmezett ideje. Elébe jött a könyörülő Isten, 
kezébe felvette mint egy félredobott üszökdarabot, megtisztogatta, tet
szése szerint formálta, gazdagon előkészítette, mindennel felszerelte és 
beleépítette örökkévaló országába. Jött eléje olyan szeretettel, mely elől 
nem lehetett kitérni. Túróczy Zoltán elfogadta. Azóta élte a kegyelmezet- 
tek életét.

A hajdanból, életének nem kegyelmezett szakaszából, megmaradt 
a bűn rettentő realitásának felismerése. A bűn végig ilyen félelmes.rea
litás maradt számára. Ezért volt az ige ajkán, amikor a bűn ellen pré
dikált, olyan mint a kétélű éles kard. Vágott! Nem lehetett előle kitérni.

A most-ban, élete kegyelmezett idejében, nem tudta szemét levenni 
a rajta könyörülő Isten szeretetének a bűn realitásánál is nagyobb rea
litásáról, a megfeszített Krisztusról, a megöletett Bárányról. Micsoda 
rejtett, isteni titkot látott meg benne, mert oly elemi erővel tudta hir
detni ezt a bűnösön könyörülő szeretetet, a megöletett Bárány vére bűn
törlő erejének evangéliumát, hogy ha nem akarta is az ember, akkor is 
megmozdult a szíve!

Személyes élete számára is ilyen realitás maradt a bűn és a kegye
lem. Minden nap úgy térdelt Ura előtt, mint elveszett bűnös, akinek szük
sége van a kegyelemre és nem élhet kegyelem nélkül. Ezért ült minden 
szava életünkben, amikor a bűn félelmes realitásáról prédikált. Ezért 
volt oly friss ajkán mindig a kegyelem evangéliuma, valahányszor meg
szólalt.

A kegyelmezett élet tisztaságának, romlatlan szépségének, üdvössé
gének elmaradhatatlan kísérője az üröm nélküli öröm. Túróczy Zoltán 
tudott örülni a teremtett világnak (szép Bakonyunk szenvedélyes turis
tája volt), minden kis virágnak, (íróasztalán mindig volt virág), a sze
retet minden megnyilatkozásának, amivel örömöt szerezhetett, vagy neki 
szereztek örömöt. Azonban a legnagyobb öröm számára a kegyelmezett 
élet öröme — mint ő nevezte — a szabadulás öröme volt. Fáradhatatla
nul zengte egy életen át mindig és mindenütt a megváltottak öröm
énekeit.

A kegyelmezett élet drága élet. Nekünk ugyan a rajtunk könyörülő 
Isten szeretetéből ingyen van, de igen sokba került az Istennek: minde
nébe. Ez a minden pedig az egyszülött Fiú, Jézus. Ezért oly drága a ke
gyelmezett élet. Túróczy Zoltánnak drága volt. Elkötelezettnek érezte 
és vallotta magát. Ezért mindent beleadott ő is ebbe az életbe, vagy mint 
ő nevezte: szolgálatba. Beleadta kiváló szellemi képességét, rendkívüli 
szívósságát, törhetetlen akaraterejét és a Lélektől kapott egyedülálló 
ajándékait. Szinte nem volt magánélete. Még szeretteinek is le kellett 
mondaniok róla. Mindenkié volt. De mindenekelőtt és mindenekfelett 
Üráé, mennyei Gazdájáé. Neki elég volt az, hogy csak szolga.

A kegyelmezett élet sürget. A kegyelmet el lehet veszíteni. A ke
gyelemből ki lehet esni. A kegyelmet el lehet játszani. Megmaradni a ke
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gyelemben igényli minden percünket és maradék erőnket. Túróczy Zol
tán minden lehetőséget megragadott a szolgálatra. Tömegeknek épp oly 
odaadással szolgált, mint pár léleknek egyszerű falusi földes szobákban, 
vagy pár szem gyermeknek. Minden ajtót megkeresett és megtalált. 
Mindenkit mozgósított. Szolgálatának nyoma mindenütt ott van hatal
mas intézményekben, népek barátságában, gyülekezetekben, az egész 
magyar evangélikus egyházunkban.

Az egyházkormányzást is szolgálatnak tekintette. Kérlelhetetlenül 
rendet tartott. Soha nem parancsolt közvetlen munkatársainak. Mindig 
kért. De mindig ő volt az első, aki munkába indult, megelőzni nem le
hetett. Napot nem fejezett be restanciával. A perc embere volt. Nem pe
pecselő perc-emberke, hanem a minden percet kihasználó szolgálat és 
munka embere.

Mindez miért? Mert az idő sürget. Az idő kegyelmi idő! A kegyel
mezett élet drága élet! Mennyire igaza volt! Mindent megtett, mégis ő 
volt a haszontalan szolga, mert csak azt cselekedte, amit kellett. Érte 
semmit nem várt. Neki minden kegyelem, a szolgálat és a munka is!

Utolsó úrvacsoravétele után megkérdeztem: jelen helyzete egészen 
ellent mondani látszik a kegyelemnek. Egész életében szívvel-lélekkel 
hirdette a kegyelem evangéliumát. Vallja-e most is? Elfogadja-e most, 
hogy a szenvedést is tartsuk kegyelemnek? Elég-e neki most is a kegye
lem? Felemelte tekintetét és könnyes szemmel, állapotához képest szo
katlan erővel tett bizonyságot: elfogadja és most is elég neki a kegye
lem.

Üjtemplomi utolsó igehirdetésében azt mondotta, neki elég, ha Isten 
emberének tartották. Isten embere volt.

Íme, a kegyelmezett élet!
Íme, a kegyelmező Isten!
Túróczy Zoltán! Szolgálj most már örökké a kegyelmezettek sere

gében! Zengd szüntelen a megöletett Bárány dicséretét! Ámen.
Kovács Géza

CSEKEY ZOLTÁN 
1 8 9 9 —1971

„A szív elrejtett embere, — szelíd, csendes lélek . . .  igen be
cses az Isten előtt.” 1 Pt 3,4

Vannak száj-emberek, vannak ököl-emberek, és vannak — szív-em
berek.

Csekey Zoltán a szív embere volt.
Neki nem hangos szája volt, hanem csendes ajka; nem asztalt-verő 

ökle, hanem dolgos keze, és baráti tenyere. S mindezekben a szíve volt 
benne.

A Szentírás a szív embereit elrejtett embereknek nevezi. Valóban
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azok. Nem kifelé élnek, hanem befelé. Nem tüntetnek, hanem csendben 
dolgoznak. A kirakatuk nem látványos, de a boltjuk gazdag. Csekey Zol
tánt ez jellemezte.

A szív rejtett embereiről azt mondja a Szentírás, hogy becses em
berek. Valóban azok.

Becsesek a családban. Csekey Zoltán majdnem félévszázados hitvesi 
élet után, a halál küszöbén is azt sajnálta, hogy nem lehet még jobban 
segítségére szerető és szeretett feleségének.

Becsesek a munkahelyükön. Ezek azok a tisztviselők, akik körül csa
ládiassá melegszik a hivatali szoba fagyos légköre, akik számára ember
baráti bútordarab az íróasztal, s akik néma aktákból is megértik bajos- 
kodó embertársaik problémáit, mert mindent a szívükön szűrnek át.

Ezek azok a higgadt munkatársak, akikkel nehéz kérdéseket is köny- 
nyű megbeszélni; vele is könnyű volt: okos szóval tudta intézni az ügye
ket.

De mindezeknél többet jelent, hogy a szívnek ezek az elrejtett em
berei — így mondja igénk — igen becsesek Isten előtt. Mert Isten a szív 
rejtett lapjáról olvas, és jól tudja, hogy az ilyen embereken látszik meg 
igazán az ige hatalma, a hit motiváló ereje.

Illő dolog Csekey Zoltán emberi és szolgálati életének főbb állomásait 
is számba venni.

Bonyhádon született, iskoláit is ott végezte. Teológiai tanulmányait 
Pozsonyban kezdte és Budapesten fejezte be.

Raffay Sándor szentelte lelkésszé 1922-ben.
1922—24-ig segédlelkész Salgótarjánban. Aztán következik szolgálati 

életének derekas ideje: 1924—1942-ig a kisterenyei gyülekezet lelkipász
tora. Pásztora a szó minden vonatkozásában. Ö szervezte egyházközséggé 
ezt a legkiterjedtebb nógrádi szórványterületet. Parókiát épít, imaházat, 
templomtornyot — új haranggal. S járja híven 18 évig Dorogháza, Ho- 
mokterenye, Kazár, Mátraszele, Nagybátony, Nádújfalu . . .  vagy huszonöt 
nógrádi község nehéz útjait. A terenyei hívek évtizedek múltán is elvit
ték temetésére a hálás megemlékezést.

1942—1952-ig Balassagyarmaton szolgált. A volt Dunáninneni Egy
házkerület utolsó püspöki titkára. Példaszerűen precíz hivatalvezető volt. 
Mégsem lett beszűkült beamter. Ez ellen tudatosan védekezett is. Nosztal
gikusan vágyott a szószékre. Gyakran prédikált. A balassagyarmati hívek 
emlékeznek szabatos, magvas igehirdetéeire.

1952—56-ig Budapesten az Északi Egyházkerület irodavezetője és 
pénztárosa. 1956—1968-ig pedig az Országos Nyugdíjintézet ügyvivő lel
késze volt.

Az egyházi élet szinte minden területén és szintjén szolgált — min
denütt egyformán helytálló hűséggel.

Tréfásan szokta emlegetni, de így igaz: nyolc püspökkel volt közvet
len munkaviszonyban.

Becsülettel bevégzett közegyházi szolgálata után az Országos Egyház 
megbecsülése fejeződött ki abban, hogy temetésén D. Káldy Zoltán püspök 
hirdette az igét.

Szabó József
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A z igehirdető műhelye
 

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
Cs 3, 11—21

I.
A kijelölt szakaszban Péter bizonyságtétele Krisztusról nagyon szé

les skálájú. Szinte második pünkösdi prédikáció, mely a beteljesedett 
ígéretektől az újjáteremtésre utaló ígéretig mindent átfog.

A bizonyságtételre egy sánta koldus meggyógyítása ad alkalmat. 
Kíváncsiskodók álmélkodó, megdöbbent gyűrűjében beszélt Péter, kik 
meglepődve állnak ekkora gyógyítóerő láttán. Csodálkozásuk Pétert és 
Jánost az embertisztelet magas fokára emeli. Bennük titkos tudás, vagy 
az igaz kegyesség erejét sejtik.

Péter elutasítja, lerázza magáról az emberek csodáló tiszteletét. 
A cselekvő Istenről és Jézusról, az élet fejedelméről, az ő erejéről be
szél. Beszédében párhuzamba állítja a választott nép és Isten cselekvé
sét:

Isten dicsőséget szerzett Krisztusnak,
a választott nép megtagadta, elárulta.
Az élet fejedelmét megölték,

Isten feltámasztotta.
Isten hű az ígéreteihez, szövetségéhez, 

a választott nép hűtlen.
A választott nép megújulásának útja a megtérés,

A végső újjáteremtés Krisztus kezében van.
Azok, akik a templomba feljártak, minden bizonnyal érzékenyen és 

élesen szemlélték a Krisztus-kérdést, a közelmúlt eseményei és izgal
mai elevenen élhettek bennük. Péter az ő bűneikről beszélt. Nem vádol
ni akarja őket, hanem szemeik megnyitására törekszik. Mert azok, akik 
csodáló tisztelettel álltak meg előtte, az ember előtt, nem tudtak hittel 
megállni Isten cselekedete előtt. Emberekről feltételezték, hogy csoda
tevő erejük van, Istenről nem tudják feltételezni. Hihetetlennek talál
ják, hogy embereken keresztül a feltámadott Jézus cselekszik.

Péter a próféciákra hivatkozik. Ezzel arra mutat, hogy az atyák Is
tenének sem a hűsége, sem az ígéretei nem avultak el. Úgy szerzett el
ismerést, tiszteletet, dicsőséget a megvetett és megtagadott Jézusnak, 
hogy feltámadásával nyilvánvalóvá tette emberek előtt, az ő ígéretei 
teljesedtek be Jézuson. A Feltámadottról tanúskodók hitén keresztül is 
ő mutatja még erejét.

Péter bizonyságtétele erre a felismerésre szeretné elvezetni hallga
tóit is. Ezért hív a tudatlanságból megtérésre.

A megtérés és bűnbocsánat következménye a fellélegzés, enyhülés, 
felfrissülés — ahogy a felüdülés párhuzamos jelentései lehetővé teszik 
még a magyarra fordítást. Az egyes fordítási lehetőségek közötti jelen
tésbeli különbség árnyaltan szemlélteti, hogy mit jelenthet számunkra 
a bűnbocsánat.
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A Krisztus visszajövetelére mutató utolsó vers nemcsak Krisztus 
hatalmára, hanem a hallgatók helyes döntésének a szükségességére is 
figyelmeztet.

II.
Mai gyülekezetek előtt prédikálunk erről az ígérői. Miben találjuk 

meg Péter igehirdetésének az időszerűségét ma?
A vasárnap jellegénél fogva a gyülekezet Krisztusra az élet fejedel

mére tekint. Kérdése, hogy a mai gyülekezetben mit jelent ez: Krisztus 
az élet fejedelme?

1. Sokan fordulhatnak kíváncsian a hit által való gyógyulás felé. 
Meghallgatott imádságok tapasztalatával és meg nem hallgatott imád
ságok kétkedésével latolgathatják ennek lehetőségét ma. A mai ember
nek nem a „Ki tette?” , hanem sokkal inkább a „Hogyan történik?” a 
kérdése. Eszméltetően óvatos Zinzendorf válasza e kérdésre: „Én csak 
Isten szolgája vagyok, nem az ő titkos tanácsosa.”

Szabad-e nekünk a hit más, előttünk csodálatosnak tűnő megnyil
vánulásaiban is az élet fejedelmének munkáját látnunk? Egy lelkésztár
sunk e kérdés kapcsán így fogalmazott: Nem kerülhet-e egy-egy gyüle
kezet maga is a „Péter-szituációba” ? Pl. Évekig áll romladozva a temp
lom, s a hívek közömbösen vagy tehetetlenül nézik. Egyszer aztán anya
gi áldozatrá készen megmozdul a gyülekezet és rendbehozatja. Az ő hi
tük eredménye? De hisz az ő hitüktől romosan állhatott ugyanaz a 
templom éveken keresztül.

Kétségtelen, hogy gyülekezeteinkben valóság és sokszor tapasztal
ható a Krisztusban bízó hit ereje ma is.

2. Korunk sem kivétel: Lelkészek kísértése a dicsőség keresése, a 
gyülekezeti tagok kísértése a személyhez kötöttség.

Nem leszünk kisebbek, ha el tudjuk mondani, hogy munkánk ered
ménye nem a magunk erejéből és kegyességéből fakad, eszközök va
gyunk csupán annak kezében, aki ma is hitet ébreszt és életeket formál 
igéjével. A gyülekezet hite is helyesebb lesz, ha személyeken túl, az élet 
fejedelmére tud tekinteni, aki megtérésre hívó szavát és bűnbocsátó ke
gyelmét különböző adottságú szolgáin keresztül sokféleképpen hirdet- 
teti.

3. Ma kit céloznak meg Péter éles szavai? Megtérésre hívó szava 
kortársainak szólt, kik talán Krisztus keresztre juttatásában is tevé
kenyen részt vettek. A mai gyülekezeti tagok legfeljebb közömbösség
gel vádolhatok. Az, hogyha Krisztus ma élne, ma is megfeszítenék, csak 
potenciális lehetőség, de még nem tevékenység.

Péter nem aktivitásból vagy közömbösségből, hanem a „tudatlan
ságból” hív megtérésre, ebben látja a gyökér-problémát. Szerinte tehát 
a tudatlanságból fakad a hitetlenség és a tényleges bűnök sora. A tudat
lanság nyilvánvalóan, nem száraz ismeretek hiányát, hanem az életünk
ké vált ismeret és tapasztalat hiányát jelöli itt.

A gyermek akkor ismerheti meg szülei szeretetét, ha komolyan ve
szi szülei szavát és engedelmeskedik nekik. A szülő — gyermek viszony 
életté vált engedelmességben termi a szeretet örömet hozó tapasztalatait. 
Ugyanígy az Isten szavára figyelés és az akaratát kereső engedelmesség 
egész életet átható magatartást és ismeretet jelent. Ilyen értelemben 
hangsúlyozza Luther is az egész élet megtérés jellegét.

4. A bűn a mai ember életében is súlyos valóság. Hogy mit jelent 
a bűnbocsánat, az örömteli tapasztalatokon ma is szemléletesen lemér
hető.
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Fellélegzést jelent. Súlyos tehertől, belső szorongástól, rettegéstől 
való szabadulást. Letettem a terhemet, nem nyom.

Enyhülést, feloldódást ad egy elrontott, feszültté vált viszonyban, 
mely számomra sok gyötrődést hozott.

Felfrissülést hoz a hitben, az örömmel vállalt engedelmességben, a 
szolgálatomban, az egész életemben.

5. Kívülállók és a gyülekezetek tagjai egyaránt elesen és érzéke
nyen szemlélik a Krisztus kérdést ma is. Csakugyan az Krisztus, akinek 
az evangélium hirdeti? Valóban őbenne teljesedtek be a próféták ígé
retei? Van-e titka és van-e ereje Krisztus követésének? Van-e olyan po
zitívuma, amellyel a mai embert nem megkötözi, hanem helyes irányban 
teszi szabaddá? Van-e olyan hatása, amely az emberi életet nem meg- 
szegényíti, hanem gazdagítja? Mit tud mondani, amire érdemes felfi
gyelni? A Krisztus hittel szembeni igény ma az egyéni élet kérdéseitől 
a világméretű problémákig tárul ki.

Ugyanakkor, amikor gyülekezeteink tagjai is élesen szemlélik a 
Krisztus kérdést, itt lép elő az ő tanúskodásuknak és felelősségüknek a 
kérdése. Az erőtlenségüket sokszor megtapasztalt, de a bűnbocsánat örö
mét átélt Péterek hogyan tudnak mai kortársaiknak az élet fejedelmé
ről beszélni és tanúskodni?

III.
Igehirdetéseink hallgatói között valószínűleg csak kevés a beteg, 

többségük feltehetőleg egészséges ember, akiknek nincs szükségük gyó
gyulásra, de arra igen, hogy az élet fejedelmét ők is megismerjék. Bete
gek és egészségesek, öregek és fiatalok, autósok és gyalogosok életére 
egyformán rávetődik a bűn és halál árnyéka. Egyéni életünket fenyegető 
és világméretűvé nőtt veszélyek között élünk.

A megtérésre hívó szó azért hangzik a gyülekezet felé, mert az élet 
fejedelme tudatlanságból örvendező reménységre hívja és szolgálatába 
akarja állítani azokat, akik megismerték. Az „élet” tudatos és felelős
séggel vállalt szolgálatára.

E kezdésnek és befejezésnek szánt gondolatok után próbálom ösz- 
szeállítani az igehirdetés vázlatát. A kijelölt szakasz mondanivalója na
gyon bő, több igehirdetésre is szétbontható lenne. Vázlatommal mégis 
igyekszem az egészet átfogni.

Krisztus az élet fejedelme.
Betöltötte az ígéreteket.
Megtérésre hív.
Bűnbánatra késztet a hűséges Isten előtt.
Bűnbocsátó szeretete fellélegzést, 

enyhülést, 
felfrissülést ad.

Újjáteremtő hatalma van.
A rátekintő hitet szolgálatába állítja.

Énekek: 220, 738, 417, 418.
Magyar László

Laikus kérdések és szempontok Cs 3, 11—21-hez
Idős ideggyógyász főorvos írja: sok gyakorló orvos fel tud hozni 

praxisából olyan eseteket, amelyek mégis a „csoda” határát súrolják. 
Fiam, jónevű gyermekorvos, meséli el olykor egy ilyen gyógyulás törté
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netét. Egyszer tíz év körüli gyermekhez hívták. Mindent megtett, amit 
csak tehetett, de a súlyos beteg állapota napról napra romlott. Az egyik 
este, miután a kifejezett rosszabbodást konstatálta s a szülőkkel is kö
zölte, már egyedül, szinte belső parancsra térdre esett a kis beteg ágya 
mellett, és buzgón imádkozott érte. Megnyugodva, hogy diagnózisa he
lyes, és szükséges gyógyszert s ápolást előírt, mélyen megrendülve távo
zott. Másnap délelőtt ismét fölkeresve a beteget meglepetéssel látta, 
hogy annak állapota minden várakozással ellentétben határozottan ja
vult, és pedig olyan rohamosan, hogy heteken belül talpraállt. (12) — 
A következő két kérdésre feltétlenül választ kell adni a prédikációban: 
1. Mi célból végzett Jézus csodákat? 2. Tesz-e ma is csodákat? Jézus a 
beteg testtel együtt a beteg, a bűnös lelket is gyógyította. Egynémelyik 
evangelizátor gyógyításával kapcsolatban lehetetlen nem gondolni Mt 
24,24-re, Jel 13,13-ra és 19,20-ra: csodálatos testi gyógyulások következ
nek be, de az utóhatás (állítólag): idegösszeomlás. (12) — A gyógyulás 
csak akkor származik Ötőle, ha a beteg testtel együtt a lélek is gyógyul: 
a beteg ember lelki egyensúlya helyreáll, s Krisztus felé fordul. (12) — 
Péter a gyógyulást alkalmul használta fel arra, hogy Krisztusról prédi
káljon. S nem is eredménytelenül. (4,4 és 4,12). A leglényegesebb tehát 
Péter szerint sem a testi gyógyulás volt, hanem a megtérés. Krisztusnak 
kegyelme az, ha valakit meggyógyít. De ezt a kegyelmet még fényeseb
ben látom felragyogni, ha olyan emberről hallok, aki indítást és erőt kap 
ahhoz, hogy betegen tegyen bizonyságot Krisztus szeretetéről. (12) — Ha 
a Salamon tornácába összefutott nép alkotta legalábbis részben a „fe
szítsd meg”-et kiáltó tömeget, akkor Péter beszéde nagyon is elevenbe 
talált. Péter beszéde jó példa a tömör, szóvirágoktól mentes igehirde
tésre. A lelkészek, különösen az idősebbek elvontan prédikálnak. Péter 
apostol beszédét időszerű prédikációnak tartom. (40) — Péter elhárítja 
a feléje irányuló csodálatot. Az egyház nem csodáitathatja magát. 
A csodatétel általában döntő szerepet játszik-e a megtérésnél? Péter 
megtérésre hívása mögött ott van a csoda. Ma már nem tudja az egyház 
ilyenekkel megerősíteni megtérésre hívő szavát. Lehet szerintem meg
térést prédikálni anélkül is, hogy egy csoda döbbeneté ott állna a hát
térben. (40) — Bizonyos vagyok abban, hogy a mai igehirdetés is tulaj
donképpen csodára épül, minden mai igehirdetés mögött ott áll a leg
nagyobb csoda: Jézus halála és feltámadása. (40) — Mi a megtérés? Pon
tosabban úgy kérdezném: mi a megtérés ma? Szerintem a mai ember 
nehezen érti. A megtérés ma sokkal többet jelent valami belső megvál
tozásnál. Jó lenne erről hallani. (40) — A „felüdülés idei” kifejezés mi
re vonatkozik? (40)

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Jer 3,15—17 

Az alapigéről
Jer 3,14—18 — amelynek középső része alapigénk — nem folytatása 

az előtte levő verseknek. Ezért sok exegéta kétségbe vonja e szakasz je- 
remiási eredetét is, vagy pedig a Jeruzsálem pusztulását követő korba 
helyezi. Ugyanis a 16. vers alapján azt állítják, hogy e szavaknak akkor 
kellett elhangozniuk, amikor a szentláda már nem volt meg, és föltéte
lezik, hogy Jeruzsálem ostroma közben semmisült meg. (Erről a kérdés
ről bővebben lásd: Pálfy: Jeremiás I. 55. kk. lpk.) Keletkezési körülmé
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nyeitől függetlenül is világos a prófécia értelme: Eljön egy korszak, ami
kor nem megfogható szövetségi szimbólum (=  a láda) biztosítja és ta
núsítja Isten valóságos jelenlétét, hanem egész Jeruzsálem veszi át a 
láda szerepét. Ott jelenti ki Isten a nevét és oda gyűlnek majd a nemze
tek. Vagyis Isten jelenlétét nem a kultikus helyhez kötöttség biztosítja, 
hanem szavának megszólalása, az Ö kijelentett akaratának való enge
delmesség a gonosz szív makacsságának követése helyett. Ez a prófécia 
Jézus Krisztusban teljesedett be, mert Őáltala szabadulhatunk gonosz 
szívünk keménységétől, Őbenne talál rá minden nemzet Istenre, mint 
Atyára. Ahogyan Jézus a samáriai asszonynak mondta; „ . . .e l j ön  az óra, 
amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az 
Atyát. . .  eljön az óra és az most van, amikor az igazi imádók lélekben 
és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is olyanokat keres, akik 
Őt így imádják.” (Jn 4,21 kk.) S amikor az asszony az eljövendő Mes
siásra utal, Jézus így válaszol neki: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”

Az alapige másik nagy ígérete, hogy Isten szíve szerint való pásztoro
kat ad, akik a népet Őhozzá visszavezetik. A 15. versnél érdemes figyel
ni az új fordításra: „Ott (t. i. a Sionon) adok majd nektek szívem sze
rint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek bennete
ket” . A Károlyi-féle fordításban: „tudománnyal és értelemmel” — más 
asszociációt kelt az emberben. Különben Luther így fordítja: „mit Lehre 
und Weisheit” , a zürichi bibliafordítás: „mit Einsicht und Klugheit”. — 
Pálfy: Jeremiás kommentárjában (I. 56. lp.) nyilván sajtóhiba a 17. 
versben a „gonosz szívük reménységét”, a „keménységet” helyett.

Készülés közben
Alapigének az üzenetét meg lehet fogni úgy hogy a 16—17. versek 

kerülnek a középpontba. Ebben az esetben ez lehet a téma: Ne a „szent
ládát” keressük, hanem az élő Istent!

A bevezetésben röviden (de valóban csak röviden, nehogy kortörté
netet prédikáljunk!) el lehetne mondani, hogy Izrael népének történeté
ben milyen nagy jelentősége volt a szentládának, önmagában ez nem 
volt rossz, mert Isten szövetségi' szeretetének a kultikus szimbóluma 
volt. Mégis sok kísértést jelentett, mert idővel magát az Istent és a Vele 
való személyes kapcsolatot pótolta a nép életében. Ebben a helyzetben 
megdöbbentően hangzott a jeremiási prófécia: Nem mondják többé: Az 
ŰR szövetségének ládája! Senkinek se jut eszébe, nem is emlegetik. 
Nem keresik és nem készítik el újból. Miért? Mert a népnek közvetle
nebb és tisztább kapcsolata lesz Istenével. Egy új korszak kezdetét je
lenti ez. Az új szövetség, Jézus bűntörlő vére meg is hozta ezt az új kor
szakot. Mi azonban gonosz szívünk keménységével és makacsságával 
sokszor szeretnénk konzerválni a „szentláda” korszakát. Görcsösen ra
gaszkodunk régi, megszokott vallási formákhoz és szokásokhoz, amelyek 
viszont belülről már megüresedtek. A templom veszi át életünkben a 
szentláda szerepét, ahová időnként elzarándokolunk, hogy Isten vagy 
csak a vallásos hangulat üsse rá jóváhagyó pecsétjét szívünk kemény
ségére és hamis reménységeinkre. Ahelyett, hogy felszülten figyelnénk 
Isten szavára, mi az, amit rossznak ítél életünkben, gondolkodásunkban, 
merre vezet ma társadalmunkban a keresztyén hit útja, milyen feladatot 
és szolgálatot bízott ránk Isten. Az idősebbek félelemmel és rettegéssel 
igyekeznek megóvni a „szentládát” , pedig lehet, hogy az már régen üres, 
senki se meri felnyitni közülünk, hogy benne vannak-e még a féltve őr
zött törvénytáblák. Kép nélkül: Vallásos hagyományokat, kegyességi
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formákat őrizgetünk néha, de nem merünk mögéjük és beléjük nézni, 
hogy őriznek-e még valamilyen nemes kincset, az élő hitet és a cselek
vő, szolgálatkész szeretetet, vagy csak a külső burkot, az élettelen bábot 
ápolgatjuk tovább. A fiatalabb nemzedék pedig értetlenül nézi a meg
üresedett kultikus formákat, nem tud mit kezdeni vele és nem igényli, 
mert nem érzi belőle az élet és jövő leheletét. S mi pásztorok vallhat- 
juk-e magunkról, hogy Isten szíve szerint, hozzáértéssel és okosan l e 
geltetjük a ránkbízottakat? Merjük-e és tudjuk-e Isten kegyelmétől fel
szabadult szívvel lázasan kutatni és pásztori szeretettel hirdetni Isten 
üzenetét és akaratát a mában, szocialista társadalmunkban, vagy pedig 
csak régi lemezeink egyre kopottabb hangjával lassanként ürítjük ki 
templomainkat? Kellemetlen, nyugtalanító kérdések ezek, de szembe 
kell velük néznünk, gyülekezetnek és pásztornak együtt, még pedig az 
Isten színe előtt.

A befejezésben arról szólhatnánk, hogy Jeremiásnak is milyen ne
héz volt sokszor súlyos próféciáit elmondani és Isten követének lennie 
a maga korában. Ö azonban végső soron mégsem az ítélet, hanem a ke
gyelem hirdetője volt. Tudta, hogy Isten hűsége és szeretete nagyobb 
haragjánál és ítéleténél. Új szívet, szíve szerint szolgáló pásztorokat és 
új nemzedéket ad megtérő népének. Ezért ítélt el mindenféle olyan val
lásoskodást és templomlátogatást, amely kimerül a külsőségekben. 
A  külsőséges, csupán szertartásokból álló istentiszteleti élet gyümölcs- 
telen marad, s felperzseli a bűn. Az Istennel való élő közösség azonban 
nem tétlen megnyugvás, hanem hivő szolgálatvállalás.

*

Az ige üzenete megfogalmazásának egyik másik módja, amikor a va
sárnap jellegére figyelve, a hangsúly a 15. versre esik. Ilyen témák 
adódhatnak: Az élő Krisztus élő gyülekezete: pásztorolt gyülekezet. — 
Miért vannak pásztorok a gyülekezetben? Vagy: Miért van lelkipászto
rom? — Együtt Isten színe előtt (a gyülekezet és pásztora). — Térjünk 
együtt Istenhez: gyülekezet és vezetői. — Az egyház jövőjének egyik 
kérdése: lesznek-e Isten szíve szerint való pásztorai.

Ez a vasárnap a „Jó Pásztor” vasárnapja. Mindig Őneki kell ige
hirdetésünk középpontjában állania. De textusunk most emberi oldalról 
közelíti meg a kérdést. Még pedig Istentől kiinduló emberi vonatkozása 
felől: Isten szíve szerint való pásztorokat ígér népének. Ezt azonban 
összeköti a megtérésre való felhívással és az élő Isten jelen valóságának 
megtapasztalásával. Kegyes álszerénységből vagy hamis álszeméremből 
nem hallgathatjuk el, hogy a gyülekezeteknek Isten szerint való pászto
rokra van szükségük, akik hozzáértéssel és okosan legeltetik a rájuk bí
zottakat. Nagyon nehéz erről beszélni, mert az ige elsősorban bennün
ket igehirdetőket és lelkipásztorokat ítél meg. Ezért a pásztornak a Jó 
Pásztor elé kell állnia igehirdetése és szolgálatai előtt, szolgálatának 
minden bűnével, terhével és mulasztásával. Csak a bűneit felismert és 
megbánt embernek van reménysége arra, hogy megtapasztalja Isten 
szabadító szeretetét és megújult lélekkel tudjon tovább menni a szere
tet szolgáló útján. Ez vonatkozik pásztorra, nyájra, és az egyesre egy- 
egyaránt. Á lelkipásztori szolgálat ágairól, alkalmairól, tartalmáról és 
módjairól is tehetünk említést, ami a gyülekezet „legeltetésének” meg
valósítása. Gondosan ügyeljünk azonban arra, hogy mi való a szószékre 
és mi a csendes szobánkba, a kettőt ne keverjük össze. Kellene beszélni 
a lelkészképzésről és a lelkész-utánpótlás kérdéseiről is (hogyan kapjon
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valaki kedvet ehhez a szolgálathoz, ha azt sem tudja, hogy mi is tulaj
donképpen a lelkipásztori szolgálat lényege), az állandó továbbképzés 
szükségességéről (a jó pap valóban holtig tanul, de ez elsősorban nem 
az egyes prédikációk megtanulására vonatkozik, mint azt sokan tévesen 
vélik.) Jeremiás korában a pásztorok nemcsak a papokra vonatkoztak, 
hanem Isten népének a vezetőire is. A pásztorolt gyülekezetben nem
csak a lelkésznek van pásztori feladata és szolgálata, hanem a gyüleke
zet többi vezetőjének is (felügyelő, gondnok, presbiterek, laikus mun
kások, stb.). Sőt — anélkül, hogy kétségbe vonnánk a külön elhívott 
tisztségviselők szükségességét — minden gyülekezeti tag felelős a má
sikért, a többiért. Egy asszony mondta el, hogy amikor kétségbe volt es
ve és a hitében is megingott, egy régi barátnője segítette vissza a helyes 
útra. „Ili volt akkor a lelkipásztorom” — mondotta.

Lelkész és gyülekezet egyaránt megszívelheti egy gyülekezetnek lel
kipásztorához intézett kéréseit: Nem ismerősen csengő prédikációkat vá
runk tőled, hanem olyan igehirdetéseket, amelyekkel bennünket tevé
kennyé teszel, feladatokat mutatsz és osztasz ki nekünk. — Engedd, 
hogy a felelősséget együtt hordozzuk. — Ne mondj semmi olyant a szó
széken, amit négyszemközt, embertől emberig nem tudnál vagy nem 
mondanál el. — Ha ott, ahol viszhangot vártál semmilyen feleletet sem 
kapsz, ne csüggedj el: nagyon sok minden úgy növekszik, hogy közben 
nem csap lármát. — Ne feledd, amit te sokkal jobban tudsz, mint mi: 
gyülekezeti életünk elevensége nem a gyülekezeti rendezvények nagy 
számától függ. — Amikor mi eljöttünk istentiszteletre, akkor ne szidjál 
minket azokért, akik nem jöttek el. — A Bibliánkat szeretjük a szép 
nyelvezetéért is. De tőled nemcsak a Biblia szavait akarjuk hallani, ha
nem azt is, hogy azok ma mit mondanak és jelentenek nekünk.

„Hozzáértéssel és okosan” legeltetni azt is jelenti, hogy a lelkipász
tori szolgálathoz „szakmai” hozzáértés is kell, valamint sok tapintat, em
beri és Istentől kapott bölcsesség, Istenben hivő és emberekért szolgálat
ban égő szív. A „mit” és a „hogyan” kérdését a lelkipásztori szolgálat
ban sem lehet egymástól különválasztani. Erre Kierkegaardnak van egy 
találó hasonlata a bohócról, akit segítségért küldtek a faluba, mikor ki
gyulladt a cirkusz, de az emberek nem hittek segélytkérő szavának, csak 
jót nevettek rajta, azt hitték, hogy csak tréfál, mivel bohóc ruhában 
szaladt az emberek közé.

Végezetül: A gyülekezet és lelkész egymáshoz való viszonyától, va
lamint hitétől és megtapasztalt pásztori szeretetétől függ, hogy egy-egy 
szószéken mit, mennyit és hogyan lehet elmondani és részletezni ezek
ből a kérdésekből. S a Szentlélek által kapott pásztori bölcsességtől, ho
gyan lehet erről úgy beszélni, hogy a gyülekezet ne ezt hallja ki belőle: 
a papunk most önmaga fontosságáról beszél, hanem megérezzék a pász
tori szolgálat szükségességét és részesüljenek is benne.

Sárkány Tibor

Laikus kérdések és szempontok Jer 3,15—17-hez
Az Űr kéri népét, térjenek meg és akkor nem bocsátja rájuk harag

ját. Ez feltétel? De nekik nem kell az isteni kegyelem. A kegyelem el
fogadása esetén ugyanis el kell ismerni hűtlenségüket, hamisságukat, bű
neiket (8a) — Ezék 34,23-ban: „Egyetlen pásztort állítok föléjük.” Ez 
nem lehet más, mint Jézus Krisztus. De kikről szól a többesszám? A pró
fétákat jelenti és később mindazokat, akik megbízás alapján hirdetik
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Isten evangéliumát? (8a) — Nem értem, mi van a szövetség ládájával? 
Talán azt jelenti a 16. vers, hogy majd az Újszövetség eltörli jelentősé
gét? A keresztyénség megindulásával indul el az a kultúra, amely az 
emberiséget a mai magas fokra emelte. Amikor már ilyen magas ponton 
vagyunk, hátat fordítunk Istennek? Nem értem én ekt sehogyan sem. 
Igaz az, hogy az Istennek való hátatfordítást a műveltség hozta magá
val? (8a) — A kényelem is hozzájárul ehhez, meg az önzés. Senki nem 
akar áldozatot hozni a másikért. Azt tanultuk, hogy csak a természeti 
törvények határozzák meg a világot. De ha ez így van, miért alakult ki 
az ember éppen olyanná, amilyenné lett. És miért csak az ember? (8a) — 
Ha ezentúl pásztorokra bízatik az Isten jelenlétének hirdetése, akkor 
valóban feleslegessé válik a szövetség ládája: kiterjed a felelősségünk 
mindenki felé, az egész világ felé. (8a) — Két bibliaórán is — idősebbek 
között — próbálkoztam a hozzászólásokkal Jer 3,15—17-hez, de semmi 
eredmény. Amikor vázoltam a történelmi helyzetet, az volt a kérés, hogy 
ezt a történelmi visszapillantást a lelkészek is tegyék meg mindenkép
pen igehirdetéseikben. Mondják el a zsidók felfogását a szövetség ládájá
ról is, hogy a 16. vers érthető legyen. Csak ennek ismeretében derül ki, 
hogy milyen hatalmas a jeremiási üzenet, amely szétfeszíti, kiszélesíti az 
Istenről alkotott „lokális” elképzeléseket. (15) — Kérdés volt, hogy mikor 
teljesedett be Jeruzsálem történetében a meghirdetett ígéret (17. vers). 
A fogság utáni újjáépítésben? A Krisztus-történet kapcsán? Vagy ezt 
már a mennyei Jeruzsálemre kell érteni? Ügy vélték, hogy a jövendölés 
nekünk már időtlen, tehát jelképesen kell értenünk, de hogy ez mit je
lent számunkra, arra már nem találták a választ. (15)

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP 
Ézs 44,(6—8)21—26a 

A szövegről
A 6—8. és 21—26. versek összekapcsolása azért jogos, mert 9 kk tu

lajdonképpen a 8b-hez kapcsolódó, de később közbetoldott prózai szö
veg, amelyhez hasonló tartalmú próféciákat Deutero-Ézsaiásnál másutt 
is találunk (pl. 41,6—7; 45,16—17 stb.).

A kijelölt perikopa választási lehetőséget ad az amúgy is világosan 
négy részre (6—8; 21—22; 23; 24—26a) osztható textusból az első részt 
el is lehet hagyni.

A 6—8. ünnepélyes bevezetése egy ún. üdvpróféciának. Az ŰR, aki 
Izráel királya, Megváltója és a Seregek Ura, az egyetlen Isten. Kétség
telen, hogy hozzátartozik a 21 kk versekhez, hiszen az „emlékezzél ezek
re” (helyesebben: jusson eszedbe, gondolj rá) erre a két versre utal visz- 
sza. Én mégis elhagynám, mert a 24 kk szakasz lényegében ugyanezt 
mondja el. Amúgy is nagy a kísértés, hogy ennek a textusnak az alapján 
„dogmatikus” prédikációt mondjunk az egy igaz Istenről, akin kívül 
nincs más.

21—22. A két imperatívusz: „térj vissza hozzám” és az „emlékezzél” 
WESTERMANN szerint azt mutatja, hogy a prófécia olyanoknak szól, 
akik Istentől elszakadóban vannak és már-már elfelejtik, hogy Isten meg
váltotta őket, segített rajtuk. Ebből az következik, hogy a próféciát más
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szituációra, a fogság utáni időre alkalmazták, ha ti. igaz az, hogy ezek a 
felszólítások későbbi eredetűek.

A 23. vers a 42,14-gyel kezdődő szakasz záróverse. Ilyen dicsérő éne
keket szép számmal találunk Dt-Ézsaiásnál (pl. 42,10—13; 45,8; 48,20—21 
stb.). Az is lehetséges, hogy ezek tulajdonképpen liturgikus textusok és a 
prófétai könyv istentiszteleti használatát bizonyítják. Ennek a versnek a 
többi hasonlóhoz képest az a többlete, hogy nemcsak Izráelt, a népeket 
és a királyokat hívja fel az ŰR dicséretére, hanem ennél szélesebb pers
pektívát nyit: az egész teremtés vegyen részt az ujjongásbán. WESTER- 
MANN arra is felhívja a figyelmet, hogy ez összhangban van Dt-Ézsaiás- 
nak a megváltást hirdető próféciáival. A megváltás művében az. egész 
teremtés részes. De a teremtés nemcsak szolgálja, hanem dicséri is Is
tent. Ez a „kórus” kíséri Izráel dicséretét.

Ez a szemlélet teológiai szempontból is igen jelentős. Izrael meg
váltója a világmindenség teremtője. A próféta nem választja szét, hanem 
együtt látja Isten teremtő és megváltó munkáját. Ez nemcsak azt jelenti, 
hogy az váltotta meg Izráelt, aki ezt az egész világot teremtette, hanem azt 
is, hogy Isten megváltó munkája nemcsak Izraelre, hanem az egész em
beriségre kiterjed (vö. 1 Móz 12,1 kk).

A perikopa utolsó szakasza, 24—26a, egy újabb nagyobb prófécia 
(44,24—45,7) bevezető része. Ezzel kezdődik a Cyrusról, az ŰR szolgájá
ról szóló prófétai beszédek sora. Itt még világosabb Isten teremtő és meg
váltó munkájának összekapcsolása (24). Ebben még erősebben érződik a 
polémia az ókori keleti mitológiákkal: Istennek nem volt segítőtársa a 
teremtésben, mindent egyedül csinált. Nem „nagyobb” a többi istennél, 
hanem ö  az egyetlen Isten.

25. v. Voltak ezeknek a régi keleti vallásoknak is prófétái, akik iste
neik hatalmát és dicsőségét hirdették, és akik „csodajelek” mutatásával 
próbálták próféciáikat hitelessé tenni. Babylom bukása azonban nyilván
valóvá tette mindezeknek a jeleknek értelmetlenségét. Ez a vers egyéb
ként tartalmilag azonos 1 Kor 1,18—25-tel.

26a. Ez a mondat jelentős adalék az izráeli prófécia történetéhez. Nem 
beszélhetett volna így Dt-Ézsaiás, ha nem lett volna mögötte a fogság 
előtti próféták ítélethirdetésének beteljesedése (WESTERMANN). Amit 
Izráel átélt, az cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy az ŰR szava be
teljesedik. S a próféta azzal biztat, hogy ahogyan az ítélet beteljesedett 
és — erre is van itt halvány utalás — sok minden megvalósult már abból 
a jóból, amit az ŰR a próféták által ígért, úgy a végső, nagy szabadulás 
is bekövetkezik.

A perikopáról
Az előzőkből következik, hogy ez a perikopa a próféciák gyűjtemé

nyéből meghatározott szándékkal „kivágott” textus. A húsvét utáni va
sárnapok témaköre: az élő Krisztus élő gyülekezete. Ezen belül Jubilate 
vasárnapjáé: Az ujjongó gyülekezet. Ebből adódik, hogy a kijelölt alap
ige leghangsúlyosabb verse a 23. Ez azt jelenti, hogy vagy ebből kell ki
indulnia, vagy ide kell elérkeznie a prédikációnak.

Ebben az összefüggésben a perikopa többi része ennek a versnek in
dokolása lesz. Világos tehát, hogy nem azoknak a kijelentéseknek az igaz 
voltát kell bizonygatnunk, amelyeket a próféta itt az egyetlen Istenről 
tesz, hanem hirdetnünk kell, hogy oka van a gyülekezetnek az ujjon- 
gásra. Vagy talán még inkább: úgy kell hirdetnünk Isten cselekedeteit, 
hogy a gyülekezet ujjongó gyülekezet legyen.
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Gondolatok a prédikációhoz
Amögött a felkiáltás mögött, amely az egész kozmoszt ujjongásra és 

Isten dicséretére hívja, valami hallatlan nagy örömnek és reménységnek 
kell lenni. Ez azt jelenti, hogy Isten népe tele van örömmel és remény
séggel. Nekünk, az egyháznak, ilyen népnek kellene lennünk. Nem ért
hetünk egyet azokkal, akik azt gondolják, néha mondják is, hogy az egy
háznak létével és magatartásával mindig csak a múlandóságra és Isten 
ítéletére kell figyelmeztetnie „a világot” . Talán éppen az az egyik leg
nagyobb baj ma, hogy sok keresztyén ember a keserűségnek, fáradtság
nak, reménytelenségnek légkörét árasztja maga körül.

Alapigénk emlékeztet arra, hogy Isten csodálatos dolgokat cseleke
dett velünk. Itt gondolnunk kell arra, amit a mi nemzedékünkben átélt 
az egyház. Arra, hogy egy nagy világégésből sok más emberrel együtt 
bennünket is kimentett az isten és megmutatta az egyháznak a mi új vi
lágunkban a szeretet szolgálatának az útját. Gondolhatunk az egyház tör
ténetének sok nevezetes eseményére is, az evangélium terjedésére, a re
formációra, arra, hogy Isten a történelem nagy fordulópontjain mindig 
megmutatta az egyház helyét és szolgálatát az emberek között. S nem 
utolsósorban arra, hogy Jézusnak a halálból való feltámasztásával nyil
vánvalóvá tette, hogy Ö nem a halálnak, hanem az életnek az Istene.

Ezzel kapcsolatban még egy gondolatot támaszt az alapige. Sokan 
úgy emlékeznek vissza az egyháztörténetnek ilyen nevezetes emlékeire, 
hogy mindez csak emlék, a múlté. Csak hátrafelé tudnak nézni némi 
büszkeséggel és dicsekvéssel, előre csak lemondóan és reménytelenül. 
Olyanok ezek, mint egy veszendő ügynek utolsó mohikánjai. Ezekhez, az 
Istentől már-már elszakadó emberekhez szól így igénk: emlékezzél és 
térj meg!

Igehirdetésünk szempontjából nagyon fontos az, hogy a teremtő és a 
megváltó Isten ugyanaz. Isten népe számára mindig megújulást, felsza
badulást jelentett, ha ezt felfedezte. Minden időben kísértés volt az egy
ház számára, hogy a Megváltót kisajátítsa magánakba Teremtőt meg át
engedje a „világ” -nak. Ez alól a dogmatikai megkötöttség alól szabadít 
fel ez a prófétai ige is. Ez azt jelenti, hogy Isten segítő, szabadító szere- 
tete velünk együtt az egész világot átöleli.

Megszabadít ezzel attól a gátlástól is, amely sok keresztyént meg
akadályoz abban, hogy felszabadultan, örömmel és szívesen éljen az em
berek között, vegyen részt gondjaikban és örömeikben, mindabban az 
igyekezetben, amellyel szebb, jobb, békésebb életet akarnak teremteni a 
világ számára.

Ígéreteinek, a hirdetett igének megvalósulásáról maga Isten gondos
kodik. Nincs szükség arra, hogy bizonygassuk Isten igéjének igaz voltát. 
Ránk nem ezt bízta Isten, hanem azt, hogy hirdessük az igét. így sok 
időnk és energiánk szabadul fel arra, hogy ez az igehirdetés ne csak sza
vak hangoztatásából álljon, hanem tudjuk életünkkel, magatartásunkkal, 
az emberek között végzett szolgálatunkkal hirdetni és árasztani Isten sze- 
retetét. isten igéjének igazsága felől nem nekünk kell meggyőznünk az 
embereket. Arra viszont mindig gondolnunk kell, hogy pesszimista, re
ménytelen keresztyének maguk is akadályozzák az embereket abban, 
hogy szívesen vegyék, elfogadják Isten igéjét.

Ez a néhány gondolat akár témát és vázlatot is adhat a prédikáció
hoz. Kinek-kinek magának kell tudnia, hogy mit hangsúlyozzon gyüleke
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zetében ezen a vasárnapon. De ha valahol, akkor itt igazán érvényes az 
a tétel, hogy magunkon kell kezdenünk. Mert ha magunk reménytele
nek vagyunk, tele keserűséggel és panasszal, hogyan tudnánk felhívni a 
gyülekezetét ujjongásra, Isten dicséretére?

Muntag Andor

Laikus kérdések és szempontok Ézs 44,6—8,21—26a-hoz
„Rajtam kívül nincsen Isten” — én ezt úgy értem, hogy Jézus Krisz

tus nélkül nem tudjuk Istent megismerni. Mit jelent az, hogy valaki „Is
ten tanúja” ? Aki úgy él, amint a Szentírás tanítja, és szeretettel közele
dik az emberek felé. A „tanú” észreveszi, hogy jó az Isten és ezt mások
nak is elmondja. (45) — Én állandóan emberekkel foglalkozom (bolti el
adó vagyok), s az emberekben meglátom a jót is, nemcsak a rosszat. Azt 
is meg kell látni, hogy Isten is jó és szereti az embereket, még azokat is, 
akik Öt még nem ismerik. (45) — Legyünk Isten tanúi, ne féljünk meg- 
vallani, hogy mi keresztyének vagyunk. 1972-ben ugyanabban a helyzet
ben vagyunk, mint Ézsaiás korában voltak Isten gyermekei. Isten népe 
Istenben nem hi,vő emberek között élt. Nem ez a mi bajunk. Hanem az a 
baj, hogy mi nem figyelünk Isten szavára komolyan, akik keresztyének 
vagyunk. (45) — Minden keresztyén ember tanú? Ha egy bírósági tár
gyaláson a tanú nem látta és nem hallotta, hogy mi történt, akkor nem 
tud tanúskodni, mert különben hamis tanú lesz. Ha egy keresztyén ember 
nem látta Isten megváltó cselekedeteit és nem hallotta meg a maga szá
mára Isten szavát, akkor az nem tud tanúskodni Róla, vagy hamis tanúja 
lesz Neki. (45) — Hol van az az ember, akinek nincsen bűne. Csak ak
kor szabadulunk tőlük, ha Isten eltörölte, mint felleget. Mire emlékezzen 
Jákob? Nyilván arra, amit vele Isten cselekedett. Ha Jákob (a csaló) Is
ten barátja lett, mennyivel inkább tudunk mi tanúskodni, ha Isten gyer
mekei vagyunk Jézus Krisztusban (45) — A 23. versről nekem a 3. számú 
énekünk jut eszembe, különösen annak 3—4. és 6. verse. Még a teremtett 
világot is másképp látja az ember, ha rátalált az Istenre. Meglátja az élet 
apró örömeit is, a fűszálban is meglátja a szépséget. (45) — Isten kinyi
latkoztatása egyedülálló és nincs hozzá hasonló a világ történetében. Is
ten uralmának ez a megrajzolása jellemző a próféták Istenélményére. 
Óriási dolog ez abban az időben. Vajon honnan van ez? (17) — Az egy 
Isten abszolút tekintélyével, aki a világ teremtője, nem szállhat szembe 
semmilyen istenség: ez a tudat volt Izrael számára az egyetlen fix pont. 
Meglepően tiszta és emelkedett Második Ézsaiás istenfogalma. Ellent
mondást nem tűrő, szinte már majdnem fanatikusan hat. Talán éppen ez 
a jóértelemben vett „fanatizmus” hiányzik a legjobban a mai ember is
tenhitében. (17) — Az egyetlen, igaz Isten bűnbocsátó Isten és megváltó 
Isten. Evangélium az Ótestamentumban! — Ez a szakasz szinte egyből- 
egybe belefér az Újtestamentumba. Számomra meglepő, hogy a megté
résre való felhívás itt is Isten bűnbocsátó szeretetének a közlése után 
következik. A próféta költőien szép szavakkal fejezi ki Isten bűntörlő 
szeretetét, és az Atya visszaédesgető szavát: „Térj énhozzám!” (17) — 
Miért nem tud a ma embere ráhagyatkozni mindenestől Isten megváltó 
szeretetére? A mai emberben is sok „antik” dolog megtalálható. Hajla
mos a jóslatok, horoszkópok jövendöléseinek elhívésére, ahelyett, hogy 
az élő Isten szavát venné komolyan. Odajutunk lassan, hogy mindennel 
szemben kételkedők, szkeptikusok leszünk, mert sok mindenről, amiben 
bizakodni oróbáltunk, kiderül, hogy hazugság, ámítás. (17)
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HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
Ézs 42,8—12

A textus Deutero-Ézsaiás könyvéből származik, tehát a babiloni fog
ság idejéből. A helyzetét kilátástalannak látó, Isten iránti bizalmát el
vesztett Izraelhez szól a prófétai vigasztalás. A 137. zsoltár első fele 
szemléletes képet ad a nép hangulatáról.

A 8—9. v. szembeszáll a pesszimista hangulattal és teológiával. Ha
mis alternatívával magyarázták ugyanis az Izrael fiai a maguk szomorú 
helyzetét: Isten vagy elhagyta, mások kénye-kedvére hagyta választott
jait, vagy pedig egyszerűen nem ura a helyzetnek, hatalma megszűnt, le
győzték a bálványok. Isten vagy hűtlen, vagy tehetetlen, ez okozza népe 
romlását. A 8. v. elején az ünnepélyes kijelentés: aní Jahve hú somi azt 
hangsúlyozza, hogy Isten szövetségi hűsége nem változott, most is ugyan
az a Jahve, aki szövetséget kötött Izraellel. Az, hogy a nép sorsa meg
változott, nem jelenti azt, hogy Isten is megváltozott. A folytatás pedig 
arra utal, hogy tévedés, sőt hitetlenség Isten gyengeségével magyarázni 
népének elesett állapotát. A 9. v. adja meg a helyzet helyes magyarázatát 
a fenti hibás alternatíva helyett. „A régiek beteljesedtek” ugyanis azt 
jelenti, hogy a fogságba vitel Isten akaratából történt. A régiek: a fog
ság előtti figyelmeztető, Isten ítéletét kilátásba helyező próféciák a maga
biztos, Isten akaratát semmibe vevő néphez. Isten időben és hosszú tü
relemmel igyekezett népét jobb belátásra bírni, bőségesen adott időt a 
helyes döntésre, de hiába. Ennek a következménye volt a deportálás. Az 
Istent vádoló, a felelősséget Istenre hárító keserűség helyett a múltat fel
mérő, önmagára tekintő, bűnbánatra késztető reális helyzetelemzést ad 
ez a két vers. A vigasztalás ilyen leleplezést is tartalmaz. Tisztán Isten 
kegyelmének köszönhető, hogy a nép kilábolhat szorult helyzetéből, mert 
a maga részéről alkalmatlanná vált Isten szövetségére.

Ahogyan jóelőre meghirdette Isten az ítéletet, úgy a kegyelem sza
vát is előre kimondja. Nyilvánvaló, hogy ez is konkrét eseményeket, rea
litásokat jelent. A beteljesedés nem lesz azonnali és gyors lefolyású, de 
biztos, hogy meglesz, mint a megelőző ítélet is megtörtént. Erről szól a 
9. v. második fele. Az igeszakasz nem körvonalazza ezt az újságot, de 
valami teljesen új történik, olyan, ami még nem volt. Az itt szereplő ha
dásót szónak ilyen értelme van.

Isten új, jóakaratú terve tehát nem restauratív jellegű. Nem csupán 
Izraelre vonatkozik. Nem egyszerűen arról van szó, hogy Isten megelé
gelte népén a büntetést és visszahelyezi régi körülményei közé, kény
szerűen elhagyott hazájába, megszakított kultuszi életébe. A szabadulás 
is benne foglaltatik, de sokkal tágabb ölelésű a terv. Isten nemcsak Iz
raelnek készít valami újat és jót. Erről szól a 10—12. v. Isten olyat ter
vez, aminek az áldásaiban a választott nép a többi néppel együtt része
sül. Az egész földre, annak minden zeg-zugára, szegletére (a határai-t 
így is lehet fordítani) kiterjed a jóhír. A szárazföldön és vízen járók, 
kontinensen és szigeteken lakók, hegyeken és völgyekben, városokban és 
falvakban élők egyaránt részesei ennek az újnak.

Az énekeljetek, adjatok dicsőséget az Urnák, hirdessétek az ő dicső
ségét itt nem parancs, az értelme nem parancs jellegű még akkor sem, 
ha alak szerint imperatívuszban áll. (Nehogy ilyen jellegű noszogatás le
gyen az igehirdetés...)  Azt akarja kifejezni, hogy minden oka megvan 
az örömre a felsoroltaiknak, mert Isten döntése az ő javukra van. Az

184



egész szakasz végig Isten cselekvéséről beszél, a 10—12. vers is indirekt 
módon ennek a nagyszerűségéről tesz bizonyságot. Azért szükséges ezt 
hangsúlyoznunk, nehogy megfordítsuk azt a sorrendet, amit ez a textus 
és tágabban az egész fejezet kifejez. Visszájára fordul a mondanivaló, ha 
úgy magyarázzuk, hogy a föld lakosai akkor nyerik el Isten jótetszését, 
ha őt dicsérik, tisztelik és áldják. Éppen arról van szó, hogy Isten a kez
deményező. megelőző szeretete alapján cselekszik az ember javára, ebből 
kifolyólag, ha végiggondolja az ember, csak hála és tiszteletadás lehet 
a válasza.

Meditáció
Nyilvánvaló, hogy a textusban szereplő „új ének” éneklése jelkép. 

Nem vokális zenét jelent egyszerűen. Cantate vasárnapja sem a szép 
egyházzenének szentelt ünnep. Új éneket énekelni annyi, mint új szívvel 
énekelni. „Az új szív pedig nem más, mint az új élet, amely Jézus Krisz
tus iránti bizalomban és a felebarát iránti áldozatos szeretetben nyilvá
nul meg (Kér. Ék. 1968. 3. o. D. Káldy Zoltán).

Deutero-Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának szokták nevezni, ez a 
textus is méltán viselheti a protoevangélium nevet. Nagyon jó alkalom 
arra, hogy a reménység és az öröm jegyében prédikáljuk. Hiszen Isten 
megújító szeretetének a fényébe állítja az egész embervilágot. A Krisz
tus-követés és tanítványi engedelmesség perspektíváit tárja elénk. Nem 
kilátástalan szélmalomharcot folytatunk, amikor szóval és cselekedettel 
vállaljuk a tanítványi szolgálatot ebben a világban, mert Isten szeretete 
megelőz és talajt készít számunkra az emberek között. Nem a szűzföldek 
ugartörő pionírjai vagyunk, amikor „kimerészkedünk” a világba Isten 
jóakaratának a végrehajtására, hanem testvéri és akcióközösségben ta
láljuk magunkat olyan emberekkel, akik a maguk szekuláris gondolko
dása alapján ugyanazt a felelősséget és elkötelezést érzik az embertárs 
és emberi közösség iránt, mint mi magunk.

Méltán beszélnek a keresztyének szerte a világon az emberiség iránti 
felelősségről és kötelességről. Isten iránti hűtlenség lenne ezt lerázni. In
kább még hathatósabban kellene cselekedni. Kevés szó esik azonban az 
örömről és reménységről ezzel kapcsolatban. Hiszen ez a világ, amiben 
élünk, nem csak a kötelességeink teljesítésének, hanem a volt és jövendő 
örömeinknek is a helye. Sokkal emberibb, vonzóbb és hathatósabb az 
örömmel vállalt felelősség és kötelességteljesítés. Kevésbé hivatalos, pa- 
tetikus vagy fennhéjázó. A textus alapján lehetőség van szólni arról, 
hogy öröm ebben a szolgálatban Isten munkatársának lenni.

A textus arra is rámutat, hogy a szolgálatunk mellett örülhetünk en
nek a világnak is. A világot megvető, rossznak, siralom völgyének tartó 
irgalmatlanság helyébe léphet a természetes életöröm. Ne tévesszük össze 
az önző élethabzsolással, világimádattal. Egyszerűen arról van szó, hogy 
Isten szereti ezt a világot, féltő, cselekvő szeretettel, akaratának, az em
ber boldogulásának érvényesítésével. Nem miattunk, vagy rajtunk ke
resztül szereti, hanem önmagáért. Felesleges frázisnak tűnik ez a kijelent 
tés, mégis gondoljuk végig és vonjuk le a következtetéseket. Ha tagad
juk, hogy Isten szereti a világot önmagáért, úgy, ahogyan van. akkor 
abba a nevetséges és illogikus helyzetbe kerülünk, hogy megpróbáljuk 
közölni az evangéliumot a világgal, közben pedig magunk sem hisszük, 
hogy neki szól. Éppen, mert szereti, azért akar benne minél nagyobb ren
det, békességet teremteni. Erre mozgósít és visz egységre minden haladó 
erőt a világban.
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Izrael a maga kárán tapasztalta, hogy Isten nem tűri kegyelmes, éle
tet szabályozó akaratának huzamos megszegését. A babiloni fogságban 
ennek az iskoláját járta. Istennek van ereje a rendbontást megfékezni és 
a rendbontót megbüntetni, de van hatalma arra is, hogy új, jobb rendet 
teremtsen, és a vétkezőt is megújítsa.

Jézus evangéliumának fényében mi hát az új dicséret? Felismerni 
Isten jó és kegyelmes akaratát, és az örök élet bizonyosságában komo
lyan vermi ezt a világot, örömmel és hálával óvni mindent, ami jó benne 
és minden erőt odaáldozni azért, hogy még jobb legyen. Valljuk és hir
detjük az örök élet beszédét, de úgy, hogy abból a földi életben igazi ál
dás származzék a szolgálatunk által.

Baranyai Tamás

Laikus kérdések és szempontok Ézs 42,8—12-hez
Az első parancsolat jut eszembe. Itt is hangot kap, hogy Isten fél

tékeny Isten. Az emberi féltékenység is abból ered, egyedül akar szere
tett lenni. (44) — Mi a dicsőség és a dicséret viszonya egymáshoz? Di
csőség: hogy O az egyedüli Ür, ő segít. Dicséret: hála formájában han
got kap ajkunkon Isten dicsősége. Amit Isten megmondott, beteljesedett. 
Milyen ígéretéről van szó és mik az új ígéretei? (44) — Mindenhol és 
mindenki dicsérje az Urat! A zsidók számára szokatlan lehetett ezt hal
lani. Jézus mondta később a samáriai asszonynak: Eljön az óra, amikor 
sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 
Nincs megnevezve egy hely, mindenütt lehet dicsérni Istent. (44) — Az új 
ének Krisztusra mutat? Az Isten dicsőségének, szava teljesedésének ta
pasztalata nem lehet könyvből tanult, örökölt, régi dolog, hanem csak 
friss. Így támad a friss élmény nyomában friss dicséret, új ének. (44) — 
Az egész világról van szó? Ha nem lesz keresztyén az egész világ, hogy 
fogja Istent dicsérni? Miért szerepelnek ismételten a szigetek? (44) — 
A dicséret nem lehet félénk, halk, bús, erre utal három kifejezés is: 
emeljék^ fel szavukat, ujjongjanak, hegyek tetejéről kiáltsanak. A dicső
ség tehát a 8. v. szerint mindenképpen Istené, tőle elvenni nem lehet. 
144) — A Bibliában többször is megtalálható az a felszólítás, hogy „éne
keljetek az Urnák új énekét”. Azt jelenti ez, hogy Istent nem lehet régi 
énekekkel dicsérni, hanem mindig újabb és újabb énekeket vár? (16a) — 
Az új énekek sohasem úgy keletkeznek, hogy valaki elhatározza: most 
pedig új éneket írok, hanem úgy, hogy valakinek a szíve úgy megtelik 
Isten iránt való hálával, hogy a hála muzsikává válik benne, vagy 
verssé, vagy Istent dicsérő énekké. Az igazi „új ének” úgy buggyan fel 
a szívből, mint a forrás a föld mélyéből. Vagy kicsordul, mint amikor 
nagyon tele van a pohár. Persze ugyanígy keletkezhet bűnbánati ének is. 
Vagy bűnbocsánatért való esedezés. — Szerintem már az kimeríti az „új 
ének” fogalmát, ha valakinek az ajka Isten dicséretére nyílik. Ez a vi
lág tele van dallammal, muzsikával. Az ember igényli a zenét. A mai 
ember zenéjére általában az jellemző, hogy annak semmi köze sincs 
Istenhez. Egészen más az a zene, amelyik Isten felé fordul, amelyik őt 
keresi, vagy éppen őt dicséri. Erre hív fel a próféta. Isten dicséretére 
Ez az új ének. (16a) — Isten nem várja az újabbnál újabb énekeket vagy 
dicséreteket. Neki nincs arra szüksége, hogy mi őt dicsérjük. Nekünk van 
erre szükségünk, hogy felismerjük az ő hatalmát, meg az ő jóságát. Nem 
a dicséretnek örül, hanem a szívnek amelyik megtelt az ő jóságával és
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szeretetével. (16a) — Mik azok a „régiek", amiről az igében szó van, és 
mi az az „új”, ami meghirdetésre kerül. Egyáltalán, ki hirdeti meg azt? 
Isten? Vagy a próféta? Ézsaiás próféta talán anélkül, hogy maga is tudná, 
hogy arról az újról prófétái, amit Isten Fiában adott a világnak? (16a) — 
Az igében nagyon erős hangsúlyt kap az egész világ. Az az új lenne az 
új ének alapja is: Isten újjáteremtő kegyelme. (16a)

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
4 Móz 6,22—27

Imádkozó gyülekezet — megáldott gyülekezet
„Szokásos” felkészülési nehézségeinket megtetézi textusunk helye az 

egyházi esztendőben. A vasárnapi „Rogate", az agendai téma pedig ez
zel összhangban „az imádkozó gyülekezet” . Textusait, mondanivalójuk 
alapirányát tekintve 4 csoportra tudnám osztani: 1. amelyek maguk is 
imádságok (Lk 11,1—4; 1 Kir 8,28—30; Ps 130), 2. amelyek felszólítanak 
az imádkozásra (Jn 16,23b—27; Kol 4,2—4; 1 Tim 2,1—3), 3. amelyek „kö
zölnek” valamit az imádság értelmes voltáról (Lk 11,5—8; Lk 18,1—8; Rm 
8, 24—27), és végül 4. amely a „meghallgattatás áráról” beszél, hogy ti 
adni is kell, nemcsak kérni-elfogadni (Jk 1,22—27). Ebbe a vázlatos össz
képbe nem illik bele 4 Móz 6,22—27. Mert nem buzdít az imádkozásra, 
nem szól az imádkozásról mégcsak nem is imádság, hanem — áldás (23. 
és 27. versek!).

Súlyos gondot okoz alapigénk formája és tartalma is. Gondunk abból 
fakad különös módon, amely más esetben rendszerint a megoldás felé 
szokott segíteni, hogy „ezt az igét sem tudjuk úgy látni, mintha nem 
volna UT. A hármas tagolású áldás világosan tükrözi Isten üdvmunká
jának, rendjét. Tipikusan UT-i kinyilatkoztatás ez az OT-ban” . (AT Pe- 
rikopen). Ilyen megközelítéssel könnyen felfedezhető az ároni áldás tar
talmi összefüggése az apostoli áldással (2 Kor 13,13). Eszerint „az Űr áld
jon meg és őrizzen meg” =  „Istennek, az Atyának szeretete”, „az Űr ir- 
galmazzon” =  „Jézus Krisztusnak kegyelme” és „az Űr adjon békessé
get” =  „Szentlélek közössége” (uo.). Szinonimája lenne 2 Kor 13,13 a 4 
Móz 6,22—27-nek? Bizonyos, hogy egyoldalú kisarkítása megengedhetet
len túlzás, ugyanakkor aligha vonható kétségbe a két áldás tartalmi ro
konsága. A Stuttgarter Jubiláums-Bibel a 25. és 26. vers „könyörület” és 
„békesség” szavaiban összefüggést lát az UT-i áldások „kegyelem .és bé
kesség” formulájával. Luther exegézise szerint „ez az áldás nincs messze 
a többi közösségi áldástól: "-áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szent
lélek**. Mert az Atya munkája a teremtés, melyet ez az áldás világosan 
úgy fejez ki, hogy *az ŰR áldjon meg és őrizzen meg téged**, vagyis aján
dékozzon meg kegyelmesen testtel és élettel, és mindazzal, ami ahhoz tar
tozik. Azután: a Fiú munkája a megváltás, amit ez az áldás úgy fejez 
ki, hogy »az ŰR világosítsa meg arcát rajtad és könyörüljön rajtad*-, 
vagyis szabadítson meg a bűnöktől. És a Szentlélek munkája a napon
kénti megszentelés, vigasztalás és megerősítés a Sátánnal szemben és vé
gül a halálból való feltámasztás, melyet ez az áldás úgy fejez ki, hogy 
>>az ŰR fordítsa feléd arcát és adjon neked békességet**, ami azt jelenti, 
hogy ö  meg akar erősíteni, vigasztalni, végül győzelemre vinni” . (Idézi 
Dachsel). Hasonló magyarázatot találunk a Weimari Bibliában is. Nyil
ván ennek az UT-i megközelítésnek is része van abban, hogy jelentős
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perikóparendjeinkben (pl. Eisenachi, Szász, Bajor, Bádeni) Szenthárom
ság ünnepére kijelölt textusként szerepel.

Exegetikai munkánk számára még abban az esetben is gyümölcsöz- 
tethető szempontokat kapunk, ha a „Trinitárius” megközelítést — első
sorban a vasárnap jellege miatt — nem tudjuk vállalni. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy helytelen lenne 4 Móz 6,22-^27-et felolvasni és 2 Kor 
13,13-ról prédikálni. Meg kell tehát még keresnünk textusunk sajátos 
mondanivalóját. Ezt a sajátosságot a 23. és a 27. versekben látom: Áron 
fiainak (a papságnak) Isten akaratából ki kellett ejteniük az áldozati 
kultusz cselekményének lezárásaként Isten szent nevét, s. azt „rá kellett 
helyezniük” Izrael népére. Ez az aktus tehát a napi istentiszteleteknek 
szerves része volt, azzal a céllal, hogy Isten közelségét, jelenlétét érezze 
a gyülekezet (Dáchsel). Rendkívül jelentős aktusról van szó, melynek 
része lehetett Izrael néppé formálódásában is (Kodolánvi: Égő csipke
bokor!), de még ennél is döntőbb az a hatás, mely a „Köhal Jahve” ki- 
formálódásában jelentkezett. Gerhard János óprotestáns dogmatikusra 
visszanyúló nézet szerint egyedül Isten az, Aki effektíve megáld, azaz 
kegyelmének és Szentlelkének erejét közli velünk. Emberi (papi!) áldás
mondások is csupán „könyörgő imádságok” Istenhez, mivel nem birtokol
ják ezt az isteni erőt (Realeneyklopádie, „Benediktionen”). A 23. és 27. 
versekben szereplő felszólítás ennélfogva nem pusztán parancs valaminek 
a megtételére, hanem egyben annak közlése, kinyilatkoztatása is, hogy a 
felszólításnak való engedelmesség (tehát a parancs végrehajtása) a csa
tornája Isten irgalmasságának, közösségvállalásának, áldó jelenlétének. 
S mivel ez az áldás olyan kultikus cselekmények zárásaként hangzott el 
esetről esetre, melyekben a gyülekezet is részt vállalt imádságaival, eb
ben a kapcsolódásban találhatunk rá arra az összefüggésre is, amely a 
vasárnap témája és textusunk között fennáll.

Isten „maga-közlésének”, erői kiárasztásának az a módja, ahogyan 
azt textusunk a gyülekezet elé adja, radikálisan irracionális. Feloldhatat
lan feszültségeket hordoz. Múlt és jelen egyaránt bizonyít mellette. Má
gikus képzetek fűződhetnek hozzá; gondoljunk az Izraelt körülvevő né
pektől beszűrődő pogány hatásokra. Beleöltöztethető a misztikum csillogó 
káprázatába; gondoljunk a ma is érvényes katolikus tanításra, mely sze
rint a „benedictio” és az „exorcismus” édestestvérek. Rá lehet borítani a 
feledés leplét; gondoljunk arra, hogy a reformáció évszázados „mellőzés” 
után vette újra használatba és építette bele az istentiszteleti életbe. Lehet 
fölényeskedve elbagatellizálni; gondoljunk arra, hogy a gyakorlatban 
mennyire egyenlő bármely emberi jókívánság értékével. Lehet kultuszba 
merevíteni; gondoljunk arra a problémátlanságra, mellyel istentisztele
teink végén elmondjuk, vagy hallgatjuk, de arra a „fejfájásra” is, ami 
egyszerre gyötörni kezd, ha prédikációs alapigeként találkozunk vele. 
A feszültségek egyféleképpen oldódnak csak meg: abban a hitben, amely 
elfogadja a keresztvízben, ostyában-borban, a szentségek jegyeiben — 
egyszerűen azért, mert Isten „így” adja, kinyílva a jegyekkel együtt járó 
ige előtt — az „irracionálisát” is, és nem szégyenli, hanem boldogan él 
vele. A „hogyan, s miként” meddő kérdések az ároni áldással kapcsolat
ban is, mert ezt emberi értelmünk előtt nem fedi fel az Isten. Hatásában 
azonban részesíti imádkozó gyülekezetét.

S ha ezek után újra végignézzük Rogate vasárnapjának agendai igéit, 
akkor nyilvánvalóvá lesz előttünk még egy összefüggés, mely egyben al
kalmas arra is, hogy textusunk specifikuma kiábrázolódjék. Igéink imád
ságok, imádságról szólnak, imádkozásra biztatnak, helyes és helytelen
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következményekre mutatnak gazdag sokszínűségükben. Textusunk tu
catnyi társával együtt — és éppen Rogate vasárnapján — azt a nélkülöz
hetetlen sajátosságot, „többletet” hordozza, hogy a sokszínű következ
ményláncolatban döntően fontos helyet foglal el Isten válasza, amely 
áldás.

Az igehirdetés felépítésére nézve talán segítséget jelent az alábbi 
vázlatkísérlet:

Hát nem furcsa? Áldás — mint prédikációs alapige? Nincs tán jó he
lyen az istentisztelet végén, ahogy ezt már megszoktuk? — ezeknek a 
kérdéseknek a felvetésével indulnék. (Szeretném elérni, „kitapogatni” 
szinte, hogy együtt tudjak gondolkodni azokkal, akik a padokban ülnek, 
s azután őket arra „rávenni”, hogy próbáljunk a továbbiakban is együtt 
gondolkodni, hiszen közös úton járunk.) a) Mit tartunk mi voltaképpen az 
áldásról? (megkövesedett forma? kegyes jókívánság? misztikum? „ráol
vasás” ? több ezeknél?) b) És mit tart felőle az Isten? (jelenléte, segítsége, 
bűnbocsánata, közösségteremtő és formáló ereje „irracionális” , mégis ér
zékelhető ajándékaként adja.) c) Kik részesülnek benne? (az „imádkozó 
gyülekezet”. Rogate vasárnapjain már igen sokféle szempontból vizsgál
tuk az imádsággal, imádkozással kapcsolatos igei mondanivalót. Most azt 
az evangéliumot halljuk, hogy „az imádkozó gyülekezet — Isten áldásá
ban részesülő gyülekezet”.)

Magassy Sándor

Laikus kérdések és szempontok 4 Móz 6,22—27-hez
Nagy veszélye az ilyen igéknek, mint ez is, melyet mindenki ismer 

és álmából ébredve is eh tudna darálni, hogy mindenki már felolvasása
kor tudni véli, hogy mit fog a lelkész mondani. (4a) — Hallottunk egé
szen modern imádságokról, melyek nem a hagyományos ige-fordulatokat 
alkalmazzák, és első hallásra talán sokakat megbotránkoztatnak. Nem 
lehetne az istentiszteletek végén is megváltoztatni és modernizálni az 
áldás-szöveget? Jó lenne erről az unos-untalan hallott igéről valami frap
páns és szokatlan prédikációt hallani! (4a) — Ez a gyönyörű áldás min
denkire vita nélkül vonatkozik, aki csak éppen ott van a templomban? 
Kinek és mire őrzi meg Isten az övéit? Ahhoz, hogy az áldást komolyan 
vegyük, szükség van a második mondatra is: Világosítsd meg orcádat. 
E nélkül csak mágikus szöveg marad az áldás. (4a) — Jó lenne, ha min
den gyülekezetben legalább évente egyszer a lelkész megmagyarázná a 
szószékről az istentiszteleti liturgia tartalmát és értelméC Persze az is 
jó lenne, ha elfogadnának bizonyos módosításokat is, amivel változato
sabbá lehetne tenni az istentiszteletet (pl. gitárzene, kórus és gyülekezet 
váltott éneklése stb.) (4a) — Szokatlan lesz ez az ige a gyülekezetnek. 
Talán lesznek olyanok, akik azt fogják gondolni, hogy a lelkész eltévesz
tette a liturgiát. Én örülök annak, hogy ez a minden vasárnap hallott ál
dás egyszer alapige lett. Szívesen hallanék prédikációt az apostoli üdvöz
letről is. (42) — Arról szeretnék hallani, hogy mi is az az áldás tulajdon
képpen. Az az érzésem, mintha az áldás az átok ellentéte volna, így egy 
kicsit szinte babonás dolog. Lehet ma abban komolyan hinni, hogy „meg
fogan” az áldás? — De ha jó napot, jó reggelt, erőt, egészséget kívánunk, 
akkor is valami ilyesféle történik. Vagy sem? (42) — Azt hiszem, hogy 
az áldás és az imádság igen közel áll egymáshoz. Akire áldást mondunk, 
annak Isten színe előtt a javát kívánjuk. Arról hallottunk, hogy a „verti
kális” és a „horizontális” irányt együtt kell látni. Ebben az igében el sem
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lehet a kettőt egymástól választani. Talán az áldás mindhárom monda
tának első fele a jelenvaló világra, a másik az örökkévalóságra vonat
kozik? (42) — Milyen érdekes volna ez az ige, ha először arról hallanánk, 
hogy mit is jelent az Isten áldása, világossága, megőrzése, könyörülete, i 
békessége stb., azután arról, hogy hogyan lehetünk mi, keresztyének ál
dás, világosság, megőrzés, könyörület és békesség a világ számára. (42) — 
En nem értem, hogy mi az, hogy „világosítsa meg az Úr az ő orcáját te- 
rajtad” . Mintha az Isten arca tőlem kapna fényt. (42).

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Dán 7,13—14

„Látomás a világbirodalmakról” — ez Dániel hatalmas, történelmi 
freskónak is beillő víziójának felirata. Elbeszélésébe kétszer is beleszövi 
megrendülését a látottak miatt (15. és 28. v.), és ezzel az extatikus álla
potban átélt élményt visszahozza az emberi, valóságos élmények közé. 
Kijelölt textusunk megértéséhez mindenesetre feltétlenül szükséges, hogy 
az egész látomást figyelmesen áttanulmányozzuk és értelmezzük. (Ez ter
mészetesen csak műhelymunka: sem a dánieli szimbólumok megfejtése, 
sem azok valamiféle szektásoknál tapasztalható mai párhuzamba állítása 
nem való a mai gyülekezethez szóló igehirdetésbe!)

Az elmúlt birodalmakat szimbolizáló természetfölötti állatok a „nagy 
tengerből” (világóceán, alvilág) emelkednek ki, ezzel szemben az „em
berfiához hasonló valaki” (régi ford.: „valami emberfia”) a magasságból, 
az ég felhőivel száll alá és az öregkorú (folyamatos hatalmú, örökké
való) elé vezetik, ahol uralmat, dicsőséget és örökkévaló királyságot kap, 
a népek, nemzetek és nyelvek világában.

Az állatképek mögött könnyen felfedezhetők a konkrét történelmi 
utalások (Babilónia, médek, perzsák, Nagy Sándor és a Seleukida kirá
lyok, egészen IV. Antiochus Epiphanes-ig, aki a hellenista vallás és kul
túra terjesztése érdekében el akarta törölni teljességgel Jahve tiszteletét; 
v. ö. Dán 11. r.), az „emberfiához hasonló valaki” kép mögött már nehe
zebben találhatunk a dánieli kortársak számára egyértelmű konkrét ala
kot vagy elképzelt messiási személyt. N. Porteous például hangsúlyozza, 
hogy a könyv szerzője itt nem gondolt egy messiási vezérre. Ezt a képet 
kizárólag Jézus választotta ki és alkalmazta önmagára és messiási szol
gálatára, összekapcsolva egy másik, a zsidó gondolkodásban létező, ám a 
Messiással semmilyen összefüggésben nem levő képpel, az Ür Szolgája 
(És 53.) szenvedő alakjával.

Amikor Jézus tanítványainak először jelenti messiási szolgálatának 
véghezvitelét: „Az Ember Fiának sokat kell szenvednie és a vénektől, a 
papi fejedelmektől és írástudóktól megvettetnie és megöletnie és harmad
napon feltámadnia” (Lk 9,22) —, akkor végeredményét tekintve ugyanoda 
jut el, mint Dániel az „uralmat, dicsőséget és örök királyságot” kapó 
emberfia próféciájával, az odavezető útról azonban Dániel és a zsidó 
gondolkodás Jézus előtt még mit sem tud. Dániel látomásában a trónra- 
lépést leíró 2. Zsoltárral is érzünk hasonlóságot, de mi, keresztyének 
ehhez már hozzágondoljuk a 22. Zsoltárt is!

Jézust még az őskeresztyénség sem nevezte Emberfiának, kizárólag 
akkor, amikor Jézus saját szavait idézte. „Az apokrif irodalomban az 
Emberfia, mint isteni lény az utolsó ítélettel kapcsolatban jelenik meg,
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de nincs szó szenvedéséről és haláláról. Ez a zsidóság számára lehetetlen 
gondolat, mert a halál büntetés és vezeklés a bűnökért. Viszont Jézus az 
Emberfia isteni hatalma mellett szenvedéséről és haláláról is szól, bizo
nyára Ézsaiás 53 nyomán. — Eddigi ismereteink szerint Jézus volt az, aki 
ilyen módon egyesítette és megvalósította az emberfia és az Úr Szenvedő 
Szolgája ótestámentomi reménységét. Ez a sajátos messiás-kép volt új, 
érthetetlen és megbotránkoztató. De ebben fejeződik ki az evangélium lé
nyege: az ítéletre eljövendő Emberfia maga szenved és hal meg az íté
letre méltó emberért.” (Prőhle K .: Lukács ev. 157. old.)

Azért értelmezhetjük Dániel szavait mégis messiási próféciaként, 
mert soha nem a próféta vagy a kortársak köztudata adja meg a pró
fécia igazságtartalmát, hanem Isten minden emberi értelmet és elképze
lést felülmúló bölcsessége és cselekvése.

Gondolatok az igehirdetéshez
Megrettenten és megrendült szívvel mondja el Dániel különös és nagy 

távlatokat sejtető látomását. Megrendülésének csúcspontja az örökké
való uralommal és dicsőséggel felruházott Emberfia megjelenése. — Régi 
emberek vízióival a mai kor embere nem tud sokat kezdeni, a pátosz
mentes valóságok korát éljük, ez a látomás és meghatottság azonban ben
nünket is érint, mégpedig igen közelről, hiszen miként a fénykép az elő
hívó folyadékban, úgy a régi, homályos prófécia is, közben már előhívó- 
dott, élessé vált — és azt a Jézust látjuk magunk előtt, aki belépett az 
emberi történelembe és aztán látszólag kilépett abból (Mennybemenetel 
napján éppen erre emlékezünk!), valójában azonban itt maradt, életünk
nek, hitünknek és reménységünknek tartalmat és értelmet ad, vezet és 
tanácsol, földi küzdelmeink között is és az életen túli kérdésekben is. 
A látomásban szereplő világbirodalmak mind elmúltak már s csak emlé
kük maradt meg, a mi életünk azonban valóság s nekünk ennek folya
matában kell tisztáznunk: kiben s miben hiszünk, milyen ország polgárai 
vagyunk testi és lelki értelemben, de mindez mire kötelez minket min
dennapi életünkben.

Még a tanítványok is tétova megrendültséggel ácsorogtak az Olajfák 
hegyén Jézus eltávozása után, hamarosan azonban bennük is élessé vált 
a kép: kikristályosodott, hogy kinek lettek a tanítványai és ez mit jelent 
számukra a továbbiakban. A mennybemenetelt ünneplő mai gyülekezet
nek is ezt a komolyságot és kikristályosítást kell elvégeznie, átélnie.

1. Emberséges ország az, amelynek tagjai lettünk s királya Pilátus 
szavai szerint még több, mint „emberfiához hasonló valaki” : „íme az 
Ember!” — Szembeállítva ezt a világbirodalmakat képviselő, hatalmuk
kal hódítani, leigázni vágyó állat-szimbólumokkal, azt jelenti, hogy eb
ben az országban az Istentől kapott emberség legszebb jegyeivel, a sze
retettel, önzetlenséggel, szolgálati tudással, építő s nem romboló indulat
tal, békességteremtő erővel, meg nem rendülő reménységgel lehet élni.

Nem szabad persze e fogalmakat érintetlenül hagyva idézni, őszintén 
el kell mondani, hogy mennyi visszaélés, mennyi félreértés és képmuta
tás rakódott rájuk, de Jézusra tekintve érti meg a mai gyülekezet is, hogy 
nem szabad s nem kell belenyugodnunk e fogalmak megüresedésébe, el
lenkezőleg, szent hevülettel és minden elképzelhető alkalmat megragadva 
kell küzdeni a szavak értékéért és valóságáért. Akkor leszünk Mennybe
menetelt igazán ünneplő gyülekezet, ha pillanatot sem vesztegetve té
rünk vissza a látomások világából és a Jézus eltávozását illető gondola
tainkból a valóságok közé, Magyarországra, Európába, közel-keleti, indo

191



kínai s egyéb világkérdésekre, melyekben emberséges szavakra és tet
tekre van szükség, otthonunkba, ahol önzés és felületes meg nem értés — 
emberek közé, ahol hatalmaskodás, idegesség, erkölcsi lazaság uralko
dik, s ahol önzetlenségre, megértésre, megnyugvásra és erkölcsi jópél
dára van szükség. Az Emberfia-képnek, amely oly sok és érdekes teoló
giai gondolkodást igényel s melyben mi Jézus földi életének gazdag tar
talmát is látjuk, a megváltás szívünkbe hatoló örömüzenete mellett ilyen 
felismeréseket is kell tartalmaznia: hogyan lehetek emberséges e földi 
országban, melyben élek s e korban, melyben Isten időt ad nekem? Sem
mit nem kell nekünk feltalálnunk, csupán közelítenünk valamennyire Jé
zus sugárzó emberségéhez, szolgáló szeretetének felülmúlhatatlan példá
jához. Mert igaz Jézus szava: „Az én országom nem e világból való"’ (Jn 
18,36), de hogy az ő országának ajándékai, gyümölcsei arra valók, hogy 
a tanítványok szétszéledjenek és szolgálják mindenben az „e világban 
élő” embereket — az biztos.

2. Örökkévaló ország az, amelynek tagjai lettünk. — Az előbbi gon
dolat folytatásaként kell kihangsúlyoznunk, hogy ez a szó: „örökkévaló” 
— nem csupán a távoli jövőt s valamilyen transcendens valóságot jelent! 
Az örökkévalóság már tart most is, a múlandó életű ember hitünk sze
rint már most részese ennek! „Hogy minden nép, nemzet és nyelv neki 
szolgáljon” — írja Dániel s ez a szolgálat folyik most is, általunk is, mint 
egy kis láncszem az ő örökkévaló uralkodásában. Ez a tudat arra is kell, 
hogy intsen, hogy nagy figyelemmel, szeretettel és megértéssel nézzünk az 
utánunk jövő nemzedékre, akik már egy következő láncszem lesznek Is
ten munkájában, s akik ugyanazzal az evangéliummal találkozhatnak 
majd, az ő koruk nyelvén és aktuális kérdései közepette, amelyből mi is 
megtanulhattuk az Emberfia jövetelének értelmét és elkötelező üzene
tét. Isten terveinek nagyságát és csüggedés nélküli szolgálatunk értelmét 
csak akkor látjuk meg igazán, ha nem a percek és látható eredmények 
(eredménytelenségek) alapján ítélünk, hanem abban a megszakítás nél
küli folyamatból, amely Jézus megszületése, feltámadása és mennybe
menetele óta s újra való eljöveteléig tart és azután is folytatódik, hiszen 
„az ő uralma örök uralom, amely nem múlik el és királysága nem sem
misül meg”. (14. v.)

3. Szüntelen aktivitást igénylő ország tagjai lettünk. — Sem az em
berség gyakorlása, sem az örök evangélium hirdetése nem megszüntet
hető, befejezhető feladat. Ágendánk szavaival: „Az Úrra néző gyüleke
zet” tagjává lenni azt jelenti, hogy az Atyához és a Fiúhoz hasonlóan 
szüntelen munkálkodást vár tőlünk az életet adó Isten. Ezért olyan nagy 
és titokzatos ajándék az élet: határairól tudunk, de azokat nem ismer
jük, de úgy kell élnünk, mintha határtalan lenne. S most, amikor egy 
hétköznapra eső ünnepen igehirdetést mondunk (hallgatunk) s az is be
fejeződik, lássuk csak, hogy tennivalóban, felelősségvállalásban, szolgá
latban, hit és reménység megvallásban mik is a legközelebbi felada
taink . . .

Szirmai Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Dán 7,13—14-hez
Az első tizenhárom verset elolvasva úgy éreztem, hogy egy lázálom. 

Végén kezdtem érteni: Istenről és a hozzá menő Krisztusról szóló prófécia 
ez. Nagy kár, hogy ilyen „spiritiszta” a szövegezés. Jól belemélyedve azon
ban világos a mennybemeneteli üzenet: Jézus megdicsőül a legnagyobb
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hatalomhoz, Istenhez. (41) — Megértette ezt akkor az egyszerű ember? 
Mert én ma sem. Zavar a sok állat, a nekem érthetetlen képek. A Jele
nesek könyvével is így vagyok. (41) — Tisztán evangéliumi a textus. 
Krisztusnak adatott a hatalom, mely örök. Soha nem tudtam, hogy Dániel 
próféta szavai ennyire „evangéliumi” igék. (41) — Határozottan állíthat
juk-e azt, hogy itt Jézus Krisztus személyére történik utalás? A látomást 
követő magyarázat számomra erre nézve nem ad teljesen megnyugtató 
választ. (40) — Dániel könyvének jó megértését igen fontosnak tartom, 
különös tekintettel a szektákra. Megdöbbentő azonosságot érzek a 14. v. 
ben közöltek és Mt 28,18kk között: nékem adatott minden hatalom meny- 
nyen és földön. (40) — A lelkészeknek nem arra kell törekedniük, hogy 
megdönthetetlenül bebizonyítsák azt, hogy ez az ige Jézusra vonatkozik. 
Elegendő a 14. versben foglalt romolhatatlan országról prédikálni. Az 
Újszövetséget ismerő ember előtt magától értetődően kapcsolódnak az itt 
közöltek Krisztus személyéhez. (40) — Lehet-e beszélni a 14. vers első 
felének alapján arról, hogy itt valamiféle hatalomátadásról van szó? De 
honnan való ez a hatalom, kié volt eddig, honnan származik? (40) — Ami
kor Jézus emberfiának nevezte magát, akkor talán szándékosan ezt az 
igét igazolta, mint egyenesen reá vonatkozó kijelentést? Ha nem is ismer
ném az Újszövetséget, akkor nekem ez az ige semmit se mondana. Van-e 
valami jelentősége annak, hogy a prófétának álomlátásban adatik az isteni 
közlés? Mi az a látomás? Ezt ki kellene fejteni, mert el tudom képzelni, 
hogy midőn itt valaki álomlátásról hall, akkor ezt egyszerűen nevetséges
nek tartja és elzárkózik az ige elől. (40) — Lehetséges-e az, hogy ma is 
kijelentheti így magát az Isten? Ha igen, akkor jobban oda kellene fi
gyelnünk az álmainkra. De én nem hiszem, hogy erre szükség van. (40) 
— A minden nép részéről Néki való szolgálat e világban fog-e megvaló
sulni, vagy az eljövendő viilágban? A mennybemenetel ünnepén szerin
tem a lelkészeknek mindkét világra egyforma hangsúlyt kell tenniük. 
Miért nem lehet a mennybemenetel ünnepét pünkösd előtt egy vagy két 
vasárnappal korábban ünnepelni? Munkanapokon kevesen tudnak eljönni. 
Feltétlenül szükséges-e a 10 nap különbség betartása? (40)

Helyreigazítás. Folyóiratunk 1972. februári számában közölt: „Az
úton menni kell” című cikkbe, a 76. oldalon sajtóhiba csúszott. Az „Ami
ről a statisztika beszél” kezdetű fejezet 5. sorában a hitoktatásban ré
szesült gyermekek száma nem 300, hanem helyesen 3000.


