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Egyházunk útján

Isten igent mondott a szolgáló szeretetre
(Szebik Imrének, a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperesének 

székfoglaló beszéde)

Isten iránt mély hálával a szívemben állok ez ősi templom falai 
között. Itt hangzott el első segédlelkészi igehirdetésem. Ez előtt az ol
tár előtt áldották meg házasságunkat. Hét esztendővel korábban, mint 
a mai nap, innen bocsátott a miskolci .gyülekezeti lelkészi szolgálatra 
hivatali elődöm: Pásztor Pál esperes. Összeforrott életem és szolgálatom 
Miskolccal, s a borsodi tájjal. Köszönöm Istennek, hogy az evangélium 
szolgálatába állított. Hadd valljam meg most: boldog vagyok, hogy ezt a 
szolgálatot végezhetem Isten dicsőségére, az ember javára és hazánk elő
rehaladására.

Most, amikor a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperesi 
szolgálatára kaptam megbízatást, megköszönöm egyházunk vezetőségé
nek, elsőrenden D. Dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak a kitüntető bizalmát, 
amellyel munkatársává hívott. Köszönöm a Borsod-Hevesi Gyülekeze
tek Presbitériumainak előlegezett szeretetét, amellyel egyhangúlag az 
egyházmegye esperesévé választottak. Köszönöm az Állami Egyházügyi 
Hivatal jóleső bizalmát, amelyet eddigi szolgálatom során is tapasz
taltam.

A keresztyén ember Jézus Krisztuson tájékozódik. Ezért esperesi 
szolgálatom kezdetén én is Reá figyelek, aki maga mondta: „Az Ember 
Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és 
adja az ő életét váltságul sokakért.” (Mt 28,20)

Jézus nem méltóságra törekedett és nem hatalomra tört, hanem ott 
segített, ahol erre a legnagyobb szükség volt. Ez a segítő szolgálata mu
tatkozott meg igehirdetésében, amikor Istent úgy ismertette meg, mint 
aki elsőrenden nem büntető, haragvó Isten, hanem minden ember sze
rető édes Atyja, aki nem külső formaságok merev előírásainak pontos 
betartását kéri számon, hanem a szíveket vizsgálja és az igazi szeretet 
felszabadult cselekvésére hívja hallgatóit. Bűnöket bocsát meg, hogy új 
életkezdés lehetőségét biztosítsa a megvetetteknek; betegeket gyógyít, 
hogy Isten országa jelét felvillantsa hatalmának fényével, s tettével iga
zolja: Isten az elhagyottak, a nyomorultak, a szegények és a betegek ol
dalán áll. Előtte nincs egyetlen életkérdés — legyen az testi-anyagi ter
mészetű vagy lelki-hitbeli vonatkozású — amely előtt közömbös volna. 
Ezért mi sem tehetünk másképp.

Jézus tehát szolgált igehirdetésével, bűnbocsánat-adásával, s gyógyí
tó szeretetével. Ezt a szolgálatát pecsételte meg, amikor életét adta ér
tünk, küldetésének csúcsára ért, mert nincs nagyobb szeretet annál, mint
ha valaki életét adja váltságul — sokakért. Isten pedig igent mondott 
szolgálatára a húsvét diadalában. Ezért élő Urunk Ö, akire ma is fi
gyelünk, s szolgálatunkat útbaigazító igéje szerint igyekszünk végezni.

Ha tehát Jézus így szolgált ezen a világon, akkor egyháza is csak
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a szolgálat útján járhat. Minden jellegű uralkodási vágy, a világ felett 
való hatalmaskodás idegen Jézus gondolatától és életpéldájától.

Ezért adta Isten evangélikus egyházunknak is az új történelmi hely
zetben, hazánk új társadalmában — a szocialista Magyarországon — azt 
a felismerést, hogy diakóniailag meghatározott legyen minden munkája. 
Tehát segítő szeretettel szolgáljon az új magyar hazában.

Vallom, hogy amikor az igazi Diakonosz, Jézus Krisztus nyomában 
így szolgálunk egyházunkban és társadalmunkban, akkor az evangélium 
szíve-közepe szerint cselekszünk, helyes felismerés alapján végezzük 
megbízatásunkat.

Vállalom egyházunk vezetőségével és hivő népével együtt ezt az új 
utat, a szolgáló szeretet útját, amelyet — meggyőződésem szerint — Is
ten adott nekünk mai magyar hazánkban.

Természetesen régen is volt diakónia. Szép eredmények és biztató 
példák egész serege tanúskodik erről hazai földön éppúgy, mint a kül
földi egyházak életében. Magam is őrzöm gyermekkorom óta édesapám 
élményei és közéi egyéves ottani munkája nyomán a németországi 
betheli Bodelschwing szeretetintézmények diakóniájának emlékét. Ekkor 
tanultam meg először a szolgálat görög szavát és ismerkedtem tartal
mával.

Mégis kétségkívül igaz: az egyház egész életének szolgálatát nem 
hatotta át és nem határozta meg ez a bibliai felismerés. Sok esetben 
társadalmi előnyökre, hatalmi pozíciókra törekedett az előjogok bizto
sítása nélküli szolgálat helyett.

Egyházmegyénkben esperesi szolgálatomat én is diakóniai megha
tározottsággal szeretném végezni. Tekintsük át ezért az egyházi szolgá
lat egy-egy rész területét, mit jelent a diakóniai meghatározottság min
dennapi szolgálatunkban!

I. A diakóniailag meghatározott egyház gyülekezeti szolgálata.
a) Az igehirdetés. Nincs fontosabb feladatunk, mint a korszerű, az 

egyes keresztyént és az egész gyülekezetei a mindennapi élet kérdései
ben Jézus igéje alapján eligazító prédikáció. Isten kereső szeretetét hir
detjük minden igehallgatónak, hogy azután a meghallott és elfogadott 
szeretet örömével szolgáljanak családban, munkahelyen, egész társadal
munkban. Lelkészgyűléseink egyik fontos feladatává kívánom tenni, 
hogy a bibliai tudományok új eredményei alapján jól szembesítsük az 
ige üzenetét a mai élet kérdéseivel s így együtt készüljünk az igealkal
makra: Ennek az igehirdetésnek annyira mai nyelvezetűnek kell lennie, 
amennyire csak lehetséges. Ugyanakkor és egyidejűleg annyira biblikus
nak kell lennie — tartalma szerint — amennyire csak lehetséges.

Több neves teológus szerint ma az igehirdető feladata: „világi beszéd 
Istenről” , amely egyszerre „istenes beszéd a világról.” Ennek tartalma pe
dig az, hogy az embernek meg kell hallania, milyen „rendet” akar Isten 
ebben a világban a házasság, a család, a hivatás, tehát általában az élet 
minden területén. Az ember Istennek erre a „rendjére” válaszol, amikor 
felelősséggel él ezekben az életrendekben. Isten szeretetből cselekszik, 
szeretetének fennhatósága alá tartozik az egész világ, ezért nincsen a 
kozmoszban egyetlen hely, ahol ne az Ö világában élnénk. Ha pedig övé 
a világ, ha hozzátartozunk mindnyájan, akkor az igehirdetés nem szólal
tathatja meg Isten üzenetét csupán az egyéni kegyesség szűk horizontján 
belül, hanem az a feladata, hogy segítse a mai keresztyént a közösségi 
élet felelős megélésében — hazai és világméretekben — és feltárja azo-
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kat a nagy összefüggéseket, amelyek hatókörében élünk mindnyájan az 
életért és az evangéliumért vállalt szolgálat reménységében.

Az ilyen módon végzett igehirdetés igazi diakónia, segítő szolgálat 
igehallgató gyülekezeteinknek, elmaradhatatlan része egyházi felada
tunknak.

b) A tanítói feladat. Az igehirdetés is tanítói alkalom, de különö
sen a bibliaórák alkalmas keretei az egyház tanító szolgálatának. Itt 
lehet alapos bibliaismeret közlése mellett segítséget nyújtani azoknak a 
híveinknek, akik pl. a keresztyén hit és természettudomány összefüggé
seiben tesznek fel kérdéseket. De ugyanígy fontos, hogy a „történelem 
Urának” a munkáját felvillantsuk azok előtt, akik Isten világának a jö
vőjét borúlátó kétségbeeséssel szemlélnék. így válhat párbeszéddé a bib
liaóra alkalma, amelyben a lelkész visszhangot kaphat elvégzett szol
gálatára. A gyülekezet magjának e nélkül a szolgálata nélkül a lelké- 
szi munka könnyen irányt téveszthet, légüres térben végzett eredmény 
nélküli fáradozássá válhat. Ezért kérem gyülekezeteink bibliaórás tag
jait, álljanak segítő, építő kritikájukkal lelkészük mellett a szolgálatban.

c) Lelkipásztori látogatások. Egyéni életkérdések és személyes jelle
gű problémák megbeszélésének alkalma. Itt is Isten színe előtt áll a 
lelkipásztor és a rábízott egyaránt. Nyilvánvaló a segítés szándéka és 
természetes feltétel a lelkipásztor részéről a megnyilatkozó szeretet. Fon
tos, hogy kellő lelkigondozói ismeret alapján a bizalom légkörében „tö
rés” nélkül menjen végbe a beszélgetés a gyógyulás reményében. Ha ránk 
bízott megtapasztalja, hogy megzavart belső világában, kuszáit helyzeté
ben a lelkipásztortól valóban megértést, sorsának belső átélését kapta és 
minden feltétel nélkül figyelembe vette nyomorúságát, akkor válhat nyi
tottá és készségessé Isten bűnbocsátó szeretetének a meghallására és el
fogadására. Ebben az összefüggésben is igaz az, amit Luther így ír: a ke
resztyén embernek embertársa „Krisztusává” kell lennie. Sem a lelki- 
pásztor, sem más nem pótolja Krisztust, de a keresztyén ember szolida
ritásának megmutatásával igazi diakóniai szolgálatot végez az ember ja
vára és gyógyulására. A fentiekből kitűnik, hogy a lelkipásztori szolgá
latot sem csupán a lelkészek végezhetik, hanem mindazok, akik keresz
tyén hitükből következően a kölcsönös egymásrabizottság kapcsolatában 
segítő szeretettel veszik körül a másik embert.

Meggyőződésem, hogy más egyházi szolgálatunk eredménye és ha
tásfoka is nagy mértékben attól függ, hogy végeztük-e és hogyan végez
tük pásztori munkánkat. Ebben a diakóniailag meghatározott szolgála
tunkban is előbbre kell jutnunk, hogy gyülekezeteink gyógyító közössé
gekké formálódjanak és társadalmunk egészében kevesebb legyen a ma
gára maradt vagy a gyorsritmusú fejlődéssel lépést tartani nem tudó 
ember.

d) Szórványmunka és ifjúságunkkal való foglalkozás. Egyházmegyénk 
egyik legnagyobb szórványterülete hazai egyházunknak. Nincs gyülekeze
tünk, amelynek ne lennének szórványai, sőt városi ún. anyagyülekeze
teink maguk is „szórványgyülekezetek” híveink nagymérvű szétszórtsá
ga miatt. Miután megyénk területére esik a nagy ipari beruházások igen 
jelentős százaléka, ezért az urbanizációs fejlődés gyorsabb, mint bárhol 
az országban. Szívből örülünk megyénk ipari előrehaladásának, urbánus 
fejlődésének, ugyanakkor látjuk, hogy az új környezetbe való beillesz
kedés, a zárkózottság még fokozottabban jelentkezik — átmenetileg — 
ezeken a területeken. Szép szolgálatunk tehát, hogy szórványokban élő, 
az új ipari centrumokba költöző híveinket segítsük új helyzetük valós

707



megismerésében és jelét adjuk annak, hogy szeretetünkkel számontart- 
juk őket.

Több gyülekezetünkben szép ifjúsági munka folyik. Olyan keresz
tyén ifjúság nevelésére vállalkozunk, akik értik egyházunk mai útját 
és magyar hazánk hűséges polgárai és majdani építőivé válnak. Diakó- 
niai szeretettel kell kérdéseiket meghallgatnunk, ismerve sajátos hely
zetüket, hogy szolgáló keresztyénekké érlelődjenek. így tudnak harmo
nikusan társadalmunk ifjúságának egészébe beletartozni.

A fentiekből kitűnik, hogy a diakóniailag meghatározott egyház 
gyülekezeti szolgálata az emberért, annak boldogságáért, földi s örök 
jövőjéért történik. Mindezt egyetlen lelkész sem végzi egyedül, hanem 
együtt az egész gyülekezettel. így válik feladatunkká az egymással való 
több törődés, a gyülekezet jó közösségéért való szolgálat. Mivel Borsod- 
Hevesi gyülekezeteink általában kis gyülekezetek, ezért a hit gyümöl
cseként fokozott anyagi áldozathozatalra is szükség van a gyülekezetek 
fennmaradása érdekében.

II. A diakóniailag meghatározott egyház társadalmi szolgálata
a) Hazai földön. Amint Jézus nem önmagáért élt és szolgált, hanem 

minden emberért életét adta, úgy az egyház sem önmagáért végzi szol
gálatát, hanem minden emberért. Amint Isten szeretetének hatósugará
ba beletartozik minden ember, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy 
Fiát adta érte, úgy az egyház is minden emberért, a közösségért, s az 
egész világért felelősséget hordoz és érette szolgál. Minden gyülekezeti 
jellegű szolgálatával a társadalom javáért is fáradozik, hiszen az egy
ház tagjai egyúttal a társadalom tagjai is. Benne élnek egy nép közös
ségében. így él benne evangélikus egyházunk is abban az új társadalom
ban, amely éppen ebben az esztendőben tekintett vissza harminc éves 
múltjára. Szocialista társadalmunk — bár más elvi alapból kiindulóan 
— az ember boldogulásáért fáradozik. Mai társadalmunkban a szövet
ségi politika jegyében a Hazafias Népfront az a hely, amelyben hivők 
és nem hivők együttmunkálkodnak egész népünk előrehaladásáért. A 
segítő szeretet és az előre mutató szolgálat jegyében végezzük közös fel
adatainkat. Őrölünk, hogy egész Európában először a mi hazánkban kap
nak a gyermeket szülő édesanyák hároméves gyermekgondozási se
gélyt. Az egész ország megelégedettségét váltotta ki az a határozat, 
amelynek értelmében minden magyar ember állampolgári jogán része
sülhet ingyenes egészségügyi ellátásban. — Az elmúlt esztendőben há
rommillió magyar állampolgár élvezhette a kedvezményes üdülést. Ma 
már természetesnek tartjuk, hogy a közös munka eredményéből az egész 
ország népe részesüljön, jólehet a javak közös elosztása új társadalmunk 
alapgondolatából következik.

Ennek a megyének a szülötte: Kossuth Lajos. Tállyai templomunk
ban keresztelték. Életpéldája a hazaszeretet világító fáklyája. Egyház
megyénk jogi elődjéhez, a Hegyaljai Evang. Egyházmegyéhez száműze
téséből írt levelet 90 éves korában 1892. szept. 4-én. Ebből a levélből 
való az alábbi idézet: „ . . .  ha sok mindent elvett is tőlem a sors, még 
hazámat, s annak öntudatától nem foszthatott meg, hogy tiszta lélekkel 
iparkodtam hazafiúi kötelességemet teljesíteni.”

Haladó gondolkozású evangélikus ősök példája nyomán is úgy aka
runk hazánkban szolgálni, mint akik tudjuk, hogy országunk hívőnek 
és nem hívőnek egyaránt drága otthona.

b) Nemzetközi fórumokon. Egyházunk képviselői nemzetközi egy
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házi koferenciákon tanúskodnak arról, hogy megtaláltuk a szolgálat le
hetőségét szocialista hazánkban. Örömmel szólunk egész népünk ered
ményeiről amelyek elérésében a hivő emberek is közreműködtek, lel
kiismeretes munkájukkal fáradoztak. Szívesen munkálkodunk együtt 
minden jóakaratú emberrel társadalmunk erkölcsi szintjének emelésé
ben. — Ezen a helyen is köszönetemet és örömömet fejezem ki, hogy 
egyházunk vezetőségének megbízása alapján svájci és finnországi utam 
alkalmával magam is hozzájárulhattam egyházunk mai szolgálatának és 
a diakóniai útnak külföldi testvéreink előtt történt ismertetéséhez. Szí
vesen végzünk minden munkát itthon és külföldön, amely öreg földré
szünk, Európa és az egész világ békéjét és biztonságát célozza. Ott va
gyunk azoknak a sorában, akik a világ jövőjét egy igazságosabb társa
dalmi rend megvalósításában látják. így veszünk részt a Béke-Világta- 
nács munkájában, amely a különböző nemzetek haladó gondolkozású 
képviselőit tömöríti egységbe. Egyházunk képviselői felelősséggel szol
gálják az emberiség békés holnapját az Országos Béketanács közösségé
ben, valamint a Keresztyén Békekonferencia különböző felekezetű egy
házi férfiakat magába foglaló szervezetében, amely éppen a mi hazánk
ban tartja soron következő gyűlését a magyar tenger partján, Siófokon.

Esperesi szolgálatomban a magam helyén kívánok részt venni egy
házunk nemzetközi szolgálatában jó szívvel és örömmel, hogy csendes, 
nyugalmas és békés életet éljünk.

111. A diakóniailag meghatározott egyház közös szolgálata a többi egy
házakkal.

Az egyházak egymásratalálása Isten csodája a mi századunkban. A 
keresztyénség történetének 19 évszázada a szakadások jegyében zajlott.

Nekünk engedte megérni az Isten, hogy közelebb kerüljünk egymás
hoz. Nem az egyes felekezetek egyesüléséről álmodozunk, hanem az a 
célunk, hogy a közös feladatok elvégzésében találjuk meg egymásban a 
segítőkész testvért. — A református egyházhoz, amely egyházmegyénkben 
az erősebb testvér szeretetével vesz körül bennünket, egész történelmünk 
folyamán testvéri szálak fűztek. Közös keserű múlt, azonos biblikus hit 
kapcsol egybe ma is bennünket. Közös teológiai felismerés a szolgálat 
teológiájában és azonos cél az ember javáért együttes feladatokra ser
kent. Ezt a közös fáradozást és testvéri jó viszonyt kívánom esperesi 
szolgálatomban is tovább erősíteni.

A római katolikus egyház haladó gondolkodású vezető személyei 
megtalálták az utat protestáns egyházaink vezetőihez, hogy népünk ja
vára és előrehaladására együttfáradozzanak a békéért, a közjóért. Eb
ben a munkában kívánok a magam helyén én is részt venni testvéri sze
retettel. Örülök, hogy a hivatalos egyházi kapcsolaton túlmenően sok jó
baráti kapcsolat jelzi az egyházak szükségszerű összetartozását, amely
nek munkálásában még sok a feladat.

A szabad egyházak gyülekezeteivel egybekapcsol minket az evangé
lium drága kincsének nagyraértékelése és az ökumenikus Tanácsban 
való együttmunkálkodás. Ezt az összetartozást kell a jövőben is jézusi 
szeretettel továbbmunkálnunk megyénkben.

Meg vagyok győződve arról, hogy az evangélium közös kincséből 
táplálkozó szeretettel tudunk együtt szolgálni különböző feiekezetekben 
megyéink előrehaladása érdekében, közös Urunk dicsőségére, minden 
ember földi és örök javára.

Erre — a fentiekben vázolt — diakóniailag meghatározott gyüleke
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zeti és társadalmi szolgálatra hívom Borsod-Hevesi Egyházmegyénk gyü
lekezeteit hazai egyházunk közösségében.

Ezt a szolgálatot csak együtt végezhetjük el. Ebben a reményben 
kérem a most megválasztandó egyházmegyei presbitérium szíves támo
gatását, élén Szalapiszky Endre egyházmegyei felügyelő úrral, aki jó 
szolgálatával és szeretetével ismert közöttünk.

Egyházmegyénk lelkészi karától bizalommal várom LMK-munkánk 
további jó folytatását és a rábízottakon való hűséget. Mindannyiunk 
számára öröm, hogy egységes fraternitásban, a testvéri szeretet légköré
ben munkálkodhattunk eddig is. Egyértelmű az a látásunk, hogy ennek 
elérésében Pásztor Pál esperes úré a legfőbb érdem. Erről a helyről is 
igaz szeretettel és tisztelettel köszönöm meg mint hivatali elődömnek is 
az egyházmegyében végzett minden szolgálatát, a gyülekezetekkel való 
odaadó törődést, az egyetértés és a békesség szolgálatát.

Az LMK-munkánk teológiai és tudományos jellegének emelése kor
szerű követelmény szolgálatunk jobb elvégzése érdekében. Őszintén re
mélem, hogy ebben egymásnak leszünk segítői, s közös munkánk gyü
mölcsének jó íze tovább serkent bennünket új feladatok megvalósításá
ban. Már most bizalommal kérem lelkésztestvéreimtől a hivatali rend 
pontos betartását, hogy az adminisztráció éket ne verjen közénk, hanem 
segítse közös munkánkat.

Gyülekezeteink felügyelőihez fordulok kérő szóval: álljanak hűség
gel lelkészük mellett minden munkájában, biztassák és bátorítsák, ha 
olykor csüggedne, segítsék gyülekezetük fejlődését, hogy szolgáló közös
séggé formálja az egyház Ura.

Gondnok testvéreinket kérem, hogy végezzék odaadással munkáju
kat. Hirdesse egyházi épületeink jó állaga is: az élő hitből fakadó szol
gáló szeretet megtermi gyümölcseit az önzetlen gyülekezetért végzett 
munkában és áldozatkészségben egyaránt.

Kedves szolgatársaink: gyülekezeti kántorok! Bizalommal várjuk, 
hogy ezután is hűséggel és lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az egy
házi muzsika az istentiszteleten az igehirdetés mondanivalójának zenei 
kiegészítése. Legyen feladatunk a jövőben, hogy zeneileg is minél szeb
bé, gazdagabbá tegyük gyülekezeti alkalmainkat!

Presbiter testvérek! — Egyetlen nagy szolgálat, a példaadás vár 
mindnyájukra. Szolgáló közösséggé kell összeforrnunk, hogy meggondo
latlan beszéd, fölösleges vita ne rontsa egyetlen gyülekezetünk jó rend
jét és békéjét.

Szeretném megvalósítani szolgálatomban, hogy megyénk területén 
presbiteri-napot tartsunk, amelynek célja: az egyház új útjának tuda
tosítása, s ebből következő feladataink közös megbeszélése.

Diakóniai gyülekezeti szolgálattevők egybehívását is tervezem, hogy 
egymástól tanulva még jobban végezzük ezt a feladatot minden gyüle
kezetünkben.

Papné testvéreinkre külön gondolok esperesi munkámban. Szeret
ném, ha egymásközti kapcsolatuk megerősödne és lelkészeink igazi se
gítőtársaikká válnának — elöljárva a szolgálatban, példát mutatva a gyü
lekezetekben.

Minden egyházát szerető, hivő evangélikus testvért arra kérek szór
ványban és gyülekezeteinkben, álljanak rendíthetetlenül Krisztus mellett, 
vegyenek részt gyülekezeteink életében, vállalják a közösségek örömeit 
és gondjait egyaránt. Imádkozzanak lelkipásztoraikért, szolgálatuk tanú
sítsa, hogy sajátjuknak tartják a gyülekezetét, ahol mindenkire fel
adat vár.
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Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon. A tanítványok — mi mind
nyájan — így fogadjuk a szolgálatot élő Urunktól. Ez a szőlgálat sokré
tű: egyénnek és közösségnek, egyháznak és egész társadalmunknak a ja
vára, előrehaladására. Szeretetből fakad, hogy szeretetet ébresszen. Jö
vőt munkál — békéset, s igazat —, hogy Isten örök holnapja is ránk vir
radjon. Nehéz ez a szolgálat, de ígérete is van: Én tiveletek vagyok min
den nap a világ végezetéig — mondja Jézus.

Élő Urunkkal és minden testvérünkkel együtt így kezdem meg es- 
peresi szolgálatomat a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegyében.
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Keresztyén Békekonferencia

Keresztyének a béke 
és igazság szolgálatában

A KBK Folytatólagos Bizottságának ülése Siófokon
A békemozgalom jelentős eseménye
A KBK bizottságai között nemcsak taglétszámban, de jelentőségben 

is a Folytatólagos Bizottság a legjelentősebb. Ez a bizottság a KBK két 
békevilággyűlése között kétszer-háromszor ülésezik, felméri és értékeli 
az eddig elvégzett munkát és meghatározza azokat az irányvonalakat, 
amelyeken a keresztyén békemunkának tovább kell haladnia, hogy fel
adatának minél jobban megfeleljen. A bizottság taglétszámát éppen a 
siófoki ülésen emelték fel 82^ről 100-ra. Mivel a bizottság ülései ilyen 
jelentősek, az ülésekre a hivatalos tagok, valamint a stáb tagjai és a 
technikai személyzet mellett vendégek, megfigyelők és újságírók is nyer
nek meghívást. Így az ülések alkalmával tartott konferencia létszáma 
mindig meghaladja a kétszázat.

A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának meghívására 
a KBK Folytatólagos Bizottsága legutóbbi ülését a magyar tenger part
ján, Siófokon tartotta 1975. szeptember 16-tól 20-ig. Nemcsak a keresz
tyén békemozgalom, hanem a magyar egyházak szolgálata és a magyar 
békemozgalom szempontjából is igen jelentős volt ez az ülés. Nyikogyim 
leningrádi metropolitának, a mozgalom elnökének vezetésével jelen vol
tak a mozgalom vezető egyéniségei és a világ minden tájáról mindazok, 
akiknek szívügye a KBK szolgálata. Az ülésen 190 külföldi vett részt, a 
magyarokkal együtt 239 volt a résztvevők száma, akik 43 országból kép
viseltek kisebb, vagy nagyobb egyházi közösséget. Az ülésen körülbelül 
azonos arányban vettek részt a szocialista és kapitalista országokból, va
lamint a harmadik világból. Jelen voltak a magyar egyházak vezetői, je
lezve ezzel azt, hogy az ülés résztvevői a magyarországi egyházak ven
dégei. Az egyházi világszervezetek közül szinte valamennyi megfigyelő
vel képviseltette magát e jelentős ülésen. Az EVT-t K. Raiser lelkész, 
az Európai Egyházak Konferenciáját G. Wiliams főtitkár, az Európai 
Ökumenikus Információs Munkaközösséget G. Lőrén, az Anglikán Kon
zultatív Tanácsot P. Haymes, a Berlini Konferenciát H. Guske, az Ázsiai 
Keresztyén Konferenciát pedig Gregoriosz metropolita képviselte. Dr. 
Cserháti József pécsi megyés püspök személyében jelen volt a magyar 
Római Katolikus Püspöki Kar titkára is. A Magyar Országos Béketanács 
részéről dr. Réczey József alelnök vett részt az ülésen és tolmácsolta a 
Béketanács jókívánságait, jelezve ezzel azt, hogy a Béketanács jelentős
nek tartja és sokra értékeli a keresztyének békeszolgálatát. Vendéglátó 
házigazdaként — hiszen a plenáris ülések a siófoki Városi Tanács uj, 
modern tanácstermében folytak le — Gáti József VB elnök köszöntötte
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a résztvevőket. Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke egy 
hajókirándulás keretében adott fogadást az ülés tiszteletére. A KBK el
nökségének tagjait Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke is fogadta. 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ünnepélyes fogadásán 
D. dr. Bartha Tibor, dr. Bakos Lajos, Szamosközi István és Ráski Sán
dor református püspökök, D. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő evan
gélikus püspökök, dr. Betrtki Feriz ortodox esperes, Lackovszky János 
baptista elnök, Szakács József adventista elnök, Palotay Sándor a Sza
badegyházak elnöke és dr. Ferencz József unitárius püspök fogadták egy
házaik nevében a vendégeket. A megnyitó istentiszteleten, amelyen dr. 
Pákozdy László Márton református teológiai akadémiai tanár hirdette 
Isten igéjét a Debreceni Református Kollégium kántusának szárnyaló 
éneke tette fennköltebbé az áhítatot. Az egyik plenáris ülés felejthetetlen 
pillanata volt, amikor az Evangélikus Teológiai Akadémia tanári kara 
a KBK három fáradhatatlan munkásának Paulosz Mar Gregoriosz püs
pöknek, a Szír Ortodox Egyház Űj-Delhi metropoilitájának, Alekszij 
Bujevszkijnek, az Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hivatala titkárának és 
L. Charles Gray New York-i presbiteriánus lelkésznek átnyújtotta a 
tiszteletbeli teológiai doktori oklevelet.

Nem hiábavaló a fáradozásunk
Az ülés munkájának egyik legjelentősebb része volt a mozgalom el

nökének megnyitó beszéde és a főtitkár beszámolója. Nyikogyim metro- 
polita megnyitó beszédéből a békeszerető emberek boldog öröme csen
dült ki, amikor a béke távlatairól beszélt. „Olyan időben gyülekeztünk 
össze, amikor kontinensünkön a reménység hajnala, a kelet és nyugat 
közötti kapcsolatok lényeges javulása pirkadt fel, amikor Európa új vá
gányokra állította életét, a bizalom és a különböző társadalmi rendű ál
lamok közötti együttmunkálkodás vágányára, amely együttmunkálkodás 
eredménye Európa szilárd békéje lehet.” — mondta többek között a 
KBK elnöke. Beszédéből kicsendült az a meggyőződés, hogy az Európá
ban elért eredmények a békeszerető emberek fáradhatatlan munkájának 
az eredménye, s ehhez az eredményhez a keresztyén hivő emberek és a 
KBK szolgálata is nagyban hozzájárult. Ez a siker bátorít fel bennünket 
arra, hogy a siker reményében vehetjük fel a küzdelmet minden feszült
ség megszüntetéséért, amely még a világ bármely pontján fennáll. Ezért 
fejezte ki szolidaritását a KBK elnöke Ázsia, Afrika és Dél-Amerika fel
szabadító mozgalmaival és hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni 
az elnyomott és gazdasági nyomorban élő népek igazságáért. Beszédé
nek további részében röviden felvázolta azokat a konkrét feladatokat, 
amelyekkel az elkövetkezendő időszakban nemcsak a világbékemozga- 
lomnak, hanem a KBK-nak is foglalkoznia kell.

Dr. Tóth Károly, a KBK főtitkára beszámolt a KBK-nak a zagorszki 
folytatólagos bizottsági ülés óta (1973. május 25—29.) végzett munkájáról. 
A KBK munkájának és szolgálatának hatalmas arányairól szól a beszá
molóhoz készített kimutatás, amely szerint ez alatt a két és fél év alatt 
a KBK munkájának keretében több, mint 200 ülés, megbeszélés, a béke 
ügyében hozott memorandum, vagy nyilatkozat szerepel. Ez a hatalmas 
munka átfogja mind az öt kontinenst és mindenütt jelen van gyógyító 
és mentő szolgálatával, ahol a béke ügye veszélybe kerül. Mivel a be
számoló az egyházi sajtóban bizonyára teljes terjedelmében meg fog je
lenni, itt csak arra utalunk, hogy a beszámoló arról tesz bizonyságot, 
hogy a mozgalomban ma már alig találhatók meg azok a nehézségek,
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amelyek a mozgalmat megindulásakor jellemezték és szinte teljesen el
tűnt az a feszültség is, amelyet a mozgalom 1968 utáni krízise okozott. 
A mozgalomra jellemző az is, hogy az elmúlt időben igen nagy lendüle
tet vett a teológiai munka, amelyről azonban a munkacsoportok munká
jának értékelésénél még szólunk.

A béke és igazság szolgálatában
Az ülés megbeszéléseinek fő témája „Keresztyének a béke és igaz

ság szolgálatában” volt Ézsaiás 32,17 alapján. Ehhez a témához három 
fő előadás hangzott el. M. J. Yutzis buenos airesi professzor „Keresztyé
nek és a felszabadulás folyamata” , Jemes E. Will evanstoni professzor 
„A keresztyének elhívása a béke és az igazságosság szolgálatára” , dr. 
Prőhle Károly Teológiai Akadémiánk professzora pedig „A  keresztyé
nek együttmunkálkodása az igazságos békéért” címen tartott előadást. 
A jórészt teológiai jellegű előadásokat kiegészítette dr. Bognár József 
közgazdászprofesszor „A gazdasági élet és a politika jelentősége a nem
zetközi kapcsolatokban” című igen alapos és mélyen szántó gazdasági 
szakelőadása. Yutzis professzor előadása a dél-amerikai politikai és egy
házi helyzetet elemezte és az ún. „forradalom teológiája” problémáival 
foglalkozott. E szerint a teológia szerint a keresztyének elsődleges fel
adata a társadalmi haladás munkálása, a felszabadító mozgalmak segí
tése, ha kell, még a forradalom útján' is.

A problémák gyökeréig
Az ilyen nagy létszámú üléseken, vagy konferenciákon az izalmas és 

érdemi munka mindig a csoportokban folyik. A siófoki ülésen négy mun
kacsoport dolgozott: a teológiai, a politikai, a gazdasági és az adminiszt
ratív kérdésekkel foglalkozó munkacsoport. Emellett egy kis külön bi
zottság szövegezte meg az ülésen elfogadott nyilatkozatokat, felhívásokat 
stb. Mivel magam a teológiai kérdésekkel foglalkozó munkacsoportban 
vettem részt, ennek munkáját ismertetem részletesebben.

A munkacsoport az előkészítő bizottság által felvetett nagyon iz
galmas teológiai kérdések közül beszélt meg néhányat. Én valamennyi 
kérdést ismertetem. 1. Milyen összefüggés van az Istennel való belső 
békesség és az emberek közötti béke között? 2. Van-e a békemunkának 
speciális keresztyén motivációja? 3. Mi a keresztyén békemunka krisz- 
tológiai, eschatológiai és etikai alapja? 4. Milyen jelentősége van a ke
resztyén békemunkára Isten parancsának, hogy a földet meg kell mun
kálni és meg kell őrizni? 5. Hogyan teljesíthetjük felelősen Isten eme 
parancsát? Hogyan élhetünk vissza vele? 6. Mit jelent Istennek a világ
hoz való odafordulása a mi világhoz való viszonyunkra? 7. Miben áll a 
keresztyének felelőssége a békéért való együttmunkálkodásban? 8. Mi.- 
lyen alapon és hogyan tudnak a keresztyének más meggyőződésű em
berekkel együtt munkálkodni? Mik a konkrét gyakorlati együttműködés 
feltételei? 9. Megszólít bennünket Isten a békemunkában? 10. Felfoghat
juk-e úgy a békemunkát, mint a Krisztusról való bizonyságtevés konk
rét formáját? Ha igen, mennyiben? 11. Hogyan van jelen Isten a világi 
struktúrákban? 12. Az egyház, mint intézmény munkálkodhat-e a bé
kéért és igazságosságért, vagy kevésbé intézményszerű közösségi formá
kat kell keresnünk erre? 13. Az igazságosság fogalmának individuális és 
társadalmi dimenziói. A bibliai igazságosság fogalma és a római jog
kifejezés. 14. Milyen kapcsolat van az ember, mint individuum és az
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ember, mint a társadalom tagja között? 15. Az erőszaknélküliség és az 
erőszakos változás kérdése. Milyen teológiai argumentumok vannak a tár
sadalmi struktúrák radikális megváltoztatására? 16. Mi az álláspontunk 
a „ felszabadítás teológiájával” kapcsolatban? 17. Az emberi jogok, az 
ökológiai krízis és a népességrobbanás kérdésének teológiai vetületei. 
18. Milyen akadályai vannak a keresztyén békemunkának? Milyen teoló
giai meggyőződések és tradíciók gátolják a keresztyén békemunkát? 19. 
Van-e a KBK-nak különleges megbízatása a békemunkára?

E kérdések közül a munkacsoport a 2., 5., 6., 4., 11., 13., 16., és 18. 
kérdéssel foglalkozott részletesen.

A politikai kérdésekkel foglalkozó munkacsoport a leszereléssel, az 
európai biztonsággal, a Közel-Kelettel, Indokínával, Koreával, Portugá
liával, Latin-Amerikával és a dél-afrikai helyzettel kapcsolatos problé
mákat tárgyalta meg részletesen. A gazdasági kérdésekkel foglalkozó 
munkacsoport a jelen gazdasági krízis okaival és következményeivel, 
valamint egy új nemzetközi gazdasági rend megteremtésének szükséges
ségével foglalkozott. Az adminisztratív kérdésekkel foglalkozó munka- 
csoport arról folytatott részletes megbeszélést, hogyan kapcsolódhat be 
a KBK a inők nemzetközi évébe, miilyenek a prágai stáb munlkaikörül- 
ményei, s hogyan lehetne katalogizálni a beérkezett javaslatokat és 
tanácsokat. A munkacsoportok valamennyi kidolgozott eredményét ér
demes lenne elemezni, értékelni és megvizsgálni, hogy mennyiben alkal
mazhatók ezek az eredmények a gyülekezeti munkában.

Az élet ütőerén
Az ülés zárónyilatkozata, záró határozatai, valamint a különböző 

egyházi és politikai szervezetekhez küldött felhívásai arról tesznek ta
núságot, hogy az ülésen összegyűlt keresztyének nem elméleti teologi- 
zálásra gyűltek össze, hanem konkrét feladatok és problémák megbeszé
lésére. Miközben hallgattam a nyilatkozatok és határozatok javaslati szö
vegét, majd részt vettem az egyes problémák megfogalmazásának vitájá
ban — a vita nem volt soha üres szórágás, hanem a valóságnak minél 
konkrétabb kifejezéséért folyt a küzdelem — arra gondoltam, hogy mi
lyen jó lenne, ha mindezt hallanák és átélnék lelkészeink is. Így talán 
a lelkészi munkaközösségi üléseken és a szószékeken elhangzó igehir
detéseinkben kevesebb lenne a l ’art pour Part teölogieáliás, a gyülekeze
tek feje fölötti „elprédikálás” . A záródokumentumok azonban arról is 
beszélnek, hogy a siófoki konferencia résztvevői az élet konkrét kérdé
seivel úgy foglalkoztak, mint teológusok, vagy ha úgy tetszik, mint hivő 
emberek. A keresztyén ember a maga szolgálatát nem is végezheti más
képpen, mint azzal a meggyőződéssel, hogy szolgálatában Urának enge
delmeskedik, aki azt akarja, hogy gyermekei az élet konkrét felada
taiban álljanak helyt és a valóságos konkrét helyzetekben tegyenek tanú
ságot Uruk békességet és jólétet munkáló akaratáról. A KBK egész mun
kája és a siófoki folytatólagos bizottsági ülés eredményei arról beszél
nek, hogy a keresztyén békemozgalom nagyon jó iskola ennek a szol
gálatnak a megtanulására.

Dr. Selmeczi János
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A Keresztyén Békekonferencia siófoki ülésének 
végső határozata (I)

I

A világ politikai fejleményeit az utóbbi két és fél esztendőben nagy
jából olyan további minőségi változások jellemezték, amelyek a béke 
javára billentették az erőviszonyokat a világban.

A hősies vietnami nép, s általában az indokínai felszabadító erők 
győzelme megértette az egész világgal, hogy a békére és igazságosságra 
törekvő népek politikai és erkölcsi ereje gátat vethet az imperializmus
nak és legyőzheti az aggresszort meg a bérenceit. Áldozatokkal teljes 
30 esztendei küzdelem után most már a békés és szabad jövő felé indul
hat a VDK és a Dél-vietnami Népköztársaság.

Afrikában a mozambiquei és guinea bissaui felszabadítási mozgal
mak győzőimet tarattak., Angolában is elfcözaledett a gyarmati uralom 
vége, Afrika más részein pedig jelentős előrehaladást értek el a felsza
badítási mozgalmak.

Az egykori portugál gyarmatok felszabadítási mozgalmainak elő
nyomulása nem maradt hatástalan magára e gyarmati hatalomra sem. 
1974 áprilisában megbukott a fasiszta rendszer Portugáliában. Hasonló
képpen el lehetett távolítani az ezredesek uralmát Görögországban is.

Üj eredmények könyvelhetők el a békére, függetlenségre és igazsá
gosságra irányuló világméretű küzdelemben más területeken is. Gondo
lunk a palesztinaiak jogainak növekvő elismerésére, a szocialista Kuba 
elleni blokád részleges megszüntetésére, s a munkásmozgalom által Nyu- 
gat-Európában, különösen Olaszországban vívott harc fontos sikereire.

Történelmi jelentőségű eredmény az Európai Biztonsági és Együtt
működési Konferencia sikeres befejezése. A helsinki konszenzust — 
különösen ami a tíz fontos alapelv megfogalmazását illeti — az európai 
békés együttélés gyakorlása kódexének kell tekinteni.

Míg korábban fenyegetett az a veszély, hogy Európából világégés 
indulhat el, ma Európa a békés együttélés gyakorlatának ihletője lehet, 
s ugyanakkor egyre újabb erők szabadulhatnak fel az igazságosságért és 
békéért küzdő népekkel való szolidaritásra.

Az elmaradott országok eredményesen fáradoznak azon, hogy vissza
szerezzék természeti erőforrásaikat az imperialista uralom ellenőrzése 
alól és szabadon rendelkezhessenek velük saját gazdasági fejlődésük ér
dekében.

Az ENSZ — mint pl. a hatodik rendkívüli ülésén egy új gazdasá
gi rendre vonatkozó felhívása mutatja — az utóbbi években pozitív ma
gatartást tanúsít a béke és igazságosság szempontjából kedvezőbb nem
zetközi viszonyok kialakítása tekintetében.

Mivel a béke és haladás nemzetközi folyamata nem automatikus, 
visszahúzó folyamatok ás tapasztalhatók voltak az elmúlt két és fél év 
folyamán, amelyek közül némelyek olyan jellegűek, hogy a békét is 
veszélyeztetik. Ez mutatja, hogy az imperializmus, ha egy helyen vere
séget szenved, minden tőle telhetőt megtesz, hogy csapást mérjen máshol.

A fasiszta junta államcsínye Chilében arra késztet bennünket, hogy 
újból és újból kijelentsük szolidaritásunkat az ország elnyomott népi 
erőivel. Az arab területeknek 1967 óta tartó megszállása sem szűnt meg
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a részleges és ideiglenes megállapodások révén. Az imperializmus indo
kínai veresége a helyzet súlyosbodásához vezetett Ázsia más részeiben 
(Bangladesh, Dél-Korea, Indiai óceán). A portugáliai új demokratikus 
fejlődést a reakciós erők veszélyeztetik. A dél-afrikai rasszizmus tovább
ra is makacs ellensége az emberiességnek. Üjból és újból rá kell mu
tatnunk a fegyverkezési versenyben és az atomfegyverekkel való fenye
getésben rejlő veszélyekre. Végűi, de nem utolsósorban látnunk kell azt 
is, hogy milyen veszélyt jelent az emberiség számára a gazdasági elma
radottság, az éhség és a környezet katasztrofális pusztulása.

Ebben a tekintetben mozgalmunk egynek érzi magát mindazokkal a 
békeerőkkel, amelyek részt vettek a moszkvai világkongresszuson. S egy
nek érzi magát azokkal az ökumenikus testületekkel, amelyek támogat
ják a békéért, az igazságosságért és a megbékélésért folytatott küzdel
met. Ugyancsak készek vagyunk az együttműködésre más vallások bé
keszerető erőivel is.

Az Istentől ajándékul kapott békesség a szolidaritás cselekedeteire 
kötelez bennünket a világbéke érdekében.

A helsinki csúcstalálkozót úgy kell értékelnünk, mint a szocialista 
országok által kezdeményezett békés együttélési politika egyik legfon
tosabb sikerét.

E közös döntés háttere és alapja a felelős politikusoknak az a felis
merése, hogy a vezető hatalmak közötti fegyveres konfliktus csak az 
egész emberiség megsemmisülését eredményezheti, együttműködésük vi
szont megnyitja az utat a jövendő felé.

A biztonság nem érhető el fegyverekkel, annak azon a konszenzu
son kell alapulnia, hogy a nukleáris fegyverek szinte leírhatatlan ve
szedelmet jelentenek. A hidegháború is csak bizalmatlanságot és gyűlöl
ködést eredményezhet a nemzetek között és azoknak az eszközöknek az 
eltékozlását, amelyeket jobban fel lehetne használni a Harmadik Vi
lág sürgős problémáinak a megoldására.

Bár kétségtelenül továbbra is megvannak a politikai, társadalmi, gaz
dasági és ideológiai különbségek és ellentétek, az európai biztonságról 
és együttműködésről folytatott sikeres tanácskozás nyilvánvalóvá tette, 
hogy a békés egymás mellett élés az egyedüli megoldás, s hogy ez lehet
séges a homlokegyenest ellentétes ideológiájú és politikai programú nem
zetek között is.

A helsinki ülés záró dokumentuma reménytíkeltő és történelmi je
lentőségű kezdet. Konszenzus jut kifejeződésre benne az államközi kap
csolatokat szabályozó alapelvekre nézve. Mindnyájan elismerik a jelen
legi államhatárokat. Alapelvként mondja ki a dokumentum az erő
szakkal való fenyegetéstől és az erőszak alkalmazásától való tartózkodást. 
Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása a 
megvalósítandó célok egyike.

A keresztyének és az egyházak különleges feladata most az, hogy 
kiküszöböljék a gyanakvás okait, a bizalmatlanságot és a gyűlölködést 
és segítsék megvalósítani a nemzetek közötti együttműködést. Erkölcsi 
feladatot teljesítünk, amikor gyakorlati lépéseket teszünk a bizalom ki
építésében. A KBK a mai Európa közéletében fontos eseménynek tekinti 
a Brüsszeli Fórumot, nagyra értékeli az európai közvélemény második 
nagygyűlését a biztonság és együttműködés érdekében és szükségesnek 
tartja, hogy mindenképpen támogassa annak további tevékenységét.

A béke elősegítésére a KBK-ban tömörült egyházak és keresztyé
nek minden tőlük telhetőt meg akarnak tenni azért, hogy a Helsinkiben
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aláírt dokumentumokat minél szélesebb körben terjesszék és hozzájárul
janak célkitűzéseinek megvalósításához.

A helsinki csúcstalálkozó példát ad az államközi kapcsolatok sza
bályozására a világ más részeiben is. Példa arra, hogy egy nemzetnek 
sem kell vesztesnek lennie, hanem az egész emberiség nyertes lehet. 
Ezért pozitív hatást gyakorolhat a politikai kérdések megoldására Ázsiá
ban, a Közel-Keleten és Latin-Amerikában.

II/b

A második világháború utáni időszaknak a világgazdaságot érintő 
főbb történelmi eseményei a következők:

1. A szocialista termelési rend kialakulása és megszilárdulása. Szá
mos európai és harmadik világbeli állam szakított az elnyomó kapita
lista rendszerrel és ésszerűbb, igazságosabb gazdasági rendet alakít ki.

2. A politikai dekolonizáció folyamata. Számos korábbi afrikai és 
ázsiai gyarmat elnyerte politikai függetlenségét. Ennek ellenére rájöttek 
arra, hogy ezt az eredményt a gazdasági kizsákmányolás új formái sem
legesítették.

3. A nemzetközi pénzügyi erőforrások koncentrálódása a kapitalista 
államokban gyökerező hatalmas multinacionális intézmények kezében 
arra irányult, hogy megerősítse a Harmadik Világ országainak természe
ti erőforrásai, munkaereje, technikai és pénzügyi lehetőségei irányítását 
és az uralmat felettük.

Ezek a momentumok egy sor komolyan veendő irányzatot idéztek 
elő, amelyek az alábbi vonásokkal jellemezhetők:

1. A Világméretű éhínség veszedelme. Több százmillió embert fenyeget 
az éhhalál. Egy olyan világban, amelyben virágzik a tudomány, a tech
nika és az ipar, botrányos dolog az, hogy az emberiségnek ilyen nagy 
tömegei szenvednek a kizsákmányolás kegyetlen következményeitől.

2. A fokozódó infláció és munkanélküliség a világ minden olyan 
részében, ahol a kapitalizmus van uralmon. Az infláció, mint a vagyon 
negatív jellegű elosztása, elsősorban a leghátrányosabb helyzetben levő 
társadalmi csoportokat és népeket sújtja. Másodszor, a fogyasztási szín
vonal leszállításával érzékenyen érinti magát a kapitalista termelést is. 
Ez megteremti a gazdasági hanyatlás és a tömeges munkanélküliség 
előfeltételeit.

3. A saját gazdaságukat irányítani akaró nemzetek és az imperialis
ta érdekek közötti konfliktus gócainak keletkezése. Az Egyesült Álla
mok és más imperialista országok a nemzeti monopóliumokkal egyet
értésben aggresszív fenyegetéssel és intervencióval válaszoltak a Harma
dik Világ ama kísérleteire, hogy gazdasági függetlenséget vívjanak ki 
maguknak.

4. Az elmaradott országok ama kísérlete, hogy saját gazdasági fej
lődésük érdekében rendelkezzenek természeti erőforrásaikkal. A világ
válság legérzékenyebben a függőségben levő népeket érintette és arra 
ösztönözte őket, hogy olyan új gazdasági rendet teremtsenek, mint ami
lyet az ENSZ kívánt 1974-ben tartott hatodik rendkívüli ülésén.

Fel kell ismerni, hogy egyetlen olyan megoldás sem kielégítő iga
zán, amely nem foglalja magában a termelési eszközöknek az egész em
beriség által való társadalmi birtokba vételét: nem lehet végleges meg
oldás a nemzetközi gazdasági viszonyokban még ma is túlnyomóan ural
kodó piacgazdálkodás megjavítása. A szocialista és kapitalista rendsze
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rek jelenlegi együttélését figyelembe véve, rövid távon mégis az alábbi 
követelmények érdemelnek közvetlen figyelmet:

1. A természeti erőforrások visszaszerzése és irányítása, valamint az 
egyes nemzetek saját fejlesztési céljaira való felhasználása.

2. A világpiac áralakulásainak igazságosabb szabályozása. Ez meg
szünteti az elmaradott népek jelenlegi előnytelen helyzetét.

3. A nemzetek közötti pénzügyi együttműködés elnyomástól mentes 
formáinak megteremtése igazságosabb és ésszerűbb gazdasági egymásra
utaltságot eredményez. Ily módon az uralom és függőség régi nemzet
közi formáit az érdekelt államok kölcsönös elismerésén alapuló új gaz
dasági kapcsolatok váltják fel.

Ez az új gazdasági rend a nemzeti termelés és jövedelem jobb, ész
szerűbb és igazságosabb újraelosztását előfeltételezi a jelenleg hátrá
nyos helyzetben levő társadalmi csoportok és osztályok javára. Az új 
nemzetközi gazdasági rendnek tehát együtt kell járnia az igazságosabb 
nemzetközi kapcsolatokkal, amelyek mentesek a nemzeti elit és az ural
kodó osztályok által való elnyomástól.

Ez az új gazdasági rend megkívánja a katonai beruházások és ki
adások csökkentését is, ami hasznosabb beruházásokra szabadít fel pénz
összegeket.

Ebben a folyamatban az elmaradott országok felismerik a minősé
gi különbséget a szocialista és a kapitalista nemzetek között. A szocialis
ta országok síkra szállnak az elmaradott népek ama jogáért, hogy sza
badon rendelkezhessenek nemzeti erőforrásaikkal és az egyenlőség álap
ján kereskedhessenek más országokkal.

Ezért a szocialista országok és a Harmadik Világ közötti gazdasá
gi kötelékek megerősítése lehetővé teszi az igazságosabb nemzetközi gaz
dasági kapcsolatokhoz való pozitív hozzájárulást.

II/c

A leszerelés problémája kezdettől fogva központi helyet foglalt el a 
KBK munkájában. Amióta a békés együttélés elve diadalmaskodott a 
nemzetközi politika legfontosabb területein, a leszerelés megvalósítása 
lett annak egyik kulcskérdése,

1. hogy lehetővé tegye az emberiség életben maradását a nukleáris 
megsemmisítés potenciáljának kiküszöbölésével és végleges felszámolásá
val, amely az utóbbi évtizedekben olyan mértékben felhalmozódott, hogy 
a földön ma élő minden embert 10 tonna robbanóanyag fenyeget (a fegy
verkezés sokszorosan gyilkos mértéke);

2. hogy a nemzetközi enyhülés politikáját e politika megszilárdulá
sának és fokozásának nélkülözhetetlen elemévé és visszafordíthatatlan
sága fontos kritériumává tegye, különösen a helsinki csúcstalálkozó 
után;

3. hogy új és igazságos nemzetközi gazdasági rendet hozzon létre, 
ami feltétele annak, hogy kiküszöbölődjék

a) a gazdasági termelő potenciállal és a természeti nyersanyagokkal 
való visszaélés és azok eltékozlása,

b) mindaz, ami akadályozza a haladó társadalmak és a gyarmati ura
lom alól felszabadult fiatal népek fejlődését,

c) a nagy tömegek embertelenül alacsony életszínvonala a kapita
lista világ egyes igen felfegyverzett országaiban és a Harmadik Világnak 
a fasiszta katonai rendszerek által elnyomott országaiban (pl. Chilében);
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4. hogy megvalósítsa minden népnek a nemzeti függetlenségre és 
önrendelkezésre való jogát azokban a szárazföldi és tengeri övezetekben 
is, amelyek a katonai támaszpontok és a fasiszta katonai rendszereknek 
juttatott fegyverszállítmányok következtében még mindig idegen uralom 
alatt állnak;

5. hogy megvédje az ember természeti környezetét a földön, amelyet 
helyrehozhatatlan katasztrófák fenyegetnek az atomrobbantások és a 
pusztítás fizikai és kémiai eszközei következtében;

6. hogy megteremtse a bizalom és együttműködésre való készség 
nemzetközi légkörét, ami a nemzetközi politikában az összeütközés pusz
tító formái és mechanizmusai végleges kiküszöbölésének előfeltétele;

7. hogy biztosítsa annak az emberiségnek és emberlétnek a pozitív 
lehetőségeit, amelyet az evangélium ígér az Isten képére teremtett em
bernek.

Az egyre fokozódó fegyverkezés veszélyei jelenleg a következők:
1. a fegyverkezési kiadások és a nemzetközi fegyverkezési potenciál 

felhalmozódása (1974-ben 220 milliárd dollár összegben);
2. a nukleáris fegyverek terjesztése feltételeinek megteremtése az 

1968. évi szerződés ellenére, amely megtiltja az atomfegyverek tovább
adását;

3. az erősen felfegyverzett katonai tömbök további fennmaradása 
annak ellenére, hogy jelentős előrehaladás történt az enyhülés politiká
jában, különösen Európában, ahol a fegyverkezési potenciái 80%-a hal
mozódik fel;

4. katonai támaszpontok létesítése. Különösen a Csendes-óceán és 
az Indiai-óceán térségében (Diego Garcia);

5. további nukleáris kísérletek, amelyeket Franciaország és Kína hajt 
végre a légkörben tekintet nélkül

a) a szomszédos népek életfontosságú érdekeire,
b) a felelős környezetvédelmi politika követelményei,
c) az 1963. augusztus 5-i moszkvai Atomstop Egyezményre;
6. a nemzetközi fegyverkereskedelem, amelyik révén a multinacio

nális fegyvergyártó trösztök a nyereség érdekében fenn akarják tartani 
a szembenállás pusztító formáit;

7. új stratégiai fegyverrendszerek kialakítása, amelyek számolnak az 
időjárásban, az éghajlatban és a növényzetben bekövetkező változásokkal 
és óriási területeken tartós károkat okozhatnak a természetben.

(Folytatjuk)



A z  egyház szolgálata 
a nagyvilágban

Keresztyén bizonyságtétel Európában ma
Az ülés zárónyilatkozata

A Norvég Egyház Felekezetközi Tanácsának meghívására az evangé
likus egyházak képviselői Dániából, a Német Demokratikus Köztársaság
ból, Finnországból, Jugoszláviából, Norvégiából, Lengyelországból, Ro
mániából, Svédországból, a Szovjetunióból, Csehszlovákiából és Magyar- 
országról szeptember 13—21-ig találkozásra jöttek össze az Oslo melletti 
Mariaholmban.

Ez volt az első ilyen jellegű találkozó ezek között az egyházak 
között, amelyet azzal a szándékkal hívtak össze, hogy a különféle közös 
kérdéseket és feladatokat egymással megbeszéljék.

Szeptember 13-án a norvég evangélikus egyház vezető püspöke, Dr. 
Kaare Stoylen egyházának vezető képviselőivel együtt, szeptember 14-én 
pedig Propst Heinrich Hauge, a konferencia vezetője fogadta a szocialista 
országokban élő egyházak képviselőit.

A konferencia előtt és után a konferencia külföldi résztvevői Oslóban, 
Bergenben, Stavangerben és Trondheimben gyülekezeteket látogattak 
meg, és ott átadták a gyülekezeteknek egyházaik köszöntését.

A konferencia az Oslo közelében levő Mariaholmban ülésezett. Fő
témája: „Keresztyén bizonyságtétel Európában ma.” A négynapos megbe
szélés a következő témakörben mozgott: Urbanizáció és gyülekezeti élet. 
Igehirdetés és diakónia. Az egyház nevelési feladatai. Felelősségünk a 
békéért a világban. A témákkal kapcsolatos megbeszéléseket minden 
esetben egy északi és egy szocialista országból jött előadó referátuma 
előzte meg. Ezenkívül beszámolók hangzottak el az egyes egyházak éle
téről.

Az egész konferenciát a bizalom és a meleg barátság légköre jelle
mezte.

Minden tanácskozáson kifejezésre jutott a résztvevőknek az a kö
zös felismerése, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit minden történelmi, 
kulturális, szociális és politikai különbség ellenére is szorosan összeköt 
minket. Az evangéliumról szóló közös bizonyságtétel a mai Európában, 
konkrét helyzetünkben közös felelősségre, aktív szolgálatra és keresztyén 
szeretetre kötelez.

Ebben az értelemben vetődött fel egy elmélyültebb megértésnek és 
együttmunkálkodásnak a fontossága egyházaink között, valamint fokozott 
keresztyén hozzájárulás szükségessége a kölcsönös megértéshez, biza
lomhoz és együttmunkálkodáshoz a népek között az Európai Biztonsági 
és Együttmunkálkodási Konferencia utáni időben.

Konkrét javaslatok hangzottak el a felismerések és tapasztalatok ki
cserélésének lehetőségeiről, valamint a konferencián résztvevő egyházak 
között további kapcsolatok és találkozások létrehívásáról.

(Fordította: Szerkesztő)
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Igehirdetés és diakónia
Mint egy képzeletbeli kereszt két szára, úgy áll előttünk a mai kon

ferenciai nap átfogó témája: igehirdetés és diakónia. Amit onnan „fe
lülről”, a Szentlélek által üzenetként kapunk — ha rá figyelünk —, azt 
nemcsak ajkunkkal, hanem kezünkkel és lábunkkal is tovább kell ad
nunk embertársainknak.

A felfelé és ugyanakkor mások felé is irányuló kettős mozdulatnak a 
titka a magát Diakonos-nak nevező testté lett Igével való kapcsolatunk
ban rejlik. Egyszerre nézünk ma Őreá és a szolgálata által megváltott 
világra. A kettő metszőpontjában egyszerre lüktet az élő egyház igehir
detése és diakóniája. Vegyük most számba: hogyan használhatunk velük 
a világnak — ma.

1 .

Az igehirdetés mindig Isten szavának: törvényének és evangéliumá
nak a proklamálása. Missziói küldetésünk első fázisa ez: vertikális kapcso
latba lépni azzal, aki öröktől fogva volt, s jelen van itt és most és mind
örökké. A praeexistens Isten az élő, feltámadott Christus praesens-en ke
resztül a jelen problémái között szólítja meg az eszkaton felé tartó 
embert.

Ennek az itt és most élő, hús és vér embernek — tehát nemcsak 
a lelkének — a problémái közepette proklamáljuk Isten örök és szent 
akaratát. BSTém elvontan, nem időtlenül, hanem konkrét adottságok köze
pette, egy adott gyülekezet adott szituációjában szólítjuk meg a ránk- 
bízottakat. Szenvedésük vagy örömük, gyászuk vagy életerejük, elbuká
suk vagy kísértésük, szegénységük vagy gazdagságuk konkrét adottsága 
során éri el őket mindig az ige.

Amint azonban ezt a proklamáció, Isten akaratát meghirdető tevé
kenységünket a diakónia gondolatával — nagyon is biblikusán — tuda
tosan összekapcsoljuk, még világosabbá válik küldetésünk. Az ugyanis, 
hogy több és nagyobb a feladatunk, mintsem az emberi léleknek va
lamiféle misztikus táplálása az igével. A „dia-konia” eredeti értelmére és 
etimológiai gyökerére felfigyelve „át” kell mennünk az emberekkel éle
tük „homok” -sivatagján, „poros” országútján vagy veszélyekkel teli küz
dőpályáján, éspedig a nekik való szolgálatnak a felelős, segítőkészsé
gével.

2.

Isten Igéje mindig a teljes embert szólítja meg, éspedig a segítő sze
retet jegyében. Akár a törvényt, akár az evangéliumot prédikálták a pró
féták és az apostolok, akármilyen helyzetben szólította meg Jézus a ta
nítványokat, a betegeket, a bűnösöket vagy a farizeusokat: szolgálatuk 
mindig két közös vonást tartalmazott. Egyfelől, hogy a testi—lelki— 
szellemi problémáival küzdő, tehát teljes embert tartották szem előtt, 
másfelől helyzetében mindig cselekvő módon akartak segíteni.

Anélkül, hogy részletes biblia-teológiai alapvetést akarnék nyújtani 
— hiszen ez meg is haladná korreferátumom kereteit —, ebben az ösz-
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szefüggésben szeretnék néhány klasszikus, de talán nem mindig szem 
előtt tartott igehelyre rávilágítani.

Illés próféta I. Kir. 17, tanúsága szerint elküldetett a sareptai öz
vegyasszonyhoz. Aszály és éhség közepette, reménytelen helyzetben meg
hirdette az utolsó, maroknyi lisztecskéjét felélő asszonynak és fiának, 
hogy „sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem 
kévésül addig, amíg az Ür esőt ád a föld színére” (17,14). Istennek ez az 
ígérete és a próféta által meghirdetett igazság azonban csak akkor vált 
megtapasztalt valósággá a szegény özvegy számára, amikor Illés az éh
ségtől elcsigázott fiút diakóniájának teljes latbavetésével visszaadta az 
életnek. Ekkor — de nem előbb — csendült fel a sareptai özvegyasszony 
ajkán a megtapasztalt hit marasztalása: „Most tudtam meg, hogy te 
Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság” (17, 
24). Ma is csak akkor van hitele igehirdetésünknek, ha „egy lélegzetre” 
gyakoroljuk vele a diakóniát!

Külön fel kell figyelnünk ebben a vonatkozásban Jézus igehirdetői 
és diakóniai tevékenységének nagyszerű összhangjára. Az Atyával párat
lan egységben levő Fiú, aki az exousiával hirdetett Igével az ajkán új 
világot és új korszakot hozott az emberiségnek, a Nagy Diakonos egyúttal 
úgy volt — és ma is úgy van — közöttünk, „mint aki szolgál” (Egoode 
en mesoo hymöon eimi hoos o diakoon, Lk 22,27). Küldetésének a cél
ját is a szolgáló, segítő szeretet jegyében fogalmazta meg, amikor ezt 
mondotta: „Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért” (Mt 20,28).

Jézusnak a továbbiak szempontjából oly fontos önértelmezését most 
az igehirdetés és a diakónia gondolatkörébe illesztve, első názáreti 
igehirdetésére kell külön is felfigyelnünk. Akkor és ott, szolgálatának 
a kezdetén — mintegy székfoglaló beszédében — nem véletlenül nyitotta 
fel Ésaiás próféta könyvét és idézte a szemét ráfüggesztő zsinagógiai gyüle
kezetnek páratlan hatalommal az akkor beteljesedett igéket: „Az Úrnak 
Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meg
gyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemei
nek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdes
sem az Úrnak kedves esztendejét” (Lk 4,18—19).

Paradigmaként szolgálhat minden igehirdetőnek Jézusnak ez a — ha 
úgy tetszik — programbeszéde, az igehirdetés és diakónia elválasztha- 
tatlanságának klasszikus példája.

Ugyanebben a szellemben küldötte ki azután tanítványait is — ha
talmából adva nekik, edóóken autois exousian, Mt 10,1 — mintegy egyet
len lélegzetre hatalmazva fel őket az igehirdetés és a diakónia szolgála
tára, amikor ezzel bocsátotta el a tizenkettőt: „Elmenvén prédikáljatok . . .  
és betegeket gyógyítsatok” (Mt 10,7—8).

Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvből tudjuk, hogy Pétertől 
és Jánostól kezdve Pálig mindig együtt érvényesült missziói igehirdeté
sük és diakóniai segítésük. Sőt olyan mértékben ötvöződött egybe a ket
tő az őskeresztyénség történetében, hogy amikor „a Szentlélekkel be
telve Isten igéjét bátorsággal szólták” (Csel 4,31), lehetetlen volt vagyoni 
vagy társadalmi különbséget tenniök egymás között, miértis sokan egye
nesen vagyonközösségre léptek egymással (Csel 4,32), ezzel is példázva 
számunkra az igehirdetés és a diakónia együvé tartozását.

Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy a próféták, Jézus és az 
apostolok igehirdetése elválaszthatatlanul összeforrott a cselekvő szere
tet szolgálatával, a diakóniával.
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3.

Ezután az igei alapvetés után irányítsuk tekintetünket az egyház fel
adatára, annak helyes vagy helytelen gyakorlatára. A fentiekből annak 
a harmadik tételnek az elfogadása következik, hogy az egyház' igehir
detői feladata elválaszthatatlan annak széles körű, horizontális irányú 
diakóniai munkájától.

Mégsem egyértelműen elfogadott ez a tétel az egyházak egyes jelen
tős irányzatai részéről. Hadd hozzak fel néhány példát rá igazolásul. Jól 
emlékezetemben van egy jelenet „A nap szerelmese” című, Van Gogh- 
ról szóló filmből. A nagy művész tudvalevőleg lelkész volt fiatal korá
ban. Felettesei kiküldték egy messze országba, ahol az emberek borzal
mas szociális körülmények között éltek. A bányákban egymás után pusz
tultak el az éhes emberek. Ekkor Van Gogh mindent elkövetett azért, 
hogy a rászorultaknak jobb szociális helyzete legyen, nekik kenyeret sze
rezzen és segítségükre legyen. A lakásán maga ápolta azokat a szeren
csétleneket, akiket a bányában kellő felszerelés hiányában baj ért. Min
denét eladta, hogy másokon segíteni tudjon. És egy szép nap választéko
sán öltözötten, fekete kobakokkal a fejükön megjelentek felettesei, az 
egyház vezetői. És ezek, a nagyváros kényelméből érkezett egyházi ve
zetők ezt kérdezték felelősségre vonás közben Van Goghtól: „Hát erre 
küldettél ki? Nem az evangélium hirdetése végett vagy itt?” Azt hiszem, 
nem volt a mozi nézőközönsége között egyetlenegy ember sem, aki ezek
nek a választékosán öltözött uraknak adott volna igazat Van Gogh-gal 
szemben.

Vagy gondoljunk Schweitzer Albertre. Az őt korábban támogató fran
cia Missziói Társaság tudvalevőleg megtiltotta, hogy Igét is hirdessen 
Lambareneben, mert evangéliumi szempontból nem volt számára meg
nyugtató Schweitzer néhány teológiai tétele. Ök ezért „csak” az orvosi 
tevékenységre, „csak” a szeretetszolgálatra akarták korlátozni az igehir
dető működését. Helyes volt-e az evangélium hirdetésének és a diakóniá- 
nak ez a mesterséges szétválasztása? Kinek volt igaza: a nagy orvosnak, 
aki gyógyításával is prédikált és prédikálásával is gyógyított — felettesei 
akarata ellenére is — vagy azoknak, akik „kobakokkal” a fejükön talán 
nála is megjelentek Van Gogh számonkérőinek utódaiként?

Végül egy mai példa. Egy finn lelkésztől hallottam, hogy a Szent
földön járva eljutott arra a helyre, ahol a tradíció szerint Jézus színe
változása végbement. Az orthodox egyház templomot emelt a „transfi- 
guráció” helyén. Benne papok miséznek felváltva, Isten dicsőségére. A 
lelkész megállt a hegyoldalon és letekintett a völgybe. Kunyhók, sátrak 
és sikátorok jelezték a szegénységet, amelyben a nép élt. Hol van az egy
ház helye — tette fel ekkor magában az égető kérdést a lelkész. Oda
fent, „csak” az odafelvalókkal törődve, „csak” az Isten dicsőségét szol
gálva, „csak” az evangéliumot hirdetve, emberektől, világtól elszakadva 
és elkülönülve, vagy lent az emberek között, az emberek bajaira, élet- 
körülményeire, szociális problémáira figyelve?

Előadásom első részét azzal zárom, hogy feleletet adok a finn lel
késztestvér belső vívódására. Meggyőződésem, hogy a vertikális és a ho
rizontális vonal együtt képezi küldetésünk lényegét és ezzel együtt jelké
pét is, a kettős szárból, két vonalból kialakuló keresztet. Az ige és a dia- 
kónia elválaszthatatlanok egymástól.
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II.

Mint a magyarországi evangélikus egyház küldöttje, referátumom 
második felét úgy szeretném előadni, hogy az lehetőleg konfrontálódjék 
a skandináv, közelebbről norvég részről ismertetett állásponttal. Ezért 
előbb röviden a magyar evangélikus egyháztörténet, majd részletesebben 
az egyházunk által közösen kidolgozott diakóniai teológia szempontjából 
vizsgálom meg a kérdés múltbeli és jelen összefüggéseit, hogy azután vé
gül közös feladatainkra irányítsam a konferencia résztvevőinek a figyel
mét.

1.
A magyar evangélikus igehirdetésnek még a reformáció századára 

visszamenő hagyománya a hirdetett igének a társadalmi kérdésekkel 
való konfrontálása.

Ha témánk szemszögéből lapozzuk ma végig az egykori magyarorszá
gi reformátoroknak — így pl. a magyar Luthernek nevezett Dévai, vagy 
Bornemisza Péter és Sztárai Mihály — igehirdetéseit, ámulva látjuk, 
milyen széles körre terjed ki mondanivalójuk. A hit által való megiga- 
zulásnak az üzenete, Krisztus értünk hozott áldozata, mint a reformáció 
szíve lüktet szavaikban, mégis sokkal átfogóbban és horizontálisabban, 
mintsem gondolnánk.

Különösen a reformáció első évtizedeiben volt bátor és újszerű a ma
gyar evangélikus igehirdetés hangja. A középkori Magyarország feudá
lis rendjébe jól beilleszkedő pápás egyház elleni támadása egyúttal anti- 
íeudális élű is volt. Az átmenetileg meggyengült katolikus hierarchia 
főpapjait és a számukban ugyancsak megcsappant szerzeteseket a refor
máció egyházkritikája, a főurakat pedig annak társadalombírálata érte. 
Az egyházi és társadalmi igazságosság követelése mellett a reformátori 
igehirdetést széles körű szociális elkötelezettség jellemezte. A Kárpát
medence testébe ékelődött 150 éves török uralom idején vigasztalást, 
reménységet, biztatást akart és tudott is önteni a meghurcolt, szenvedő 
nép leikébe. Nem csupán az üdvösség, nemcsak a túlvilági élet remény
sége volt tehát a témája a 16. századi magyar igehirdetéseknek, hanem 
mindaz a társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági kérdés is, amely 
az adott történelmi helyzetben a nép egészét életbevágóan érintette.

A néppel együtt élt, lélegzett és gondolkozott tehát a reformáció 16. 
századi magyar igehirdetése. Ezért is volt hitele, ezért is volt akkora vonz
ereje az akikor 9/10. részben protestánssá vált ország lakosai között.

Ha ezt a helyzetet összehasonlítjuk azután a közvetlenül előttünk 
élt 2—3 nemzedék evangélikus igehirdetésének átlagos tartalmával, azt 
látjuk, hogy a lutheri orthodoxia, majd az európai racionalizmus és li
beralizmus sok tekintetben elszakította azokat az értékes belső szálakat, 
amelyek az igehirdetéseket és népünk exisztenciális kérdéseit egyidő- 
ben oly nagyszerűen egybekötözték és együtt tartották. Egy új korszak
nak. úi eszmélődésnek kellett jönnie ahhoz, hogy ez az egység újra hely
reálljon és egyúttal tartalmilag és formailag is új arcéit nyerjen. -

Ez történt meg a mi nemzedékünk idején magyar hazánkban, külö
nösen is a magyar evangélikus igehirdetés megújhodásával.

2.

Az a felismerés, amely „ad fontes” , a forráshoz visszatérő magyar 
evangélikus igehirdetést új utakra vitte, már terminológiájában is össze-
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kapcsolta küldetését a diakóniával. Az ún. diakóniai teológia — amely
nek kimunkálása és napjainkban továbbfejlesztése a magyar egyház ve
zető püspökének, a karizmatikusán igét hirdető Káldy Zoltánnak a ne
véhez fűződik — a mi nemzedékünkben megújuló egyház egész életfor
máját jelzi. A diakóniai szempont érvényesítése nemcsak az egyház ka
ritatív tevékenységére utal, hanem annak a vertikális dimenziót met
sző, horizontális, társadalmi elkötelezettségére is.

Mit jelent ez közelebbről? Mindenekelőtt azt, amit Jézus Krisztus 
értünk hozott áldozatának új átgondolása révén „látott meg” mintegy 
az újonnan felfedezés örömével a magyar keresztyénség, amely ebben 
a tényben látta meg diakóniai szolgálatának a lényegét: hogy ti. Jézus 
Krisztus életével és halálával teljes szolidaritást vállalt az emberekkel. 
Eggyé lett velük. Sorsközösséget vállalt velük és magára vette terheiket. 
„Hordozta” őket. Magát alárendelte nekik, hogy a diakóniát elvégezhes
se. Áttört minden szakadékot, amely elválaszthatta volna tőle az em
bert. Leült egy asztalhoz a megvetett vámszedőkkel és melléállt a bű
nös nőnek. Vonakodások és feltételszabások nélkül belement annak az 
életnek a közepébe, amelyet az emberek éltek. Nem tekintette magát 
valamiképpen egy „innenső oldalon” levőnek a „másik oldalon” élő em
berekkel szemben. Részt vett az élet valóságos dolgaiban és sohasem ma
radt valami szent elszigeteltségben. „Testté létele” szegény emberek kö
zött történt, keresztjét pedig nem valami „szent” helyen állították fel, 
hanem valóban a „világ” közepette: két lator között. Összegezve: Jézus 
sohasem a világ és az emberek ellen, hanem mindig a világért és az 
emberért élt és cselekedett. így volt „szolga” : diakonos.

Krisztus diakóniai szolgálatának ez az új átgondolása az igehirdetés
nek a világhoz való viszonyára vonatkozólag vezetett azután nálunk új 
felismeréshez. Elsősorban ahhoz, hogy az egyháznak úgy kell vállalnia 
a szeretetből fakadó szolidaritást a világgal, ahogy azt Jézus is vállalta. 
Sem magatartásában, sem igehirdetésében nem nézhet át az egyház az 
„innenső oldal” fölényével a „másik oldalra”, a világra. Nem élhet ab
ban az önhittségben, hogy ha a „másik” oldalról az emberek átjönnének 
az „innenső” alldatlina, akikor megszűnne a világban minden gazdasági, 
társadalmi, kulturális és politikai probléma. Ehelyett az egyház megta
nult együtt gondolkodni és együtt érezni azokkal, akik más oldalról igye
keznek megközelíteni a problémákat.

Általánosan elfogadottá, sőt klasszikussá vált tehát egyházunkban a 
Martin Niemöller által megfogalmazott mondat: „Ha a világ éhező em
bereinek csak az „élet kenyerét” akarjuk adni és nem adunk nekik ke
nyeret a testi éhség enyhítésére, akkor elárultuk az evangéliumot” .

Az „egy pohár víz” jézusi indítékú nyújtása azonban mégsem csupán 
karitatív tevékenységet akar az egyház mai szolgálatában jelképezni. 
Inkább annak felismerését jelenti, hogy egyfelől a diakónia nem vala
miféle másodrendű dolog az evangélium mellett, hanem hozzátartozik 
az evangéliumnak és küldetésünknek a lényegéhez. Másfelől annak a tu
datosítását is jelenti, hogy az egyház nemcsak az Isten és emberek kö
zötti megbékélésnek a munkálója, hanem az ember és ember közötti jó 
viszony, társadalmi igazságosság, tehát szociális felelősség hordozója is. 
Ha ezt nem tenné, Káinhoz volna hasonlóvá, — „avagy őrizője vagyok-e 
az én atyámfiának?” — vagy a példázatbeli pap és lévita mulasztásával 
volna joggal vádolható. Az igehirdetés és a diakónia szerves összekap
csolása tehát nem egyszerűen az evangéliumnak egy bizonyos individuá
lis, karitatív tevékenységgel való ötvözését jelenti, hanem annál sokkal 
többet is: részt vállalást a társadalom, sőt az emberiség világméretű kér
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déseinek jó, békés és igazságos irányban történő megoiaasauau. mcm 
uralkodásnak, az irányításnak, a mindent-jobban-tudásnak az útja ez — 
hiszen sokat tanultunk az uralkodni akaró középkori egyház és a nálunk 
oly szomorú emlékű politikai katolicizmusnak még a mi nemzedékünk
ben is megtapasztalt uralmából — de nem is az önmagába fordulásnak 
a minden evilági tevékenységtől való visszahúzódásnak az útja, hanem 
az irgalmas samaritánus bennünket is kötelező diakóniai szolgálatának 
a realizálása.

Még közelebbről vizsgálva, nemcsak az egyház diakóniai szolgálata, 
hanem az igehirdetés oldaláról figyelve ezt a kérdést, azt mondhatjuk 
tehát, hogy a társadalmi, politikai és általában az „evilági” kérdések 
nem valamiféle járulékos elemei, hanem szerves részei az ige hirdeté
sének, Isten akarata megszólaltatásának. A prédikáció a maga egészében 
nem valamiféle „lelkigyakorlat” , valamiféle „magánbeszélgetés” Isten és 
az emberi lélek között, hanem egyházi, társadalmi, egyházpolitikai és po
litikai akció is. „Képtelenség feltrancsírozni az igehirdetést — mondotta 
nemrég egy egyházi lapban egy interjú során Káldy püspök — mintha 
egyik része az üdvösségről szólna, a másik a politikáról. Az egész em
bernek hirdetjük az igét, aki maga sem osztható fel lelki, akarati, szel
lemi szférára. A prédikáció embereknek szól, akik egyének ugyan, de 
egyben tagjai egy családnak, egy gyülekezetnek, egy népnek és az embe
riség nagy családjának is. A prédikációnak ehhez az összetett, sokféle 
érdekelt, egész emberhez kell szólnia, nem csupán egy részéhez és nem 
is csak a leikéhez. A templom ugyanis nemcsak a kikapcsolódásnak, ha
nem a bekapcsolódásnak a helye is. „Batyús embereknek prédikálunk, 
akik igehirdetésünk előtt nem teszik le életük nehéz terhét a templom 
lépcsőjén, hanem magukkal hozzák a padokba. Keveset ér az a prédi
káció, amely után ismét fel kell venni a gondok, megoldatlanságok bá
tyúját és úgy menni tovább. Az az igehirdetés valamit érő, amelyre be
cipelik ezeket az élet-batyúkat, de azok nélkül, vagy legalábbis megköny- 
nyebbülve jönnek ki, mert az igehirdetés levette róluk, vagy enyhítette 
terheiket” .

Így fogalmazódott meg és kristályósodott ki az immár negyed szá
zad óta szocialista társadalmi rendben élő magyar evangélikusság poli
tikai diakóniájának vezérgondolata és belső tartalma. Gyakran hallottunk 
ennek során olyan külföldi hangokat, hogy ennek kimunkálását „külső 
kényszerhelyzetből” fakadóan kezdtük el, mert talán kényelmetlennek 
tűnt nekünk egy idegen környezetben a törvény és az evangélium pré- 
dikálása. Ez azonban tévedés. Nem a külső körülményekből indultunk 
ki — mintegy történelmi teológiát művelve — a Szentírás felé, hanem 
fordítva: a Szentírásból közeledtünk a körülményekhez és az evangé
lium közepében a szolgáló Jézust fedeztük fel, aki evangéliummal és 
diakóniával egyaránt szolgált.

A diakóniai teológia művelése a számunkra nem valami olcsó prak
tikum, mert egyértelműen hangsúlyozzuk, hogy JK-t kell hirdetnünk, te
hát krisztocentrikus igehirdetést kell végeznünk, de valljuk, hogy éppen 
ebből folyik a diakónia, amely elválaszthatatlan a krisztocentrikus ige
hirdetéstől.

3.

Összefoglalva azt mondhatjuk tehát, hogy az egyház mai feladata 
és egyben az egyház jövőjének az útja: az Ige szolgálatában az embe
rek szolgálatára lenni.
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A két vonal: a vertikális és a horizontális dimenzió nem választható 
el egymástól, ha egyház akarunk maradni a társadalomban és ha Krisz
tus szolgái akarunk maradni embertársaink közösségében.

Az a széles horizontú diakónia, amely ma a magyar evangélikus ke- 
resztyénség teológiáját, útkeresését és egyházi életét jellemzi, egyházunk
nak életformájává lett, és lehet, hogy lassan több európai egyháznak is 
életformájává válik.

Miközben ugyanis a szekularizáció vagy más külső tényezők hatá
sára az intézményes vallásosság és az egyházi tradíció rohamosan, csak
nem szemünk láttára összezsugorítani látszik a ma egyházi életét, aköz
ben ezzel párhuzamosan ai egyház természetes belső életértelmévé vá
lik Krisztus szolgáló szeretetének a természete. Ez képezi az egyház egyik 
igazi, maradandó kincsét ebben a világban. Példaképpé válik ui. az a 
Jézus, aki Lukács 22. fejezetében csaknem a háziszolga szerepét vette fel 
és János 13. tanúsága szerint még a tanítványok lábát is megmosta. 
Ugyanez a szolgáló szeretet jelentkezik Jézus gecsemánei imádságában, 
sőt maga a kereszthalála is a legteljesebb diakóniának volt a megnyil
vánulása, amit a feltámadás is igazolt.

Mi, akiknek — Pál apostol szavaival — fel kell öltöznünk a Krisztust, 
ez a jézusi alapmagatartás abban a vonatkozásban is válik tehát meg
határozó életformává, hogy általa nemet tudunk mondani a „via glóriáé” 
kísértésére és külön státus igénylése nélkül tanulunk meg szolgálni az 
emberek között.

Az egyház jövőjének az útja tehát nem az uralkodás, hanem a szol
gálat keskeny ösvényén vezet. A „trón és az oltár” évszázados szövetsé
gének korunkban mindenütt meg vannak számlálva napjai, sőt a nép
egyházi keretek is sok országban felbomlani látszanak. Űj úton, merő
ben új körülmények között kell tehát Krisztus követségében az emberek 
között járnunk és az embereknek az igehirdetés és a diakónia kettős 
mozdulatával segítenünk.

Egyesek ennek az új útnak a láttán attól tartanak, hogy itt most ve
szélybe kerül az „unum necessarium” . Ha azonban jól értjük és jól gya
koroljuk a kérügma és a diakónia egységét, akkor ez nem következhet 
be, hiszen amilyen fontos Jézus szava, éppolyan fontos a cselekedete is. 
A kettőt egyszerre és együtt kell látnunk, egyszerre és együtt kell meg
hirdetnünk és megélnünk.

Az kétségtelen, hogy az egyház a maga szolgáló helyzetében nem 
oldódhat fel „csak” a diakóniában. Az Isten iránti szeretetet nem pótol
hatja az emberek iránti szeretet. Szolgálatunk nem egyszerűsödhet le te
hát humanitárius cselekedetek gyakorlására. Nem is etizálhatjuk egysze
rűen az evangéliumot, mert akkor meghamisítanánk, sőt megtagadnánk 
annak lényegét. A bűnt bűnnek kell mondanunk és a bűnbocsánat evan
géliumát bátran, biztos kürtzengéssel kell meghirdetnünk. Ebből támad 
élet és üdvösség az egyénben és a közösségben egyaránt.

Miközben azonban ezt tesszük, nem spiritualizálhatjuk el diakóniai 
szolgálatunkat, amelyet éppen az evangélium következményeként kell 
széles körű felelősséggel gyakorolnunk az egyén, a közösség, a társada
lom, sőt az egész emberiség irányában is.

Ez az utóbbi tény, hogy ti. a társadalom és az emberiség irányában 
is elkötelezettek vagyunk, felveti végül az igehirdetésnek és a diakőniá- 
nak a politikával kapcsolatos kérdését. Nézzünk most még szembe ez
zel a problémával is.

Két elterjedt vélemény szokott elhangzani ezzel kapcsolatban. Az 
egyik szerint az egyháznak a világ, az állami vezetők felé csak egyféle
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feladata van: Isten törvényének és evangéliumának a hirdetése. Ezen 
túl nem is kell beavatkozni a társadalom életébe, mert az már kívül esik 
az egyház feladat- és hatáskörén. A másik gyakori vélemény abban fog
lalható össze, hogy nekünk csak egyetlen olyan kincsünk van, amellyel 
a világ nem rendelkezik, ti. maga Krisztus, tehát minden társadalmi, 
gazdasági és politikai kérdésre is ő az egyetlen felelet.

Már Luthertől megtanultuk 'azonban, diakóniai teológiánk kiépítése 
során pedig széles körben tudatosítottuk, hogy mi keresztyének nemcsak 
Isten országának, hanem e világnak is polgárai vagyunk. Szemünkkel az 
égbe nézünk, de lábunkkal a földön járunk. A földi kérdések sem idege
nek számunkra, hiszen meggyőződésünk szerint azok is Isten uralmi kö
rébe tartoznak. Ha tehát Isten országa és ia földi országunk valamikép
pen „koegzisztenciában” élnek egymással, akkor nekünk igehirdetésünk
kel és személyes szolgálatunkkal többet kell és lehet tennünk, mintsem 
mindenre „Krisztusban” keresni meg a feleletet: lehet, sőt kell ezen az 
immár nem idegen területen: a társadalomban és az emberiség nagy csa
ládjában segítenünk azokat a célokat, amelyek az emberek javát, boldo
gulását és előrehaladását célozzák.

Közelebbről ez azt jelenti, hogy bár nincs az egyháznak valamiféle 
külön keresztyén politikai programja, mégis — mintegy kettős állam- 
polgárság következtében — részt lehet, sőt részt kell vállalnia politikai 
feladatokban is. Hiszen sem az egyes keresztyén emberről, sem az egy
házról nem lehet levenni a társadalmi felelősség kötelezését.

Az egyház jelen és jövő igehirdetésében nem lehet tehát kérdésessé 
az, hogy a hívők közössége, amely egyúttal társadalmi valóság is, kell-e 
hogy hordozza a társadalom politikai felelősségét. Kiélezve úgy is mond
hatnám, hogy nem lehet kérdésessé, hogy „politizáljon-e az egyház, vagy 
sem” —, hanem egyedül az lehet kérdésessé, hogy rosszul, vagy jól poli- 
tizál-e, Isten akarata ellen, vagy aszerint cselekszik-e.

Úgy vélem, a keresztyén embert Isten üdvterve és bűnbocsánata 
felszabadította az értelem megítélése alá tartozó dolgoknak a helyes, ész
szerű cselekvésére, így az Öt körülvevő „polis”-ban való helyes magatar
tásnak és felelősségvállalásnak a dolgára is. Ugyanezt teszi Isten az ő 
népével, az egyházzal is, amelynek éppen ezért lehet és van is társa
dalmi, politikai feladata és elkötelezettsége.

Akár kapitalista, akár szocialista társadalmi rendben vezet majd 
egy-egy egyháznak az életútja, a politikai diakóniának ezt a másik em
ber javáért való felelősséget vállalnia és gyakorolnia kell. Ha figyelünk 
Isten bennünket mint egyént és közösséget megszólító igéjére, akkor bi
zonyára helyes lesz másik irányú mozdulatunk, a társadalmi diakónia 
lépése is.

Az egyház jövőjét és a jövő egyházát ez az elválaszthatatlan kettős 
küldetés: a krisztusi szeretet kérügmája és diakóniája határozza meg. 
Kiváltságunk, hogy ennek lehetünk mi is a részesei.

Dr, Fabiny Tibor
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Nem szigetelődhetünk el
(Részletek O. L. Bartho szlovák egyetemes főtitkár 
referátumából, melyet a prágai Comenius Teológiai 
Fakultáson tiszteletbeli teológiai doktorrá avatása al
kalmából mondott el.)

Az alkalom, amelynek keretében folyik ez a megtisztelő aktus, szá
momra igen ünnepi. Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója a fasiz
mus alól és a Cseh Hitvallás 400. évfordulója jelentős események szá
momra, amelyek hálával töltik el szívünket azok irányában, akik hozzá
járultak egyházunk megújulásához és népünk felszabadulásához. Népeink 
külön fejlődése mellett mindkét évforduló arról tanúskodik, hogy sok kö
zös ügyünk van.

A mi egyházunk nem csatlakozott a Cseh Hitvalláshoz, mert kez
dettől fogva ragaszkodik az Ágostai Hitv. Evangélikus Egyház hitvallási 
irataihoz, amelyeket a Szövetség könyve tartalmaz (Liber Concordiae). 
Ezen oknál fogva nem került sor a cseh evangélikusokkal való unióra 
sem az első világháború után. Mindez azonban nem jelenti azt, mintha 
a szlovák evangélikusok ezzel el akarták volna magukat szigetelni. El
lenkezőleg: mindig éreztették a cseh evangélikusokkal való szoros össze- 
fonódottságukat. Tekintettel a nyelvi rokonságra, de különösen a hitbeli 
közös forrásra és alapra, ez másképp nem lehetett és nem is lehet. Azok
nál az egyházaknál, amelyek az Isten igéjét ismerik el a legnagyobb te
kintélynek — és a mi esetünkben mindkét oldalon erről van szó — nem 
lehet szó elszigeteltségről, hanem csak kölcsönös szolgálatról és együtt
működésről, Krisztus igazságának helyes felismerése és megvalósítása ér
dekében. Hitvallásaink is e cél szolgálatában állnak és mi úgy tiszteljük 
azokat, mint őseink bátor bizonyságtételét arról, amit a Szentírásból 
igazságként ismertek meg, amihez ragaszkodnunk kell és amit tévedés
nek ismertek meg, azt el kell utasítanunk. Ilyen értelemben hálát adunk 
Istennek a Cseh Hitvallásért is, azokért, akik azt létrehozták, valamint 
az ő utódaikért, akik nehéz időkben sem váltak meg tőle, hanem a sö
tét időszak leküzdése után, alkalmas időben újból csatlakoztak atyáik 
hitvallásához.

De nem különülhetünk el egymástól a bennünket a múltban össze
kötő egyéb okok miatt sem. Összeköt bennünket mindenekelőtt a Kra- 
licky Biblia, mert azon nevelődtek a cseh és szlovák evangélikusok. Nem
csak hitük forrása volt ez, hanem nemzeti öntudatuké is, mert annak 
nyelvezete hosszú időn át a mi irodalmi nyelvünkké lett, ezen a nyel
ven alkottak a mi egyházi és nemzeti ébresztőink, s ezen a nyelven hir
dették Isten igéjét nemcsak a cseh, hanem a szlovák igehirdetők is. 
Ugyanígy a huszita mozgalom nemcsak cseh földre korlátozódott, hanem 
annak üzenete elhatott Szlovákiába is és annak szikrája sok szlovák szí
vét lobbantotta lángra, s ezáltal nálunk is kedvező feltételek teremtőd
tek meg a reformáció számára. A Testvéri Egység püspöke, a népek ta
nítója, J. A. Komenius a mi tanítómesterünk is volt, ugyanígy a mi ré
szünkről Kollár János és Pavel Jozef Safárik hirdetői és terjesztői vol
tak a csehszlovák és szláv kölcsönös érdekeknek mindkét népünk köré
ben. A másik oldalon ugyanakkor együttesen és hasonló módon szen
vedtünk a Habsburgoktól, akik közös elnyomóink voltak. És így a rossz
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időkben sok cseh evangélikus segítséget és menedéket talált Szlovákiá
ban, a szlovák evangélikusok pedig Csehországban. A fehérhegyi csata 
után a cseh területről sok menekült érkezett hozzánk ajkukon ezzel az 
énekkel: „Nem hoztunk magunkkal semmit, csak a Kralicky-Bibliát és 
a Világ Labirintusát. Ti, tátrai hegyek, ebben a nagy nyomorúságunk
ban fogadjatok be magatok közé, közietek akarunk élni és meghalni.” 
Ez is bizonysága a mi régi együvé tartozásunknak.

Az az igen jelentős jubileum is, amelyre ezekben a napokban min
denekelőtt emlékezünk, a második világháború befejezésének és hazánk 
jelszabadulásának 30. évfordulója, együvé tartozásunknak ezt a tudatát 
leginkább erősíti. A csehek és szlovákok egymás oldalán sok fronton 
együtt győztek, de meg is haltak, segítették egymást a Szlovák Nemzeti 
Felkelésben és a Prágai Felkelésben, amelyeket méltán tekinthetünk a 
népünket felszabadító harc csúcspontjainak. Nagy örömmel fogadjuk ha
zánk felszabadulását és szeretettel fogadtuk szovjet felszabadítóinkat, 
akikkel népeink a barátság tartós kötelékét kötötték meg. Népeink pél
damutató együttműködéssel nemcsak helyreállították azt, amit a háború 
megsemmisített, hanem új, soha nem látott értékeket hoztak létre és váll
vetve ezekkel a változásokkal megvalósították társadalmi rendünk meg
változását is szocialista renddé, amely megítélésünk és meggyőződésünk 
szerint jobb és igazságosabb, mint az azelőtti rend. Éspedig azért, mert 
az új rend megszüntette embernek ember által való kizsákmányolását, 
biztosította a lakosság teljes elfoglaltságát, szociális biztonságot adott ne
ki, a nemzetközi megértés és együttműködés politikáját fejleszti és a tar
tós világbéke elérésén fáradozik. Megvalósult az államigazgatás átszerve
zése a nemzeti egyenjogúság tiszteletben tartásával, összehasonlíthatatla
nul emelkedett az életszínvonal, különösen nálunk, Szlovákiában. Sze
rencse, hogy ezt a szocialista fejlődést nem fordították vissza sem a ne
hézségek, sem a krízisek, amelyeken átestünk és azért rendezett és bé
kés körülmények között ünnepelhetjük hazánknak a szovjet hadsereg 
segítségével elért felszabadulása 30. évfordulóját. Helyes, hogy erről a 
jubileumról egyházainkban is megemlékezünk és hozzá pozitív módon 
állást foglalunk.

És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami miatt nem szigete- 
lődhetünk el egymástól: ezek a mi ökumenikus feladataink. Egyházunk 
fontosnak találja ezeket a feladatokat, amit Alkotmányában is kifeje
zett: „A szlovák evangélikus egyház Jézus Krisztust ismeri el az egyház 
alapítójának és fejének és az ő teste tagjának tekinti magát, az egye
temes (ökumenikus) keresztyén egyház részének, a Jézus Krisztus által 
egy Istenben hívők közösségének, akiket a Szentlélek hívott el és gyűj
tött össze. Ebben a tudatban hitvallásának és saját rendjének megőrzé
se mellett jogának és kötelességének tartja, hogy önkéntesen kivegye ré
szét a keresztyén egyházak minden közös törekvéseiből. . .  a szlovák 
evangélikus egyház a reformátori egyházak körébe tartozónak tekinti 
magát, vagyis a keresztyénség olyan irányzatába, amely egyedül a Szent
írást vallja a hit forrásának és a vallásos élet szabályozójának. Ezen az 
alapon a testvéri érintkezést akarja ápolni az evangélikus egyházakkal, 
különösen a Csehszlovák Köztársaság egyházaival és velük együtt akar
ja munkálni a vallásos és erkölcsi megújulást.” Ilyen értelemben a mi 
egyházunk kezdettől fogva részt vesz az ökumenikus munkában hazai 
és nemzetközi méretekben. Ebben a munkában igazodik azokhoz az el
vekhez is, amelyekből néhányra itt utalok.

Egyházunk meg van győződve arról, hogy igazi és helyes ökumeniz- 
mus csak Krisztusban és Őáltala lehetséges. Nem a mi fáradozásunk
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eredménye, hogy hitben testvérek vagyunk, hanem az Krisztus munká
ja. Ennek tudata állandó lehetőséget ad ahhoz, hogy a keresztyének ta
lálkozzanak egymással és együtt működjenek.

Amikor az egyház egységéről beszélünk, nem a mindenáron való 
egységre gondolunk, ez az egység fejlődés kérdése és valóságos keresz
tyén egység egyesüléshez kell, hogy vezessen. Ezért elítéljük az egyhá
zaknak minden olyan társulását, amely nem keresztyén célokért törté
nik, mert ez a keresztyénséggel való visszaélést jelenti.

Az egyháznak helyes értelemben felfogott egységénél nemcsak az 
egyháznak, mint olyannak, egységéről van szó, hanem sokkal inkább szó 
van magának az embernek szolgálatáról. Az egyház egysége nem any- 
nyira a végső cél, hanem inkább eszköz az emberiség érdekében kifej
tett szolgálat munkájában. Az egyház, mint a hívők közössége, másokért 
is jelen van, éspedig a világért is, amiként maga Krisztus sem azért jött 
a világra, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ö szolgáljon és adja éle
tét válságul sokakért (Mk 10,45). Vigasztaló körülmény, hogy manapság 
éppen ez a tudat mutatkozik elevennek a mi egyházainkban. Az igaz
ság érdekében meg kell állapítani, hogy ez a tudat a mi teológiai fa
kultásaink munkájának eredménye, amiért elismerésünket és hálás kö- 
szönetünket nyilvánítjuk, mert ezzel egyházaink segítségére voltak, hogy 
a jelenben helyesen orientálódjanak. Ebből a tudatból és a mi fakultá
saink indítására született egyházunknak az a javaslata, hogy egybe kell 
hívni az összkeresztyén békezsinatot, amiből megszületett a Keresztyén 
Békekonferencia. A Keresztyén Békekonferencia fennállása és létezése 
ilyen szorosan függ össze a mi egyházaink tevékenységévéi, s ezért örü
lünk, hogy munkaterülete és hatása megnagyobbodott, hogy ma a Ke
resztyén Békekonferencia valóban világméretű mozgalom, hogy tevé
kenységének kedvező visszhangja van jelentős nemzetközi fórumokon, 
mint amilyen volt pl. a Békeszerető Erők Moszkvai Világkongresszusa.

Mindez arra késztet bennünket, hogy a Keresztyén Békekonferen
cia munkáját továbbra is támogassuk, mégpedig annál inkább, hogy meg
vannak erre a kedvező állampolgári feltételeink, amikor olyan állam
nak vagyunk polgárai, amely a szocialista államok családjában program
jában hordozza első helyen a béke és nemzetközi együttműködés politi
káját. Ez a mi kötelességünk az ökumenikus felelősség vonalán is, mert 
mindenekelőtt a mi egyházaink kezdeményezték, hogy az ökumenikus 
mozgalom is magasabb szinten foglalkozzon az életnek olyan komoly 
kérdéseivel, mint az egész emberiség békés együttélése, a szociális igaz
ságosság és hasonlók. Számunkra elégtételt jelent, hogy az ökumenikus 
szervezetek ezekkel a kérdésekkel valóban foglalkoznak, és hogy az 
Egyházak Világtanácsa pl. olyan lépést tett, mint amilyen a faji meg
különböztetés elleni harc támogatása. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak 
olyan egyházak is, amelyek az Egyházak Világtanácsát ezen lépése miatt 
bírálják, elítélik és végső soron a belőle való kilépésük felett gondol
koznak. Fontos, hogy mindezt necsak tudjuk, hanem az Egyházak Világ
tanácsát ebben a tekintetben támogassuk is. Az Egyházak Világtanácsá
nak V. nagygyűlése előtt állunk, amely ez év végén fog megvalósulni 
Nairobiban. Az ülés témájának jelszava: „Jézus Krisztus megszabadít és 
egyesít” , s erről fognak tanácskozni a tagegyházak, köztük a Csehszlo
vák Szocialista Köztársaságban élő 6 egyháznak küldöttei is. Örömmel 
tölt el bennünket annak valósága, hogy egyházaink vezetői megállapod
tak abban, hogy erre a jelentős ülésre közösen készültek fel, ezért jo
gos a reménységünk, hogy Nairobiban való részvételünk hasznos lesz és
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ki fogja fejezni a mi egységünket és jóakaratunkat azon feladatok meg
valósításában, amelyekre az egyház Ura elhívott bennünket.

Több dolog, amelyekről itt szóltunk, talán úgy tűnik fel az első pil
lanatban, mint ha nem függne össze teológiai munkával. És mégis ezek 
a dolgok is visszaverődései annak a határozott teológiai álláspontnak, 
amely a mi lényünkből fakad. A pozitív valóságok fejlődése nemcsak 
az egyház és egyházak, hanem a nép életében is annak a küldetésnek 
beteljesedését jelenti, amelyet mint keresztyének magától az Úrtól való 
megbízatásinak tekintünk. Annak megvalósításéira ezért állandóan elhí- 
vottaknak érezzük magunkat. Úgy gondolom, hálásak lehetünk azért, 
hogy ezen a területen is lehetőségünk van az érvényesülésre és hiszem, 
hogy ilyen cselekvésünkkel teológiánk egészséges és alkotó fejlődését is 
támogatjuk.

Tudatában vagyok annak, hogy az egyháznak éppen úgy szüksége 
van teológiai munkásokra, akik magával a teológiai munkával foglalkoz
nak, mint olyanokra is, akik ezt a munkásságot támogatják és emberi
leg szólva lehetővé is teszik. A rám bízott feladatok végzése közben sze
retném magamat ezen utóbbiakhoz számítani és olyan lenni a jövőben 
is, aki tevékenységével hasznára lesz egyházainknak, azok teológiai mun
kájának és hasznára a mi népeinknek is.

Fordította: Mekis Ádám

A z egyház jövője
(Hannoverben arra kértem Dr. Eduard Lohse püspök 
urat, készítsen egy rövid cikket a Lelkipásztornak. A  
Lelkipásztor olvasóinak készített cikket ismertetem 
most. A  szerkesztő)

Azt kérdezzük: Mi lesz az egyházból? Van az egyháznak holnapja 
és milyen lesz a holnap egyháza? A keresztyén ember erre a kérdésre 
hitének megváltásával felelhet: Hiszek egy, szent, egyetemes keresztyén 
anyaszentegyházat. Mert mi az élő és munkálkodó Istenben hiszünk, 
azért hisszük, hogy van jövője az egyháznak. Tekintettel arra, hogy az 
egyház jövőjének a kérdése olyan fontos, hitünk megvallása nem old 
fel attól, hogy végiggondoljuk, milyennek is kell lenni a jövő egyházá
nak, hogyan fog az kinézni a jövőben. Nekünk, akik azon fáradozunk, 
hogy valóban keresztyének legyünk, mindent meg kell tenni azért, hogy 
az egyházunk olyan legyen, amilyennek az egyház Urának akarata sze
rint lennie kell. Hogyan lehetséges ez? Erre a kérdésre három rövid gon
dolattal felelünk.

1. Mint az egyház tagjai igent mondunk arra, hogy mi Jézus Krisz
tus egyházához tartozunk.

Talán nem mindig tettük ezt, néha visszariadtunk attól, hogy ezt az 
igent kimondjuk. Tudjuk mindannyian, hogy az egyház mögött olyan tör
ténelmi múlt áll, amelyen gyakran sebek és sérülések estek, s némelyek 
emiatt megbotránkoztak és megütköztek rajta. S nemegyszer látjuk és 
halljuk ma is, hogy az egyházról olyan bírálatok hangzanak el az egy
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házban, hogy az egyház unalmas és mozdulatlan képződmény, — s ezek
kel a véleményekkel szembeszállni nem is olyan egyszerű —, s ez bosz- 
szant minket. De hát mi is az egyház? Erre Luther Márton azt felelte: 
Már egy kis gyermek is tudna erre a kérdésre felelni. Az egyház azok
nak a nyája, akik hallják a jó Pásztor hangját.

Minden jogos és jogtalan bírálat, amellyel mi az egyházat illetjük 
arra való, hogy mindent, ami a jó Pásztor hangjának útjában van félre
rakjunk, hogy így a Pásztor szava világosan és érthetően hallható és fel
fogható legyen. Emellett az egyház jelenlegi helyzetét alaposan, illúziók
tól mentesen kell szemügyre venni, s meg kell kísérelnünk tanulni a 
múltbeli tévedéseiből, megkérdőjelezhető egyházi tevékenységéből. Mert 
semmi nem adhat nagyobb segítséget, mint a jogos bírálat az egyház 
felett, amit azzal kezdünk, hogy mi, mint keresztyének fáradozunk azért, 
hogy hitelt érdemlő emberek legyünk. S ezt úgy tehetjük a legjobban, 
ha megvalljuk, hogy mi Krisztus egyháza vagyunk, a Krisztus népe, s 
népén és egyházán keresztül a Jézus Krisztus vigasztaló és segítő igéje 
az egész világnak szól.

2. Mint az egyház tagjai igent mondunk arra, hogy mi a mi korunk
ban élünk.

Talán néha úgy tűnik, hogy más korban egyszerűbb volt keresztyén
nek lenni, s keresztyénként élni. Abban a korban, amikor a tudomány 
nem tett fel az egyház számára olyan kényes kérdéseket mint napjaink
ban, s amikor az egyházon belül a teológiai tudomány sem analizálta 
a hit tartalmának kérdéseit úgy, ahogyan azt a napjainkban teszi. Ne
künk, keresztyéneknek nincs jogunk behunyni szemünket a valóság előtt, 
de nincs okunk a tudományos világtól való félelemre sem. Isten, aki az 
egész földet nekünk adta, hogy munkálkodjunk azon jót és nemest alkot
va, felszabadít arra, hogy igent mondjunk korunk ismereteinek gazdag
ságára, a tudományra és technikára. Az egyháznak, nekünk keresztyé
neknek azon kell munkálkodni, hogy korunk adta lehetőségeket úgy 
használjuk fel, hogy ezzel az ember javát és boldogságát szolgáljuk. Két
ségtelen, hogy néha titkos félelem akadályozott minket abban, hogy a 
teológia-kritikát mint Isten igéjének mélyebb megértésére irányuló tö
rekvést ragadjuk meg, vagy a technikai felfedezéseket mint az emberi 
életterület elképzelhetetlen lehetőségét ismerjük fel. Miközben mi ko
runk tudományos vívmányait elismerjük és örömmel üdvözöljük, segít
séget akarunk nyújtani ahhoz, hogy korunk sokféle lehetősége ne éle
tünk pusztítására, hanem kiteljesedésére, ne megsemmisítésére, hanem 
tovább építésére legyenek felhasználva. Mert az életet munkáló szeretet 
nélkül minden tudás és ismeret is semmit érő. Miközben erről bizony
ságot teszünk, hozzájárulunk korunkban egy igazságosabb társadalom 
felépítéséhez.

3. Ezzel függ össze a harmadik: Mint az egyház tagjai igent mon
dunk arra az emberre, akivel együtt élünk.

A felebarátot nem választhatjuk ki magunknak, ő ott van feleba
rátként mellettünk, akár mint barát, vagy idegen, keresztyén vagy nem 
keresztyén. Mivel Isten felhozza napját minden emberre, azért azt akar
ja, hogy mi is minden ember felé tevékeny szeretettel forduljunk. Mi 
keresztyének, mint Krisztus teste hordozzuk felekezetekre tagoltságunk 
és szakadozottságunk terhét és keressük az egység útját. Megosztott és 
részekre szakadozott embervilágunk terhe is reánk nehezedik és keres
sük a tartós békét. Az egyház nem vonulhat vissza saját szűk körébe, 
hanem nyitottnak kell lennie1 minden ember felé. Megtörténhetik, hogy 
ezáltal az egyház a politikai erőviszonyok vitájába keveredik. Ebben az
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esetben azon kell fáradoznia, hogy az evangélium, mint örömhír az egész 
világ felé hiteltérdemlő bizonyságtétel legyen, s nem szorítkozhatik az 
egyház bizonyságtételével egy kis szűk közösségre. Sokkal inkább, az 
egyház Urát kell követnie, aki kivétel nélkül minden emberhez jött. 
Semmire nincs korunknak jobban szüksége, mint olyan emberekre, akik 
mások gondját magukra veszik, s vállukat odateszik mások terhei alá, 
hogy segítsék a mások terhét hozdozni. Erre a segítő szeretetre vár vég
telen sok ember a gyülekezetben és gyülekezeten kívül.

Hogy az előttünk álló feladatokat betöltsük, sokkal fontosabb az ma, 
mint valaha is volt.

Fel vagyunk készülve a feladatok betöltésére? Senki nem veheti ma
gának azt a bátorságot, hogy a biztos siker és győzelem tudatával lépjen 
fel. De mert mi egy egyetemes, szent, keresztyén anyaszentegyházat hi
szünk és bizonyosak vagyunk abban, hogy Isten nem hagyja magára egy
házát, ez a hit és tudat megőrizhet minket a kishitű „nem”-től és az ör
vendetes „igen” mondásra késztet, s arra, hogy Urunkra bízzuk magun
kat, akinek az igéje vezet minket a jövőben is. Ezért mondunk igent 
arra, hogy mi Krisztus egyházához tartozunk, hogy korunkban élünk, s 
a körülöttünk élő kortársainkat, a modern embert akarjuk szolgálni. S 
ezt azért tesszük, mert Isten megfoghatatlan irgalmassága életünkre igent 
mondott és szeretettel magához vont. S mivel Istennek ez az embert ma
gához vonó irgalmassága és szeretete ma is érvényes, ezért van jövője 
az egyháznak, mert a jövendő is Istenhez tartozik.

Fordította: Dr. Nagy István
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Keresztyének 
a béke munkálásában

Huszonöt év a béke szolgálatában
Találkoztunk a békéért való szolgálatban. Amikor az elmúlt hetek

ben figyelmünk a római katolikus egyház 25 éves békemunkája felé for
dult, akkor egy pillanatra felejtve a múlt fájó sebeit, átmelegedett a szí
vünk: Egy terület van, ahol római katolikus testvéreinkkel összesimult 
kezünk: A békéért való szolgálat, szocializmust építő népünkért és ha
zánkért való együttmunkálkodás, az emberiség jövőjéért való felelősség.

Találkoztunk a békéért való szolgálatban,
mert a béke jelenti korunk számára a lét megmaradását, a háború 

az emberi egzisztenciát fenyegeti pusztulással és kaoszbafuliladással.
mert a földi béke nem a mennyből száll alá, hanem az az emberek 

kitartó munkájának és küzdelmének eredménye. Ahogyan a háború sem 
Isten verése vagy átka az emberiségen, hanem az Istentől és embertárs
tól messzeszakadt, a felelős szeretet elkötelezettségét megtagadó ember 
bűnének következménye.

mert felekezeti különbség nélkül felismertük Isten tői való elkötele
zettségként a népünk és az egész emberiség békéjének szolgálatát.

mert felismertük, hogy szocializmust építő hazánk szebb holnapjá
nak megvalósulását a béke biztosítja és nem a háborúk zaja és zivatara. 
A háború vérzivatara csak elpusztítaná azt, amit 30 év alatt népünk fel
épített. Rombadöntené új otthonainkat, ahol gőgicsélnek a holnap mun
kásai, mérnökei, lelkészei. A háború nyomában kiégett és lerombolt 
templomok maradnának.

Vajay István általános érseki helynököt és Miháczi József püspöki 
helynököt, a Katolikus Szó főszerkesztőjét kértem arra, hogy a Lelki- 
pásztor olvasóinak készítsenek egyrészt beszámolót a római katolikus pa
pi békemozgalom 25. évfordulójának jubileumi ünnepélyéről, másrészt 
ismertessék történeti visszapillantással a békemunka főbb vonásait.

Szerkesztő
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Hálaadás és erőgyűjtés
Írta: Vajay István esztergomi általános helynök, 

a Komárom megyei Papi Békebizottság elnöke

Örömmel teszek eleget a „Lelkipásztor” szerkesztősége kérésének, 
hogy evangélikus lelkipásztor testvéreimnek képet adjak, élménybeszá
molót nyújtsak a római katolikus papi békemozgalom 25. évfordulójá
ról. Örömmel teszem ezt, hiszen lényegében közös ügyünk negyedszáza
dos szolgálatát köszönjük meg Urunknak, és minden keresztyén testvé
rünkkel közös feladatok vállalására köteleztük el magunkat ismét.

Nem is szokatlan számomra, hogy római katolikus pap létemre pro
testáns, jelen esetben evangélikus keresztyén lelkész-testvérekhez szóljak, 
hiszen éppen nálunk, Komárom megyében, Tatabányán valósítottuk meg 
az országban először, hogy békegyűlésünket a protestáns testvérekkel 
közösein tartsuk meg. Azóta ez a kezdeményezés természetes szokássá vált, 
s csak akkor vonulunk külön-külön közösségünkbe, amikor speciális té
ma, vagy alkalom teszi ezt szükségessé. így aztán éppen a békegyűlések 
jelentették és jelentik számunkra az ökumenizmus szellemében, az első 
és fontos találkozási pontokat.

A jubileumi ünnepség eseményei
Szeptember 23-án először a budapesti Szent István bazilikában ta

lálkoztunk. Mozgalmunk aktív tagjai közül nem jöhetett el mindenki, 
hisz éhhez neim találtunk volna megfelelő gyülekezőhelyet. Ezért a ren
dezők úgy oldották meg a kérdést, ahogy ilyenkor szokás: a megyei bi
zottságok javaslata alapján hívták meg a delegátusokat, ügyelve arra, 
hogy mozgalmunk minden rendű és rangú tagja, minden rétege arányo
san képviselve legyen. így azután a Bazilika előtt gyülekező testvérek 
igen érdekes, tarka képet nyújtottak. Eljöttek a veteránok, akik 25 év
vel ezelőtt — ugyan még sokkal fürgébb mozgással — az alapítók bá
torságával léptek munkába, és eljöttek azok a fiatalabb testvérek, akik 
csak a „hatodik, vagy kilencedik órában” hallották meg a hívó szót.

A bazilikái béke-misét dr. Bánk József egri érsek mutatta be és rö
vid homiliájában a Pacem in terris enciklika s a II. Vatikáni Zsinat fé
nyébe állította a katolikus papi békemozgalom negyedszázadát.

Innen a Bazilikából, — ahogyan az egyik szónok mondta — az Isten 
házából mentünk át az „Ország Házába” , a parlament kongresszusi ter
mébe. Az idősebbek még emlékeznek rá, hogy ez a terem valamikor a 
felsőház ülésterme volt és a püspököknek állandó helyük volt abban. 
Most is ott ültek a magyar katolikus püspöki kar tagjai, azonban merő
ben más szándékkal és más célból. A népi Magyarország házában ül
tünk. Ez mozgalmunk állami, társadalmi megbecsülését jelezte, melynek 
betetőzése volt az a 15 magas állami kitüntetés és 35 „A békemozgalom 
kitüntető jelvényének” kiosztása.

Dr. Ijjas József, kalocsai érsek, a magyar katolikus püspöki kar el
nöke töltötte be a jubileumi gyűlés elnöki tisztét. Meghatottan és meg
hatóan, olykor hallatlan szellemességgel, de mindig a tőle megszokott 
melegszívű bölcsességgel fogta össze az ünnep eseményeit.

Dr. Horváth Richárd templomigazgatót, a Katolikus Szó főszerkesz
tőjét, Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának tagját nem kell bemutat
nom a „Lelkipásztor” olvasóinak. Nem a lelkesítő, nagy szónokok közül
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való, — csendes, tanáros szava mégis magával ragad minket, akár csak 
egyszerű, de igen mély mondatokba fogalmazott írásai. Ünnepi köszön
tőjét, mint a mozgalom egyik bátor alapítója, így zárta: „König bíboros 
szavaival fejezem be: .Minden emberi tevékenység kockázattal jár. A 
szabadság kockázata a visszaélés, a gondolkodásé a tévedés, a beszédé 
a félreértés, a hité a bukás, a reményé az elkeseredés. Az élet kockázata 
a halál, Az ember csak azáltal ember, hogy vállalja a jövő kockázatát. 
Ezt akartuk mi annak idején vállalni.”

Mag Béla apát, az Opus Pacis ügyvezető igazgatójának ünnepi elő
adása ötnegyed órát vett igénybe. Magasszintű, világos összefoglalását ad
ta azoknak az indítékoknak, melyek szükségessé tették mozgalmunk lét
rejöttét, megjelenését a magyar társadalom életében. „Űj korszak indult 
meg egyházunk életében a felszabadulás után. Sok sallangot leválasz
tott rólunk, még a II. Vatikánum előtt. Lemosta rólunk a feudális egy
ház szomorú jelzőjét. Programot is adott. Nem újat, csak addig elfele
dettet. Feladatunkká tette, hogy híveink evilági életéhez is legyen segítő 
szavunk a béke biztosításában és a szociális, a jobb, mert embersége
sebb élet megteremtésében. Nagy vajúdásba került ez.”

Mag Béla ünnepi előadása az előhírnökökről is szólt, akiknek mű
vét és történellmi egyéniségét mozgalmunk a nagy elődök között tartja 
számon. Ezek között idézte a nagyigmándi halotti anyakönyvből: „1849. 
évi július 12-én, déli 12 órakor Nagyigmándon a .Református Papiakban 
a cs. k. katonaság által főbelövettek: T. Mansbart Antal, csákberényi 
plébános és Szikszay János, ugyanazon helybéli Református Lelkész.” 
Csákberény népe valláskülönbség nélkül összeforrt a két papi személy 
iránti ragaszkodásban, hiszen ők mutatták — mint a nép vezetői — az 
utat, vesztett csaták ellenére, és utána is a szabadságért és független
ségért való összefogásra.

A történelmi visszapillantás részletes elemzéssé mélyült, amikor az 
előadó felvázolta a nemzetközi helyzet 25 éves alakulását, s benne a nem
zetközi békemozgalom egyre erőteljesebb kibontakozását. E mozgalom 
szerves részeként, evangéliumi indításainkkal, őszinte emberi szolidari- 
tásvállalással kapcsolódtunk a békéért való küzdelembe. Idehaza is sod
róerejű változások mentek végbe. Egy francia püspököt idézett a szó
nok: „A magyar katolikus egyháznak (így is mondhatnánk: a magyar 
kereszténységnek) és benne a híveknek és papságnak óriási történelmi 
szerepet és feladatot adott az isteni Gondviselés azzal, hogy az egyház 
történetében ők találkoztak először a szocializmussal, s nekik járatlan 
utakon kell keresniök és megtalálniuk az egyház helyét ebben az új tör
téneti adottságban.” „Mi most, a mérlegkészítéskor’ — folytatta Mag Béla 
— elmondhatjuk, hogy elkötelezettjei voltunk a béke és a szocializmus 
ügyének, következésképp aktív részesei és támogatói a társadalmi hala
dásnak, az új társadalom építésének, a világbékéért folyó nemzetközi 
küzdelemnek, szocializmus építésének egyházi támogatásával is, országos 
tervek, döntések, választások, egyházi pártolásával is.”

Üjra a keresztény egység gondolata csendül ki ügyvezető igazgatónk 
szavaiból, amikor ezeket mondotta: „Munkánk során közelebb kerültünk 
egymáshoz, püspökeinkhez, a hívekhez, embertársainkhoz, másvallású és 
világnézeti testvéreinkhez. Megható volt pl. szeretve tisztelt Ijjas József 
érsek és Bartha Tibor református püspök amplexusát látni, vagy pl. egy- 
egy püspöki beiktatáskor az állam képviselőjét hallgatni.”

1950. augusztus 1-én első nagygyűlését tartotta a katolikus papi bé
kemozgalom és 1975. augusztus 1-én írták alá Helsinkiben az Európa- 
kódexet. Természetesen e két dátum egybeesése semmiképpen sem jelen
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ti, hogy egyenes vonalú összefüggés van a két esemény között, de az 
nem véletlen, hogy ebben a negyedszázadban benne volt és van a béke
szerető emberek millióinak — közöttük a mi mozgalmunknak is — a 
munkája, áldozata is — állapította meg az ünnepi előadó.

Ez a jubileumi ülés elsősorban hálaadás volt és nem programadó 
jellegű. Mégis az előadás végén előre tekintettünk a szónokkal, ami
kor arról volt szó, hogy Isten segítségével folytatjuk munkánkat.” Nem 
iszapoljuk el hivatásunk forrását, ha holnap és holnapután szót értünk 
híveinkkel, felebarátainkkal. Különösen azokkal, akik rászorulnak buz
dításunkra, tanácsunkra és akiknek szent Pállal mondhatjuk: „Nem hi
teteken akarunk uralkodni, hanem örömötöknek vagyunk munkatársai” 
(II. Kor. 1,24), hogy életetek legyen „és bőségben legyen!” (Jn. 10,10) 
Merjétek szeretni az újat, ami fejlődést és jót hozott és hoz a jövőben 
is. A cél: legkisebb áldozatok árán, de legjobban megoldani a problé
mákat, a nagy nemzeti feladatokat, mélyen erkölcsös.”

Szünet után Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke köszöntötte a jubiláló mozgalmat. „A magyarországi egyházak, 
köztük a katolikus egyház — többek között a katolikus papi békemoz
galom ösztönző hatására, segítő közreműködésével, és a gyakorlati élet
ben való alkalmazás szorgalmazásával — elismerésméltóan segítette a 
Magyar Népköztársaság belpolitikájának és nemzetközi békepolitikájá
nak eredményességét” — mondotta többet között, majd így fejezte be: 
„A  megváltozott, kedvezőbb nemzetközi és hazai körülmények között, 
bonyolultabb, igényesebb, újabb és újabb erőfeszítésekre lesz szükség ah
hoz, hogy haladjunk: a jót jobbá, az igazat igazabbá tegyük, a szépet 
szebbé tegyük. Ehhez kérjük, várjuk és támogatjuk a katolikus papi bé
kemozgalom tevékenységét.” A felszólalást követő dörgő taps jelezte a 
választ Milklós Imre szavaira.

Ott láttuk vendégeink sorában Dr. Káldy Zoltán püspök urat is, de 
a protestáns testvérek üdvözletét, szolidaritását, dr. Bartha Tibor refor
mátus püspök tolmácsolta, mint a Magyarországi Egyházak ökumenikus 
Tanácsának elnöke és a Keresztyén Békekonferencia elnökségi tagja. 
„A  Katolikus Papi Békemozgalom olyan célt tűzött maga elé, és olyan 
szolgálatot végez negyedszázad óta, amelyet az engem megbízó közössé
gek a legteljesebb mértékben értékelnek. Törekvéseink közösek, azok 
teológiai — elsőrenden christológiai — gyökerzete azonos.” ,. .z Egyház 
ura — Igéje és Szentlelke által — az emberszeretet parancsa iránti en
gedelmességet állította előtérbe, mint az Ür követésének feltételét és kö
vetkezményét.” Idézte a siófoki tanácskozáson felszólalt dr. Cserháti Jó
zsef pécsi püspököt: „Nem tűrhetünk meg magunkban semmi olyan kon
zervativizmust, ami gátolhatná keresztény hitünkből folyó, az ember ja
vát szolgáló együttműködésünket.” Igazán jóleső szavai mindnyájunkban 
visszhangra találtak.

Békemozgalmunk nemzetközi eredményeiről sok szó esett az ünnepi 
ülésen. Bartha püspök úr e vonatkozásban is nyilatkozott: „A Keresz
tyén Békekonferencia is nagy megbecsüléssel tartja számon azt a tényt, 
hogy a római katolikus papi békemozgalom — főpásztorainak áldásával 
— nemegyszer aktív közreműködésével — számos esetben juttatta ki
fejezésre szolidaritását a Keresztyén Békekonferenciával. Ez a testvéri 
magatartás erősítette és erősíti bizonyságtételünket a világ-keresztyénség 
fórumain. Isten iránti hálával és köszönettel tapasztaljuk, hogy az ember 
ügyének szolgálatában találkozunk.” Hálásan emlékezett arra, hogy a 
Keresztyén Békekonferencia különböző alkalmait megjelenésével tisztel
te meg dr. Bánk József érsek és dr. Fábián Árpád püspök, illetve most
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legutóbb Siófokon Dr. Cserháti József pécsi megyéspüspök, a Püspöki 
Kar titkára.

Pethő Tibor, az Országos Béketanács elnökhelyettese örömmel és 
büszkén hangsúlyozta, hogy már hosszú évek óta a magyar egyházak ve
zetői és magasrangú képviselői résztvettek a béke-világmozgalom minden 
jelentősebb összejövetelén, kongresszusán; ott voltak az európai közvé
lemény brüsszeli fórumán 1972-ben, 1973 őszén pedig a békeszerető erők 
moszkvai világkongresszusán. A magyar egyházak példamutató kiállása 
— mondotta — fontos tényező volt abban, hogy a nyugat-európai orszá
gok közvéleményét sikerült felsorakoztatni az európai kibontakozás, a 
biztonsági és együttműködési értekezlet támogatására. Az OBT elnök- 
helyettese kiemelte továbbá: helyesen döntött népünk, amikor a szocia
lizmus útját választotta, és helyesen döntöttek egyházaink, amikor az új 
társadalmat, új országot építő nép oldalára állottak. Az elmúlt negyed
század alatt töretlenül fejlődött és szélesedett a szövetségi politika, a szo
cialista nemzeti egység, a demokrácia, az alkotó hazafiság. A szövetségi 
politika sikerében, sikeres fejlődésében — mondotta — igen jelentős sze
repe van az állam és az egyház között kialakult őszinte együttműkö
désnek.

Dr. Száva János kanonok, plébános az idős papi nemzedék, Vendrő 
György esperes, plébános a középkorúak és Bakonyi József káplán, a fia
talok nevében szólalt fel az ünnepi ülés végén. A kápláni szavak a jövő 
ígéretét és elkötelezettséget sugároztak. „Nekünk már természetes, hogy 
pluralista világban élünk és szót értünk más világnézetű emberekkel is. 
Természetes, hogy megtaláltuk helyünket a mai, magyar valóságban, hogy 
világosan látjuk, érezzük és tudjuk: küldetésünk, melyet Krisztustól kap
tunk, ahhoz a magyar néphez szól, amely itt és most él ebben a ha
zában.”

A jubileumi ülést Romes Chandra, a Béke Világtanács főtitkára táv
iratban üdvözölte és felszólalt a Katolikus Keresztények Berlini Konfe
renciája nevében Ottó Hartmuth Fuchs főszerkesztő, a lengyel Pax tit
kárság tagja, Jerzy Hagamajer, végül Pierre Lintanf francia domonkos 
szerzetes, a francia püspöki konferencia tagja. P. Lintanf szavait nagy 
taps viszonozta, amikor ezt mondta: „Legyenek Önök — ezt kívánom 
szívből — tevékenységükkel ebben az országban a béke és az igazság 
munkásai, egyesülve azokkal, akik szintén békét és igazságot akarnak 
teremteni. Akkor biztonsággal beszélhetnek arról a csodálatos üzenetről, 
mely ránk van bízva: a názáreti Jézusban tökéletes jövendő nyílik az 
emberek számára: a teljes egység jövendője az emberek között az Isten
nel, az igazi szabadságban. Az emberek soha nem állhatnak meg majd, 
hogy azt mondják: „Megalkottuk a lehető legjobb világot” , mert mindig 
lesz egy tovább, egy jobb, mert ott lesz — az emberiség előtt — Annak 
meglepő felhívása, aki azt mondta magáról: „Én vagyok az Üt, az Igaz
ság és az Élet!”

Tovább a dialógus útján
Az ünnepnek immár vége, ha még sokáig hullámzanak is lelkűnk

ben azok a gondolatok, melyeket oly bőven idézett fel bennünk a jubi
leum. Mozgalmunk ma már nem csupán látványos akciókkal dolgozik 
együtt, hanem a dolgos hétköznapok aprómunkájával dolgozza ki nem
zedékek életében a krisztusi béke és fejlődés gondolatát.

A dialógus útja kitaposott út már nálunk. Nemcsak találkozni tanul
tunk meg és odafigyelni egymás szavára, hanem megtaláltuk a közös
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célokért való összefogás módját is. A történelem Istene elénk adta ke
gyelmi tanítását, az eseményekben megnyilatkozó akaratát és — Isten
nek hála — nem keményítettük meg szívünket, meghallottuk szavát.

Köszönjük protestáns testvéreinknek is, hogy tudtak együtt örülni ve
lünk jubileumi ünnepünkön és képviselőjük ígérete szerint a jövőben is 
vállalják velünk — az Úr akarata szerint — a béke és fejlődés szolgá
latában való együttműködésünket.

Horváth Richárd szavaival fejezem be, aki mozgalmunk tizedik év
fordulóján mondotta: „Mi a mában élünk, a mához küldettünk az Isten
től. A ma Magyarországába, a szocialista Magyar Népköztársaságba. 
Nagy korforduló idején, mely sok problémát vet fel és egész embereket kö
vetel . . .  Mi ismerjük a problémákat és a mi munkánkkal is hozzá aka
runk járulni azok megoldásához.” Czapik Gyula néhai egri érsek mind
nyájunk máig érvényes hitvallását mondotta el, amikor szállóigévé lett 
szavait kiáltotta a világba:

„Békét akarok, mert ember vagyok!
Békét akarok, mert keresztény vagyok!
Békét akarok, mert egyházamnak hű fia vagyok,
Békét akarok, mert magyar hazámnak hű polgára vagyok.”
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A világ útján

Két éve szögesdrót
Tizenhárom éve is Chilére figyelt a világ. Akkor a sport fordította 

oda a tekintetet és tartotta ott az emberiség jelentős részének érdeklő
dését. Alig telt el egy évtized — a jelentől pedig két éve — lángbabo- 
rult a pénzverdének épült elnöki palota, a Moneda. 1962-ben is a stadio
nok hozták tűzbe a világ közvéleményét, csak amíg akkor a játékosság, 
addig két évvel ezelőtt a „játék a tisztességgel” . Foglyok kerültek a sta
dionba. A futást a menekülés váltotta fel, a stadionban pedig a helyben- 
járás, gyilkos helybenjárás. Emelkedett a halottak száma és csökkent az 
elhalálozottak átlag életkora. A szám 75 000, az átlagéletkor 48 év. Amíg 
mi úgy számolunk, hogy mennyi az egy családra eső jövedelem, addig 
Chilében úgy, minden családra jut egy halott. Embert ritkító „rend” dí
vik Chilében; már két éve.

Nekünk, magyaroknak, Radnóti Miklós: Töredék című verse jut 
eszünkbe:

„Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult

Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős,

Oly korban éltem én e földön’ 
mikor ki szót emelt, az bújhatott,

Oly korban éltem én e földön, 
mikor a költő is csak hallgatott, 
és várta, hogy talán megszólal újra.

Vallhatnák a chileiek is, ha ismernék ezt az idézetet. Ez idézetet nem 
ismerik, de a tartalmát. Olyan az országuk, mint ostromállapot idején: 
éjszakai kijárási tilalom, több, mint 200 000-en voltak eddig a fogolytá
borokban, szurony és géppisztoly. A vezetésben is ez dívik, mert az ural
mon lévő Pinochet tábornok Argentínában meggyilkoltatja Prats tábor
nokot, elintézi Bonilla tábornokot, aki pedig a puccsban „társszerző” volt. 
„Gépkocsi-szerencsétlenség” éri Augusto Lutzot, aki pedig az elhárítás
nál végzett 100%-os munkát, csak egy hibája volt, hatalomra tört Pi
nochet árán. De Pinochet „vigyáz” erre a hatalomra. Őrizteti, katonák
kal őrizteti Allende emlékét éjjel és nappal. A meggyilkolt elnök Vina 
dél Marban levő sírját. Nehogy látogassák, nehogy megálljának sírja mel
lett némán, nemcsak emlékezni, hanem erőt meríteni annak folytatásá
hoz, amit a volt elnök elkezdett, azaz felgyorsította az időt a három év 
alatt fejlődésben, látásban és haladásban. Ma ennek az embernek a sír
ját fegyveresek őrzik, lövésre kész fegyverrel.
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De „őrzik” az irodalmat is. A világirodalom remekeit nem olvashat
ják Chilében, mert gyanús mondatok vannak bennük; így sem a Don 
Quijotét, sem a spanyol hősi eposzt, az 1180-ból származó Cid-éneket, 
mert főhőse igazságot szolgáltat a népnek. Tilos Brecht és Jack London, 
de tiltott a folklór is, mert az a nép gondolatainak hordozója és kifeje
zésmódja. De az elmúlt -két -évben „gazdagodott” -a chiliéi himnusz is egy 
versszakkal, olyannal, amelyik a mostani hadsereget dicsőíti.

Van-e remény?
Abban az országban, ahol 1939-ben 10 000 ember halt meg, 1960-ban 

5—10 000-en szintén földrengés áldozataként, abban az országban, ahol az 
Atacama -sivatag 181 000 km2-t von el a termelésből, az ország terüle
tének 1/4-ét, abban az országban, ahol a 9 millió lakosból — két év alatt 
— 75 000-et meggyilkoltak és több, mint 200 000-et fogolytáborba vittek; 
meszticet és feketét. Abban az országban, amelynek három szárazföldi 
határát — Peru, Bolívia, Argentína — „szavatoltan” őrzik, a negyedik ha
tár pedig a Csendes-óceán, amelynek neve a chilei partvidéken nem igaz. 
Itt van-e remény?

Ezékiel próféta látomása jut eszembe, amit a csontokkal borított 
völgyben látott. Reménytelen e kép. Chilében is ezt látná Ezékiel. „Mit 
gondolsz, életre kelnek ezek a csontok?” Ezt az emberi kérdést teszi fel 
Isten Ezékielnek. Mielőtt válaszolhatna, hangzik tovább: „prófétálj ne
kik!” És ez több, mint hirdesd e látványnak az ellenkezőjét. Ennél töb
bet kell mondani és tenni. Azt kell hirdetni és azért kell vállalni min
dent, hogy ez a generáció kikerüljön ebből a helyzetből. De ehhez az 
kell, hogy ennek a népnek újra reménysége legyen, jövőjébe vetett hite. 
Az Ezékielnek szóló felhívás azt is jelenti, hogy te légy a haladó, aki 
nemcsak előre mutat, hanem elöl is halad.

Van-e megnyugtató?
A megnyugtató, hogy a világ haladó erői nem közömbösek a chilei 

haladó erőkkel szemben. Nem közömbös a Magyarországi Evangélikus 
Egyház sem. Gyülekezeti tagjaink sem azok. Tudják azt, amit Allende 
elnök mondott, amikor a Béke Világtanács Joliot Curie érmet átvette: 
„Ez a kicsiny nép tudatában van annak, hogy mi is a béke.”

Megnyugtató az is, sőt továbbvivő erő, hogy a korábban — Chilé
ben — különféle pártokra szavazó milliók most már együtt éreznek, a 
junta ellen. Jó tudnunk azt is, hogy az együttérzők, az együtt remény
kedők és együtt cselekvők között ott van Frenz püspök is.

A magunk részéről mi Chilét nem csupán egy nép keserű sorsának 
tekintjük, vagy az emberiség egy része szenvedésének. Az egészben úgy 
fáj egy tagunk, hogy az egész érzi annak fájdalmát. Ezért igyekszünk, 
nem csupán borogatni, hanem együtt gyógyítani.

Nekünk, magyarországi evangélikusoknak, külön kitüntetés volt, 
amikor püspök-elnökünkön keresztül ott állhattunk Allende elnök fele
sége előtt a magyar nép adományának átadásakor. Másképp gondoltuk 
akkor a folytatást. Reményünk van arra, hogy szabadon megállhatunk 
az elhunyt elnök és a 75 000 hazafi sírjánál és ott lehetünk akkor is, 
amikor ez a nép újra átvált a helybenjárásból gyors haladásra és fej
lődésre.

Káposzta Lajos
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Kazuális igehirdetés

ESKETÉSI HIRDETÉS

„A  másik ügyéhez egész létemmel van közöm!”
Gal 6,2

Egyik kortárs költőnknek (Garai Gábornak) van egy modem, gyö
nyörű, mély értelmű verse az emberi egyűvétartozásról, az egymásért 
hordozott felelősségről. Benne — többek között — szó van a házasság
ról, az „egymásra bízott szeretők” összefogásáról. Nem a megszokott sze
relmi lírának a képeit használja, nem is a házasság sablonossá szürkült 
és ezért sokszor nem sokra kötelező formáját állítja elénk, hanem mon
danivalójának a keretét az „Artisták” életéből veszi. A cirkusz arénájá
ban trapézon lógó férfinek és nőnek az egymásra utaltságát, szigorú fe
gyelmét, akiknek az összetartásától és egymásra utaltságától nemcsak a 
produkció sikere függ, mégcsak nem is csupán a boldogságuk, hanem 
egész létük és életük, mert ha csak egyikük is vét „mindketten aláhul
lanak” .

Tudom, hogy egyikőtök szereti a verset, ezért ennek a versnek az 
adaptálásával adom át nektek az ige üzenetét.

1. A házasságban komolyan kell venni az összetartozást, az egymásra 
utaltságot. Ti választottátok egymást. Házasságkötéstekben a ti döntéstek 
van benne. Ez a döntés egy életre szóló döntés. S ez a döntés: „összefog
ni egymásra bízott szeretőknek” jóban-rosszban. Egymás terhét vállal
játok most magatokra. A gondnak, a bánatnak, a próbatételnek a terhét. 
De egymás terhének hordozásába beletartozik az örömnek és a boldog
ságnak a „terhe” is. Mert nemcsak a megpróbáltatásnak a terhe alatt 
roppan össze egyedül az ember, de az öröm és boldogság is másokkal 
megosztva igazi.

2. „Együtt szállnak, ha egyikük vét, mindketten aláhullanak”. A ma
dár is csak két szárnnyal tud repülni, ha egyik szárnya megsérül alá
hull a madár. A házasságban az egyik bűne, szeretetlensége, mulasztá
sa, botlása, mindkettőjük életét tönkre teszi. Krisztus törvénye, melyet 
a házasságban is be kell töltenünk: a megbocsátó szeretetnek a törvénye. 
Ahogyan Ötőle bűneinkre bocsánatot kapunk, hogy szabadulva tőlük újat 
kezdjünk, úgy kell nekünk is egymásnak megbocsátanunk, hogy tudjunk 
mindig megújulni. Ez a megbocsátó szeretet az újrakezdés lehetősége is. 
Az elkövetett bűn vagy a mulasztási vétek sohasem „magánügy”, hanem 
mindig másoknak is ártunk vele —, s ez különösen áll a házaságban. Vi
gyázzatok úgy egymásra, hogy egyikőtök vétke miatt tönkre ne menjen 
közös boldogságotok.

3. „Ö, ha közös dolgok tevői, így tartanánk egymást, ilyen végzetes 
bizalommal egymás fogában és idegeiben” . A bizalom mindig előlegezett 
ráhagyatkozás a másikra. Enélkül nem is lehet házasságot kötni és benne 
élni. Ez hozza össze a fiatal szíveket és ennek kell mélyülni az évtizedek 
múlásával is, amikor már van megtapasztalt alapja is. S „végzetes” ez a 
bizalom, mert ha csak egyszer is visszaélünk vele, talán többé sohasem 
lesz összetartó kapoccsá.

744



4. .. ha hittel mondanánk, mint ők odafenn élik, hogy a másik
ügyéhez egész létemmel van közöm”. Ez az igazi szeretet, a „Krisztus 
törvénye” : a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Ügy vállalom 
házastársam életét, hogy nemcsak az otthonomat osztom meg vele, időm 
egy részét, valamit átvállalok a gondokból és terhekből, hanem hozzá 
egész létemmel van közöm. Így hordozzuk egymás terhét és így töltjük 
be annak a Krisztusnak a törvényét, aki a mi életünket is egészen ma
gára vette, hordozta, önmagát áldozta értünk, hogy mi is ezt tegyük.

Sárkány Tibor
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A z  igehirdető műhelye

ÚJÉV

Zsolt 105,1— 5

Van-e időszerűbb tennivalónk az év első napján, mint amire ez az 
ünnepi zsoltár biztat: Fedezzétek fel és ismerjétek el Isten nagyságát! 
A bölcs ember nem a jövőt firtatja — ezt Isten bölcsen és jótékonyan el
takarta előlünk —, hanem felkészül reá. Embertpróbáló eseményekre a 
következő esztendőben is számítanunk kéül. Ősi iteerellenségünlk, a 
bűn és halál a jövőben sem fog veszteni erejéből. Lehet borba és féktelen
ségbe fojtani félelmünket, lehet nagy hetykén lebecsülni az ellenség ere
jét, de győzni csak az tud, aki egy az ellenségnél is hatalmasabb szö
vetséges oltalmában vonul a küzdőtérre. Ez az ismeretlenben vezető és 
mégis járható bibliai út: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” (Rm 
8,31) A félelmetes és sötét erdőbe Atyánk kezét fogva indulhatunk el. 
Ezért újév napján „örüljön azoknak szíve, akik keresik az Urat!” (4. v.)

Ne tekintsük tehát az egész zsoltárrészletet zsúfolásig megtöltő fel
szólításokat megcsontosodott liturgikus fordulatnak! Isten népének ál
landóan ösztökélésre van szüksége, mert rest a szíve Isten nagyságá
nak felismerésére, elismerésére és megvallására. Ez a restség pedig tra
gédia. Ha hitünk nem tud felnőni Isten nagyságához, elkerülhetetlenül 
félelem és bénultság lopakodik szívünkbe. Már előre meghátrálunk az 
emberfelettinek tűnő feladatok előtt, és cinikus megállapításokkal igye
kezünk felvértezni magunkat: Ezen a világon úgysem lehet segíteni. . .  
Amíg ember az ember, béke nem jesz a világon . . . Reménytelen vállal
kozás felépíteni a közösségi társadalmat. . .  Aki becsületes, annak fel
kopik az álla. . .  Nem érdemes egy szalmaszálat sem keresztbe tenni 
egyházamért. .. Utánam az özönvíz stb. Röviden: „Együnk, igyunk, holnap 
úgyis meghalunk!” (1 Kor 15,32) Eközben józan realistának gondoljuk 
magunkat, pedig kicsinyhitűségünkről teszünk tanúságot. Bár a szélvihar 
nagyon is reális veszedelem volt, Jézus mégis azt mondta a remegő ta
nítványoknak: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?!” — (Mt 8,26) Akadnak hivő 
keresztyének is, akik féltik Istent a mai világtól, holott Isten nem lett 
kisebb, csak- a hitünk zsugorodott össze. Igazat kell adnunk József At
tilának, aki a „Csöndes estéli zsoltárom”-ban a következőket írja: „Mert 
Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg zsoltárolásunkra.” 
Valóban, nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk az ő magaszta- 
lására. A zsoltár sem Isten dicsőségszomját igyekszik kielégíteni, hanem 
Isten népét szeretné felrázni kicsinyhitűségéböl.

Azzal a tudattal léphetünk tehát az új évbe, hogy Isten hatalma 
nem fogyatkozott meg, és nevének értéke nem változott. Továbbra is övé 
a föld és annak minden lakója. De üresen kongók és semmitmondók lesz
nek számunkra a zsoltár emelkedett sorai, ha nem vesszük észre, hogy 
Isten nagysága rejtett nagyság, és igazi méreteit egyedül a hit képes fel
ismerni. „Elmélkedjetek minden csodatetteiröl!” — int bennünlket a 
zsoltár. A felszólítás két momentumra hívja fel figyelmünket: Isten
nagysága nem a közvetlen tapasztalat tárgya. Felismeréséhez Isten dol
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gai iránt fogékony következtetések révén jutunk el. Következtetéseink
nek azonban Isten „csodatettei” -ből kell kiindulnia. Ha tovább olvassuk a 
zsoltárt, kitűnik, hogy az elmélkedés tárgyául ajánlott csodatetteken az 
egyiptomi szolgaságból történt szabadulás és a megígért új haza elfog
lalásának nagy történelmi eseményeit kell értenünk. Izrael népe szá
mára ezek az események jelentették azt a keskeny fénycsíkot, amely vi
lágosságot vetett a történelem kiszámíthatatlan, sötét útvesztőire. Ezek
ből értették meg, hogy az emberiség életét nem a vak végzet, hanem 
Isten történelemformáló hatalma irányítja. Ezek tanúskodtak számukra 
arról, hogy Istennek terve van, mégpedig kegyelmes terve ezzel a világ
gal, amelyet akadályokat legyőző törhetetlen hűséggel valósít meg. Ezek
ről emlékeztek a késői utódok is, mert ha az idők meg is változtak, tud
ták, hogy Isten nem változott meg. Nincs tehát a zsoltár által említett 
emlékezésnek semmi köze a múltba révedő nosztalgiához. Ez az emlé
kezés a jelen történelmi helyzet helyes felismerését szolgálja.

Mi az emlékezés fonalát már tovább szőhetjük, mint Izrael népe. 
Isten „jelei” és „csodatettei” tovább folytatódtak, és Jézus Krisztus tör
ténetében jutottak a csúcspontra. Nekünk mindenekelőtt Jézus halálá
ra és feltámadására kell emlékeznünk, mert Isten nagyságára és törté
nelemformáló hatalmára innen hull a legtisztább fény. A kereszt látszat
ra Isten gyengeségéről tanúskodik, hiszen azt ölték meg a kereszten, aki 
Isten akaratát képviselte és cselekedte közöttünk. A feltámadás felől 
nézve azonban kiderül, hogy a kereszten Isten hosszútűrő szeretete indí
tására rejtette hatalmát a gyengeség látszata alá, mert nem akarja a bű
nös halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. Ebben a különös ellent
mondásban pillanthatjuk meg Isten hatalmának igazi nagyságát és di
csőségét. Ahogyan Pál mondja: „Isten erőtlensége erősebb az emberek
nél.” (1 Kor 1,25). A nagy és hatalmas Isten mindenekelőtt szeretet. Aki 
erről elfeledkezik menthetetlenül meg fog botránkozni Istenben, és nem 
lesz képes őszintén belekapcsolódni Isten magasztalásába.

Amikor tehát az esztendő fordulóján eszünkbe jutnak az elmúlt 
hónapok kicsi és nagyhorderejű, szomorú vagy örvendetes eseményei, 
emlékezésünknek vissza kell nyúlnia mindahhoz, amit Isten tett értünk 
a Jézus Krisztus által. Innen kell kiindulnunk, hogy helytálló következ
tetésekhez jussunk. Jézus Krisztus egyszerre „jele” Isten félreérthetetlen 
ítéletének minden bűn felett, de ugyanakkor felfoghatatlan kegyelmének 
is minden bűnös iránt. Ha ebben a megvilágításban nézzük az eddig 
megtett utat, a prófétával együtt kell megváltanunk: „Az Űr kegyelme, 
hogy még nincsen végünk!” (Jer Sir 3,22) Az Isten ítéletét ismerő és alá
zatosan elfogadó ember zúgolódás helyett most már bőségesen talál okot 
Isten magasztalására. Hálás magáért a puszta tényért, hogy megérhette 
az újévet. Hálás családjáért, népe békés építő munkájáért és előrehala
dásáért, a világpolitikában egyre erősebbé váló enyhülési irányzatért. S 
mindezeken túl hálás azért, hogy az evangélium még most is hangzik 
ebben a világban, és a szolgálat útján megtalálhatja a korszerű keresz
tyén életformát.

De nemcsak a már megtett, hanem a még előttünk álló út is Isten 
ítélete és kegyelme alatt fog állni. Ezért az ernyedt beletörődés vagy a 
konok önfejűség póza helyett figyeljünk a zsoltár szavaira: „Kutassátok 
az Urat és ma erejét; keressétek orcáját állandóan!” Űjév napja rá
döbbent bennünket az időhöz kötöttségünkre, a múló idő viszont a 
történelem folyamának részévé tesz minket. Az évszám változása nem 
érinti a folyam irányát. Az a korábbi feltételek és áramlatok szerint 
ömlik tovább. Ezért bonyolult annyi újévi elhatározás kérészéletűnek.
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Mégsem tekinthetjük önmagunkat csupán áradatban tehetetlenül sodró
dó faleveleknek. Nemeskürthy István az „önfia vágta sebét” c. történeti 
művének előszavában vitába száll azokkal, akik azt állítják, hogy ami 
megtörtént, az nem is történhetett másként, mint ahogy történt. „A 
megtörtént múlt •— írja — hajdani jelenkorában cselekvő emberek általi 
igenis több irányban is mozdítható, eleven élet volt.” Igen, tudnunk kell, 
hogy az előttünk álló év eseményei is, még ha bizonyos határok között 
is, „több irányban mozdítható események. Jövőnk attól is függ, hogy a 
történelem sodró árjában mihez ragaszkodunk, és mivel szegülünk 
szembe. Számolnunk kell azzal, hogy Isten a következő évben sem fog 
minden utunkra elkísérni. Isten nem Aladdin készséges szelleme, aki a 
lámpa megdörzsölésére azonnal szolgálatunkra áll. Ö a jövőben is ítélő 
és kegyelmes Isten marad. Megítéli hamis útjainkat, s talán nem fogja 
még megvonni tőlünk kegyelmét, az újrakezdés lehetőségét. Nincs tehát 
sürgősebb tennivaló újév napján, mint Isten útjainak irányában „moz
dítani” életünket. Merre vezetnek az ő útjai? Efelől nem lehet semmi 
kétségünk. „Én vagyok az út, az igazság és az élet” — mondta Jézus. 
Ö pedig a szolgáló szeretet útját járta. Ezen az úton minden bizonnyal 
velünk lesz „az Úr és az ő ereje” (3, b, v).

Ezenkívül a jövőben is feladatunk marad Isten nevének hirdetése. 
El kell mondanunk embertársainknak, hogy milyen erőt és szeretetet 
találhatnak e név viselőjében. De nem felejthetjük el: Isten neve mennyi
re kompromittált név lett miattunk. Ezért hitele csak akkor lehet sza
vunknak, ha mi magunk is meg tudunk alázkodni ítélete alatt, és meg 
tudunk újulni kegyelméből, s ha áldozatos, szolgáló szeretettel tanú
síthatjuk, hogy felismertük Isten nagyságát az egész emberiség iránti 
szeretetében.

A mi Istent magasztaló zsoltárunknak újév napján még csak a kez
dő hangja hangzott el. Fontos az intonálás is. „Ha bizonytalan a kürt hang
ja, kicsoda készül a harcra?” (1 Kor 14,8) De hogy a dallam Isten ma- 
gasztalását vagy gyalázatát szolgálja-e, azon fog múlni: Lesz-e bátor
ságunk Isten igaz nagyságára, hosszútűrő szeretetére rátenni életünket és 
szolgálatunkat.

Dr. Cserháti Sándor

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP

Ézs 42,1—4

Isten Szolgájáról szól a prófétai textus, egyben arról a szolgálatról 
is, amire Isten kiválasztotta, kiszemelte és aminek a teljesítésében ked
vét leli. A Szolgája által munkálkodó Isten tervéről, indulatáról ad hírt ez 
az ige. Szokás a textus alapján egyoldalúan az alázatosság erényét ma
gasztalni. Többről van itt szó, mint egyszerű alázatosságról. A textus, 
amelyet az Újszövetség Jézusra alkalmaz, ezt az alázatot valaminek az 
ellentéteként hangsúlyozza, nem az alázatért önmagáért. A harcoló, dia
dalmaskodó Isten Szolgája képzettel szemben a valóban szolgáló Isten 
Szolgája áll előttünk. Ez nemcsak egy valaki kiválasztott, az Újszövet
ség felől értelmezve Jézus helyzetét és tevékenysége tartalmát határozza 
meg, hanem az őt követő népét is. így egyhamar eljutunk az ecclesia 
militans és triumphans hamis képzetéből a szolgáló egyház Istennek 
tetsző szolgálatáig.
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Vízkereszt ünnepkörében hangzik Isten proklamációja „Ez az én 
szeretett fiam, akiben gyönyörködöm”. Nem belemagyarázás tehát tex
tusunk szószerinti egyezése alapján Krisztusra koncentrálni. Lehetséges, 
hogy az ézsaiási szöveg eredeti értelme szerint nem egy konkrét sze
mélyt jelent, hanem a szolgálatra kiválasztott és a szolgálatot hűségesen 
betöltő népet. Mai mondanivalója azonban mindenképpen Jézusra utal, de 
megszólítja Isten szolgálatra rendelt mai népét is.

Fontös együtt látnunk Isten szolgáját és azt a szolgálatot, amire Is
ten rendelte. Miért ő a kiválasztott és kedvelt? Mire kiválasztott? A 
szolgálata határozza meg a szolgát. Nem kegyenc, hanem a rábízott szol
gálat hűséges betöltője. Kiválasztottsága nem kiemeli az emberek vilá
gából, hanem éppen belehelyezi abba. Kiválasztott volta nem biztosít szá
mára valami kényelmi, vagy egyéb kiváltságot, ellenkezőleg, világmé
retű feladat terhét. A textus a szolgáról beszél, egyúttal arról a világról 
is, amelyért ezt a szolgálatot végzi. Ném egyszerűen a Messiásról van 
szó tehát, hanem a küldetéséről, amely közvetlenül érinti az embervilá
got. A Messiás lényegét önmagában nem lehet megismerni és megérteni, 
hanem csakis ahhoz a világhoz való viszonyában, amelyhez és amelyért 
küldetett. Ha elmondhatjuk ennek a textusnak az alapján, hogy Isten 
szereti, kedveli szolgáját, gyönyörködik benne, akkor azt is mondhatjuk, 
hogy ez az ember számára örömhír. Szereti, támogatja, kedveli és lel
két adja neki, ez nem csupán neki kedvező, hanem az embereknek, 
akik között a szolgálatát végzi.

Végeredményben tehát ez az ige Istennek a világ iránti szeretetéről 
tanúskodik. Hiszen a kiválasztott éppen azért kiválasztott' és kedvelt, 
mert a világért vállal szolgálatot, nem pedig a világ ellen hadakozik. 
Azért élvezi Isten teljes támogatását, azért okoz örömöt Istennek, mert 
ezt a világért való szolgálatot végzi. Teljességgel összhangban van ez az 
ószövetségi ige az evangélium központi üzenetével.

Törvényt tanít a népeknek, mondja a Károly fordítás, azaz igazságot, 
abban az értelemben, ahogyan az Ótestámentum a törvényt tekinti: Is
ten jó és kegyelmes akaratát, a legfőbb jót, amit Istentől az ember kap
hat. A népeknek, nem csak egy népnek. Mindenkinek szólóan közli Is
ten jó és kegyelmes akaratát. A Messiás szolgálata Isten szeretetét kö
zölni minden néppel, minden emberrel. Ennek pedig rendkívül szerte
ágazó konzekvenciái vannak. Beletartozik az ember teljes felemelkedése, 
földi, evilági viszonylataiba is. Szociális, kulturális, politikai és társadal
mi jogai, igazságos alapokon rendezett élete is hozzátartozik ehhez a 
jóhoz.

A Messiás szolgálata a megtartás szolgálata. Megismerteti és ér
vényre juttatja Isten törvényének a lényegét. Ez a törvény a megtartás 
törvénye. Megrepedt nádat nem tör el, pislogó kanócot nem olt ki, ennek 
a jelképei. Nem tör pálcát, nem ítél és nem pusztít el semmi létezőt, 
legyen bármennyire értéktelennek látszó is. Az utcákon lármázó tör
vényt idézgetők a törvényt a világ, az emberek ellen idézték, ezzel meg
hamisították anmiak tartalmát. Ügy közli Isten akaratának lényegét, 
hogy általa megáll a pusztulás, romlás. Istennek nem célja eltörni a 
megrepedt nádat és kioltani a pislogó gyertyabelet. Sokat jelentő kép! 
Ahol Istennek az embervilág iránti akarata érvényesül, ott újulás, új 
életre kelés van.

Valóban világot átfogó szolgálatról van szó, ezt érzékelteti az a ki
fejezés, hogy „a szigetek várnak a tanítására” . A szigetek Izrael számá
ra valami nagyon távoli, nagyon pogány és nagyon megvetett területet je
lentettek. Ezzel szembeszállva hirdeti ez a prófécia, hogy Isten számára 
nincsen távoli és megvetett területe a világnak.
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Igénknek — melyet csaknem szó szerint idéz Mt 12 — a mondani
valója tehát hatalmas evangéliumi kijelentés Istennek világot átfogó 
szeretetéről. Ez a szeretet konkrétum, megtartó, az emberek számára 
felemelkedést hozó gyakorlati tény. Isten támogatja, gyönyörködik abban 
a szolgálatban, amely ezt hajtja végre.

Magától értetődő, hogy az igehirdetés nem korlátozódhatik az Isten 
Szolgája magasztalására, hanem bele kell kapcsolnia ebbe az egyetemes 
szolgálatba. Széles távlatot tár a keresztyén emberek és egyházak vilá
gért végzett szolgálatára. Csak akkor lehet maga az egyház is Isten kedves 
szolgája, ha egyedeiben és egészében vállalja, végzi a megtartás, a meg
békélés szolgálatát.

Baranyai Tamás

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Jn 8,18

A világ világossága

A népek világosságaként (És 49,6!) felragyogó Krisztus eljövetelét 
Keleten sokáig misztikus-szimbolikus módon ünnepelte meg az egyház. 
Ez Európára is átterjedt, és csak akkor veszített jelentőségéből, amikor 
karácsony megünneplésével Jézus testi születésének az ünnepe került 
előtérbe.

Egy középkor végéről ránk maradt szertartáskönyvben ezt olvashat
juk: „Az egyház ezt a napot hármas kinyilatkoztatás alapján üli meg és 
ezért van három neve. Először Epifániának nevezzük, mert Krisztust ki
nyilatkoztatta a pogányoknak, a három királynak. Másodszor Theoíániá- 
nak nevezzük, mert Jézus megkeresztelésénél, a Jordánnál ezen a na
pon az egész Szentháromság kinyilatkoztatta magát — az Atya az igé
ben, a Fiú közvetlen személyes tettében és a galambként leszálló Szentlé
lek. — Harmadszor pedig Betfániának nevezzük ezt a napot a házat je
lentő „beth” szóról, mert Jézus a kánai menyegzői házban azzal, hogy a 
vizet borrá változtatta, először mutatta meg dicsőségét és először bizonyí
totta meg, hogy Isten” .

Kíséreljük meg a mai ünnep rövid textusát a három fenti gondolat
körben felbontani és az alábbi három tételben megszólaltatni.

  1. Jézus a fényforrás — mindennek a forrása
Az „epifánia”, a testté lett Ige isteni dicsőségének a felragyogása 

volt. Az írásmagyarázók többségének a véleménye szerint a Jézus ajkán 
felhangzó kinyilatkoztatás: „Én vagyok a világ világossága. . . ” a ké
sőbb betoldott 8,1—11. szakaszt megelőzve közvetlenül a 7. fejezet végé
hez csatlakozott, tehát a sátoros ünnepen résztvevő sokaság előtt hang
zott el. Ha tudjuk, hogy a sátoros ünnep legemlékezetesebb mozzanatai 
közé tartoztak az asszonyok udvarában tartott esti ünnepségek a maguk 
nagyszerű ünnepi kivilágításával, akkor máris megértjük, hogy milyen 
nagyszerűen alkalmazott volt Jézus kinyilatkoztatása. A jelenlevőket a 
gyertyák és olajmécsesek fényárjában arra figyelmeztette, hogy a fény, 
amely ezekből árad, csak halvány mása annak, amit az ő személyéből 
kaphatnak. Az ünnepen résztvevő kegyes zsidókat pedig inthette sza
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vaival, hogy nagyobb az evangélium fénye, mint a törvényé, amelyet azok 
„a világot megváltó világosságnak” hittek (Péld. 6,23: „Mert szövétnek a 
parancsolat és a tudomány világosság . . . ” )

Ezt a Jézusban felragyogó fényt jelképezhette a mágusoknak Máté 
evangéliumának 2. fejezetében leírt története is. Talán a babiloni Sippar 
asztrológiai állomásának tudósai vagy iskolájának növendékei kelhettek 
útra, amikor a Jupiter és a Satumus konjunkciója a Halak jegyében oly 
szokatlan fényt árasztott. (Hiszen a „Halak” káldeus felfogása szerint 
nyugat csillagképe volt, Jupiter király csillag, a Satumusra pedig Babi
lonban úgy tekintettek, mint a szomszédos Szíria és Palesztina sajátos 
bolygójára.) Bárhogyan értelmezzük is azonban Jézus epifániájának ősi 
szimbólumát, a ma emberével is jól megértethetjük — akár a fentiek 
segítségével, akár anélkül — hogy az a fény, amely Jézus páratlan sze
mélyéből két évezred óta szüntelenül árad, a legnagyobb és legtisztább 
fényforrás.

2. Jézus világossága — követésre serkentő fény
A formailag szakrális stílusban elmondott „Én vagyok. . . ” szavak 

tartalmilag páratlan kinyilatkoztatást rejtenek tehát magukban. Arról 
szólnak, hogy Jézus az egyetlen, aki igazi életet, igazi fényt, igazi váltsá- 
got adhat ennek a világnak.

Ezt a páratlan igényű kijelentést azonban azért tehette Jézus, mert 
alámerítésekor (Mt 3,13k, Mkl,9k, Lát 3,21k) a Keresztelő Jáinos által is 
látott és megtapasztalt teofánia volt — a Szentháromság Isten kinyilat
koztatása — mindjárt a megváltás útjának a kezdetén.

Az Isten Fiává felkent és az Atya által megdicsőített Úr azonban 
nemcsak kinyilatkoztatta, hogy o a világ világossága, hanem követésére 
szólította fel tanítványait.

Az Újszövetség lapjai egyöntetűen arról tesznek bizonyságot, hogy 
Isten a sötétségből világosságra hívta el övéit. Jézus is ezt tette, önma
gára vonatkoztatva a korábbi kinyilatkoztatásokat is. „Én világosságul jöt
tem e világra, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki énbennem hisz” 
— mondta (Ján 12,16). Péter apostol szerint is az a „választott nemzet
ség” feladata, „hogy hirdesse annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből 
az ő csodálatos világosságára” hívta el azt. (I Pt 2,9). Az „egykor” sötét
sége után Pál apostol egyértelmű szavai szerint is hirdetni kell a „most” 
megtalált világosságát, a Krisztusban kapott fény örömét. Ez azonban 
csak követése révén, a nyomdokában való járás közben válik megtapasz
talt, élő valósággá.

Vízkereszt ünnepén, az egykori teofánia fényében jó ma is megvizs
gálnunk önmagunkat és feltenni magunknak a kérdést: csakugyan „já
runk-e az Úr világosságában” , csakugyan követjük-e azt az örök fény
forrást, amely utat mutat a sötétben mindenkinek, aki a hit és remény
ség, a szeretet és a békesség nyomdokain akar járni.

3. Az „élet világossága”  — élet másokért!
Vízkereszt ünnepét — mint láttuk — bethfánia névvel is illették a 

középkorban. A házat jelentő „béth” a kánál menyegzőre utal, ahol Jézus 
először mutatta meg dicsőségét.

A családi otthonban felvillanó fény ugyancsak megvilágíthatja igénk 
mai mondanivalóját. Azt ugyanis, hogy az igazi világosság nem önma
gáért és önmagának, hanem másokért és másoknak világít. Jézus sem
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azért tett csodát Kánéban, hogy saját dicsőségét ragyogtassa, hanem egy
felől, hogy higgyenek benne az emberek, másfelől pedig, hogy segít
sen és örömöt szerezzen másoknak.

Vízkeresztkor is úgy kell tehát megszólaltatnunk az igét, hogy az Is
ten dicsősége mellett az emberek javát és boldogulását is szolgálja.

A Jézusból kiáradó fény nemcsak világít, hanem melegít is. A hit 
világossága egyúttal a szeretet fénysugara is. A kettő elválaszthatatlan, 
mint ahogyan az volt Jézus életében is.

Járjunk úgy a világ világosságának a követésében, hogy az emberek 
házaikban, családi körben, munkájuk során, örömükben és bánatukban 
megérezzenek valamit az örök fényforrás erejének és melegének az egy
ségéből.

Dr. Fabiny Tibor

VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP 

Máté 5,13—16 

Áldozat árán élet

Az egyházi év összefüggésében: az Epifánia utáni vasárnapok Jézus 
isteni dicsőségét ragyogtatják fel táguló gyűrűkben. Az első színhely — 
a jeruzsálemi templom. V. ö. az ősi evangéliumot Lk. 2, 41—52. Nem 
árt felidézni a logikus sorrendet: templom után az otthon (Ján. 2,1—11) 
Jézus dicsőségének betörési pontja világunkban. Majd a mindennapi 
élet „határesetei” között akar feltörni Jézus dicsősége (Máté 8,1—13), 
hogy bizalommal hívjuk segítségül Öt nyomorúságunkban. A természet 
pusztító ereje fölött is (Máté 8,23—27) Jézus az Ür! de egyedül Ö 
tarthat meg a történelem-végítélet iszonyú feszültségében is (Máté 13,24— 
30), amíg végül nyilvánvaló lesz, hogy a test-világ-ördög ellenállása miatt 
„rejtett”  ez a dicsőség (Máté 13,31—35) is ezért „ellenkező látszat” takar
ja a böjti úton egészen a Golgotháig.

Idei perikóparendünkben textusunk Efez. 5,11—14 szakasszal zeng 
együtt: serkenj fel, aki aluszol és támadj fel a halálból és felragyog né
ked a Krisztus! . . .  hiszen a Krisztusdicsőség első állomáshelye a gyüle
kezet I egyház, még pontosabban a tanítványok csapata. A dicsőség rej
tett fénykörébe vont tanítvány alkalmas arra, hogy hordozza Ura dicső
ségét, környezetében, a nagyvilágon!

A magyar fordításról abban a reménységben szólunk, hogy hamar 
kerünkhöz vehetjük a jobbat. Figyelő, „nem-vallásos” emberek, fiatalok 
számára groteszk már az első mondat: ti vagytok a földnek „sava” . . .  
ne is szóljak arról, mit jelent erős hangon olvasni ilyen szavakat: 
„fényljék” vagy „jócselekedeteiteket” pláne beszédhibás szónoknak. 
Eszemágában sincsen felcsapni rivális-bibliafordítónak, de értelem sze
rint valami ilyesfélét kellene hallania gyülekezeteinknek a templomban: 
„só vagytok ti a föld számára, ha a só ízét veszti, hogyan lehetne véle 
sózni? nem is lenne másra való, minthogy kiszórják s az emberek elta
possák. Fény vagytok ti a világ számára. Nem lehet elrejteni a hegyre 
épített várost. Ha fényt gyújtanak, a gyertyatartóba teszik s nem véka 
alá, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy ragyogjon a ti fé
nyetek mindenki előtt, hogy látva mindazt a jót, amit tesztek, dicsőítsék 
a  ti mennyei Atyátokat!”
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Műhelyforgácsok

Elgondolkoztató az éles kontraszt „mű és eszköz” között. Emberiség, 
világ életének íze, fénye, dilemmás helyzetben tájékozódási bázis — és 
csupa „kis ember” , anyagilag jelentéktelen, kulturálisan tán analfabéta, 
származásában kétes, féllépésében szürke. „TI VAGYTOK”  — nem téve
dés ez?” „ezeknek” (?!) mondja Jézus, hogy nélkülük élvezhetetlen az 
élet s a világ? hozzá még a „nagy világ — kicsi egyház” képlet. Számbe
lileg legalább is aránytalan. Hát ennyi fordul meg a minőségen?!

A közkeletű zsidó gondolkodás szerint a só — később a gyertya is 
a Törvény jelképe. Mindkét szimbólumnál az „áldozat” motívuma is kap
csolódott, természetesen kultuszi értelemben vagyis mint a mi (!) ál
dozatunk.

A palesztinai só talán gipsz vagy növényi eredetű maradékanyag 
miatt nem volt tartósítható. Ma úgy mondanánk: „ gyorsfogyasztású” cikk 
volt. Tehát világos utalás arra, hogy a tanítványoknak legsürgősebb fel
adata a világért való szolgálat vállalása, áldozatos végzése zónahatár 
nélkül mind szellemi-erkölcsi, mind kulturális, politikai-gazdasági dol
gokban !

Elvileg elválaszthatatlan az igehirdetés és a „jócselekedet”, azaz dia- 
kónia (a szövegben birtokos névmás különbözteti meg a tanítványok 
cselekvő életét a fatálisán félreértett érdemszerző cselekedetektől!), 
mégis nyomatékos hangsúlyt kap a kettő összetartozása, azaz most tán 
inkább a másodiknak kiemelése. Nem „elég” kifogástalanul hirdetni az 
igét, d’e adós maradni a megvalósítással.

A palesztinai helyiségek — szegény néposztályról van szó! — egy 
helyiségből álltak. Tehát a meggyújtott mécses mindenkinek világított a 
házban. Mivel a sötétségben állandó az összeütközés, megsebesülünk és 
másokat is megsebesítünk, mindenkinek, az egész embervilágnak szük
sége van világosságra!

A mécsesre vonatkozó mondatok azt a pillanatot jelzik, amikor va
laki éppen fellobbantja a lángot. Nyilvánvalóan nem azért, hogy azon
nal letakarja vékával, mintegy „koppantö” -val rögtön el is oltsa. A fel
lobbant lángnak égnie kell. („ápold s add tovább!”)

A szövegben félreérthetetlen, hogy a tanítvány nem a fénynek a 
forrása. Meggyújtott szívű ember, megvilágosított élet. De semmiképpen 
sem az ő világossága űzi el a „nagy éjszaka” sötétjét. Hiába villogtatja 
magát gyakran a „kegyes én”, ezzel csak sűrűbb a sötét. . .

A hegyre épített város képe — finoman már a tanítványok együtt- 
képtelenségnek mutatja a „visszavonult” vagy „magába szállt” vagy a 
mindennapi életnek „hátat fordító” egyházi képletet. Lássák (!) az egyház 
népét! figyeljenek a tanítványokra! — amint a zarándokok sem vonul
hattak úgy az országúton, hogy ne tartották volna szemmel Jeruzsále
met! tájékozódási pontot is, célt is jelentett számukra. Ha Jézus tanít
ványait egy-egy társadalomiján ignorálják, az elsősorban nem a társada
lom elleni vádat fejezi ki. Jézus szava szerint elképzelhetetlen az, hogy 
a világnak ne kelljen számolnia a tanítványaival. . .

A három kép egyöntetűen nyitja meg Jézus tanítványai előtt a szol
gálat kapuját — a föld végső határáig. A judaista beszük'últség helyett 
lélegzetállító diakóniai programm. De nem a „fokozatos” befolyásolás” 
perspeiktívája ez, hanem „tanúságtétel üldözés idején” v. ö. az előző 
verseket.

Buber őrzi meg számunkra azt a dialógust, amit Rómában egy rabbi 
folytatott valakivel, aki meghaladottnak tekintette Izrael kiváltságos
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helyzetét Isten üdvterében. Amint a teve és tűfoka, vagy a szemben levő 
gerenda, úgy az ízét veszített sónak újbóli használhatósága a korabeli 
abszurditások sorát jelzik. S mivel lehet, hogy akár Jézusig nyúlik visz- 
sza annak a kijelentése, hogy Izrael „ízét veszítette só”, — felelt frappán
san a rabbi, amikor tudakolták tőle: ugyan, hogyan nyerhetné vissza el
veszített erejét a meddővé vált só? — „csak egy nőstény öszvér méhle
pényével” — durva, de mindenki számára érthető, milyen makacsul ra
gaszkodtak Jézus kortársai Izrael előnyéhez minden más nép előtt. Mert 
eszerint „elveszíthetetlen” Isten végzése, amellyel Izraelt tette a pogá- 
nyok számára sóvá, lobogó gyertyává, hegyi Sionná . . .

A meddő só már csak sáros utak javítására szolgál mint vasgyári 
lakótelep utcáin a salak. Számunkra ez a kép éppen Izrael sorsán ke
resztül jelentős: ha a tanítvány/egyház használhatatlanná válik a szol
gálatra — mint a meddő só, oltott gyertya, vagy elrejtett város — elveszí
ti létjogát, de exisztenciáját is. A vonalak összegzése tehát napjainkig 
érvényesen: az egyház a világért van, de úgy, hogy éppen szolgálata és 
áldozata miatt nem veszíti el kontúrját, sajátosságát, tehát nem vilá- 
giasodik el, pedig a világban van és a világért él mint ízes só, világító 
mécses és szemmeltartott város!

K é t  vázlat az igehirdetéshez

I. Áldozat nélkül nincsen élet:
1. a só képe szerint a tanítvány, egyház — nélkülözhetetlen a világ, 

társadalom, munkahely, szomszédság részére. Nem önfenntartó, hanem a 
környezetéért folytatott élete ízessé, széppé teszi sokak számára az éle
tet. Szabaddá teszi az utat minden jó, igaz és szép számára, elhatárolja 
és töri a gonoszt, hamisat és rútat. Mindezt úgy, hogy valószínűen csak 
akkor vesznek észre ebből valamit is az emberek, ha a só már „el
tűnt” . . .

2. a meggyújtott gyertya képe: először azt hangsúlyozza, hogy a dia- 
kónia nem egyszeri esemény, hanem maga az új élet. Állandóan oda 
kell adnia magát, a permanens halált kell vállalnia ahhoz, hogy világos 
legyen. Aki önmagát kíméli, fogyasztja a fényt azaz visszahozza a sö
tétet. Az „egész élet” vagy diakónia, vagy mi is a nagy éjszakában félünk, 
tévedünk, ütközünk, sebesülünk reménytelenül! Másodszor kifejezi, 
amit tudunk, de nem is szabad felejtenünk, hogy a gyertya nem önma
gából veszi a lángot. Kapja! de mivel vállalja, egyúttal sorsa is lesz. 
Így is van konstruálva a gyertya. Nem vitrintárgy, hanem nélkülözhe
tetlen használati tárgy. S végül annyira egybefonódik a világosság szol
gálata az önként vállalt halállá!, hogy az utolsó pillanatban lobbant leg
élesebb fényt mintegy testamentumot: nem bántam meg, sőt így volt 
gyönyörű az élet is, a végső óra is s a „hosszú út” át a halál sötétjén.

3. a hegyre épített város képe megtilt minden elrejtőzést az embe- 
riség/világ elől. Se visszavonulás, se elzárkózás, se magunk fabrikálta 
elrejtőzés. Lássanak! de nemcsak ünnepi órán, hanem mindig. Nincsen 
inkognitó, nincsen szolgálaton kívüli állapot, nincsen „műszakban” gon
dolkodó tanítványság. Tudnia kell, hogy mindig szemmel tartják. Orien
tációs ponttá kell válnia mindenki számára, aki csak „úton” van.

Az áldozathozatal tehát radikális lemondást jelent karrierről, ura
lomvágyról, önmegtartásról, e világ kívánságairól (!) és végül az ún. 
„magánélet” -ről. A diakóniai életformához „szent észrevétlenség”, a „ke
reszt” vállalása és a teljes „nyitottság” tartozik. Akkor — csak akikor! — 
ragyog fel az emberek előtt a mennyei Atyának elfelejtett arca!
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II Legyetek? — lesztek? — VAGYTOK!
1. Zsidó (vallásos ember) a törvény alatt. Szemben a követelő szó

val. Reménytelen helyzet és járhatatlan út. Vagy a kétségbeesés vagy „a 
magunk megjátszása” . Mindkettő — sehová se visz . . .

2. Világ (szekularizált — pogány) a tények „vertikális” ismerete híj- 
ján rajongás útján. Még nem tudják, mekkora súlya van a bűnnek. 
Ezért sajátos módon ez az „idealizmus” útja. Mintha jó lenne az ember 
s valóra váltódna az ősi, naiv jelszó: lesztek . . .

3. VAGYTOK! ez az evangélium. Minden értelmen felüli. Nincsen 
indoka bennünk. Színtiszta kegyelem. De ugyanakkor ERŐS ez a kegye
lem. Végbeviszi, amit ígér! itt nagyon kicsi az ember s ezért megnőhet 
az Isten. Tökéletesen új kezdet, amely teljességre fut.

Balikó Zoltán

VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP

Mt 5,17— 19

A törvény betöltése: a szeretet

Már az első keresztyén gyülekezet kérdésévé lett; hogyan kell Krisz
tus népének igazodni a törvényhez? Azóta a keresztyének között újra, 
meg újra felvetődött ez a kérdés.

A törvénynek mindenekfelett-valóvá tételével az egyház történeté
ben a törvényeskedő kegyességet hívták létre. Amelyik állandóan a „sza
bad” és „nem szabad” moralizálásával örömtelenné tette a keresztyén 
életet, s a hit felszabadultságát a szabályok és előírások felsorolásával 
törvényeskedő vallásoskodássá csorbította.

A nácizmus idején a törvény és evangélium feszültségét egyes teo
lógusok igen egyszerűen úgy oldották meg, hogy az egész Ótestamentu
mot és az Újtestamentum törvényre és prófétákra vonatkozó részét egy 
nagy ollóval kivágták a kinyilatkoztatás könyvéből, a Szentírásból.

Mások megkísérelték az evangéliummal kijátszani Isten törvényét. 
S annak minden ember felé határozott követelését az evangélium adta 
szabadsággal semmissé tenni.

Az evangélium és a törvény azonban soha nem választhatók el egy
mástól. A  keresztyén hit és reménység teljesen és maradéktalanul Jézus 
Krisztusra épít. De a Jézus Krisztuson alapuló hit és bizalom teljesen 
és maradéktalanul Isten ígéreteihez és utasításaihoz, parancsaihoz tart
ja magát. A hit nem engedi szabadjára az ember önzését, önimádatát 
és felebaráttól elforduló szeretetlenségét, hanem éppen a hit serkenti és 
kötelezi az embert arra, hogy szívesen, Isten engedelmes gyermekeként 
cselekedje Ura akaratát.

Jézus Isten ígéreteinek és törvényének betöltője.
Ahogyan Isten az Ótestamentumban adott ígéreteinek nem mondott 

ellent, hanem Jézus Krisztusban minden ígéretét beteljesítette — mert 
Jézus Krisztusban Isten minden ígérete igenné és ámenné lett, 2 Kor 
1,20 — ugyan úgy Isten nem törölte el a törvényt, hanem Jézus Krisztus
ban teljességre vitte és maradéktalanul betöltötte. Jézus Krisztusig Isten 
ígérete 'betöltetlen maradt. Akaratát csak megszegte és semmibe vette 
az ember. Jézus cselekedte Isten akaratát egészen a golgotái keresztig.
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Jézus Krisztus engedelmessége nem azt bizonyította: íme mégis lehet 
Istennek való engedelmességben élni. Nem is arról tanúskodott: mégis 
csak meg lehet tartani Isten törvényét. Az a tény, hogy Jézus Krisztus 
betöltötte teljesen és maradéktalanul Isten törvényét arról beszél, hogy 
Isten minden emberre irányuló üdvözítő akaratát nem engedte az em
beri engedetlenség által keresztezni, áthúzni. Isten nem mondott le az 
engedetlen, akaratát megszegő emberről sem. Igénk éppen ezt az örven
detes hírt húzza alá és teszi nyilvánvalóvá. Jézus Krisztusnak az embe
rért, minden emberért golgotára menő szeretete töltötte be Isten törvé
nyét. Érettünk és helyettünk. Az Istennek való engedetlenség bezárta az 
Istenhez vezető ajtót. Jézus Krisztus engedelmessége minden ember előtt 
megnyitotta azt a kaput, amelyik az Istennel való közösséghez, örök
élethez vezet. A törvényt betöltő Krisztus érettünk és helyettünk enge
delmes. Ahogyan érettünk és helyettünk hordozza el engedetlenségünk 
büntetését: halált és poklokra szállást. Az Istentől a fájdalmas sikoly száll 
az ajkáról: Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem! A golgotái 
kereszten célhoz ér Istennek emberre irányuló, életet munkáló és védő 
agapé-szeretete.

„Amíg a menny és föld majd elmúlnak” , „amíg a történelem folya
mata” zajlik, amíg mindazok be nem teljesülnek, amelyek előre meg- 
mondattalk, amíg célhoz jut Isten terve ezzel a világgal, amíg Jézus 
Krisztus vissza nem jön ítélni élőiket és holtaikat, addig érvényben ma
rad a törvény minden betűje. Nagyon fel kell itt figyelnünk arra, hogy a 
törvény csak addig érvényes, amíg a menny és föld fennállnak. Jézus 
Krisztus szava és cselekedete, amelyik szeretetében nyilvánul meg ér
vényben marad akikor is, amikor az ég és föld elmúlnak. S rhert Jézus 
szava örökérvényű, azért Jézus népétől Isten akaratának mélyebb és iga- 
zabb betöltését követeli. S itt lesz Jézus akarata minden kor keresztyé
néinek zsinórmértékéül: „A törvény betöltése a szeretet.”

Jézus Krisztusban az eljövendő „aionnak” az ereje már itt valósággá 
lett és ez az erő munkálkodik a tanítványok életében. Ezáltal lesz be- 
töltötté és megcselekedetté Isten akarata a tanítványok életében is. 
(Zsid 6,5) Jézus Krisztusban a Jeremiás (Jer 31,33) meghirdette új kor
szak kezdődött el. A törvény jogi követelése Jézus Krisztus halálában ér
vényre jutott. Isten „hústáblákra”, a szív „hústábláira” írott agapé-szere- 
tetének sürgető „má”-ja elérkezett.

Ennek a törvénynek betöltése pedig az Isten és ember szeretete. Is
ten akaratának a megszegése mindig az általa megkövetelt szeretet meg
csúfolása. A szeretet mindig bizalmon alapul. Az Isten akaratát megsze
gő szeretetlenség mindig magában hordozza a bizalmatlanságot Isten felé. 
Az Isten akaratát megszegő ember nem bízik többé Isten szavában. 
Nem bízik abban, hogy Isten a legjobbat, a legszebbet akarja neki adni. 
(1 Móz 3, 1—11)

Az Isten felé bizalmatlan ember szeretetlen és bizalmatlan lesz em
bertársa iránt. Irigy, önző és magával törődő embertelen-emberré lesz. 
önzésével ki akarja használni az Istent és az embertársat.

Jézus agapé-szeretet törvénye az egész életet Isten és embertárs 
szolgálatába állítja. Ez sokkal több mint a mózesi törvény elénk adta 
követelés. Nem korlátozódik egy bizonyos életterületre. A krisztusi kö
vetelés nem korlátozódik a gyülekezet közösségére, hanem felöleli és át
fogja az egész életet. Jézus agapé-szeretet elkötelezése lehetetlenné te
szi, hogy a keresztyének csak saját üdvösségük kiharcolásával, kikegyes- 
kedésével vagy kiérdemelésével legyenek elfoglalva. Szeretetük vertiká
lis és horizontális értelemben átfogja ezt az egész világot. Isten szere-
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tése mellett fáradhatatlan az ember-szeretetben. Nem lehet azonban ma 
úgy szeretni az embertársat, hogy annak életkörülményeinek megjavítá
sáért, jogainak kiteljesedéséért, emberhez méltó életéért ne tenne meg 
mindent a hivő ember is. Nem lehet Istent úgy szeretni és úgy imádni, 
hogy ne vegyük észre a segítségre szorulót, akinek néhány perc időre, 
meleg testvéri szóra, vagy éppen társadalmi igazságosságra van szük
sége.

Jézus elmarasztalta azokat a kortársait, akik ismerték, de nem cse- 
lekedték az Atya akaratát. (Mt 23,3.) Az Isten akaratának ismerése és az 
életfolytatás nem lehet ellentétben egymással. Nem ellentmondásos a ke
resztyén életünk? Isten szeretetéről zeng éneket az ajkunk a templom
ban, s úgy éljük az életünket a munkahelyünkön, a társadalomban és a 
világban, mintha soha nem találkoztunk volna az élet élő Istenével. Tud
juk, hogy Isten minden életnek ajándékozója és fenntartója. Közönyünk
kel, amelyik elfordul az embertársától hányszor pusztítjuk, „Öljük” sze
retteink vagy embertársaink életét. Felelőtlenül magukra hagyott gyerme
kek, vagy idős emberek, akikről könnyelműen elmondjuk „számukra 
már úgy iis csalk teher az élet”, nem arról tanúskodnak, hogy Krisztus 
életet munkáló szeretetét soha nem cselekedtük meg?

A szeretet elkötelező törvénye mindenki irányában szeretetet sürget 
és követel.

Mert Krisztus szeretetéből senki nem maradt ki. Mert Krisztus üdvö
zítő akarata mindenkit átölel. Semmit nem ér a hit a felebarát javát és 
életét, üdvösségét és boldogságát munkáló szeretet nélkül. Semmit nem 
ér az „Uram, Uramozó” élet az irgalmasság cselekvése nélkül. Semmit 
nem ér a számítgatásból fakadó szeretet és irgalmasság.

Csak aki cselekszi a mennyei Atyának agapé-szeretet akaratát, re
mélheti a közösséget az örökkévalóságban azzal az Istennel, aki maga a 
Szeretet.

Dr. Nagy István

VÍZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP

Lk 9,51—56

Jézus csorbíthatatlan jósága

Képzelem, milyen dühösek voltak Jakab és János, hogy Jézust és a 
vele tartó zarándokokat elutasították az ellenséges érzületű samáriaiak, 
egyszerűen és kizárólag azért, mert zsidók voltak és a jeruzsálemi ün
nepekre igyekeztek. „Jeruzsálembe? Csak tessék! De kívül tágasabb!” 
Ettől másnak is kinyílt volna a bicska a zsebében.

Hogy milyen ádázul acsarkodóit egymás ellen a két nép, arra jel
lemző egy Jeruzsálembe tartó rabbi esete, akinek egy samaritánus mele
gen ajánlotta, hogy inkább a Garizim „áldott hegyén” imádkozzék, sem
mint „ama szemétdombon” , mármint Jeruzsálemben.

Jézus megtakaríthatta volna ezt a kellemetlenséget — de úgy lát
szik, nem akarta. Nem hinném, hogy a rövidebb út kedvéért. Bele akar
ta vinni tanítványait az áldatlan samáriai légkörbe, mint ahogy egy 
gyártmány prototípusát a sorozatgyártás megkezdése előtt- nagyon is 
szándékosan és tervszerűen viszik bele minőségvizsgáló folyamatokba: 
járműkaptatóba, anyagfárasztóba — vallja csak ki a gyengéjét!

757



A GYŰLÖLET KERESZTTÜZÉBE KERÜLTEK itt. Hamar megiz
zasztotta őket a samáriai kohó s menten tűzokádó kedvük támadt, mi
közben észre sem vették, hogy tisztátalan szeretettel buzognak Jézusu
kért, aki ekkor már befordult a végső nagy út célegyenesébe. Halálig 
hű, hatalmas emberszeretettel fölvértezett szolgálatából ízelítőt kellett 
adnia övéinek, még ha ez a kemény próba keserűen kiábrándította is 
őket önmagukból.

Annak a vad gyűlölködésnek persze megvoltak a történelmi okai, 
mint minden hasonlónak, mely nagy embercsoportokat uszít egymás el
len. Jó 700 évvel azelőtt ui. az északi országrész bukása után a győztes 
asszírok deportálták erről a vidékről a zsidókat s helyükre ázsiaiakat 
telepítettek. A környező területeken megmaradt, illetve ide visszaszivár- 
gó zsidóság szemében persze ők voltak az idegen test, a betolakodók, 
s mi sem könnyebb, mint az ilyennel szemben a faji gyűlölet.

A  Samáriába betelepített pogány ázsiaiak egyébként népileg és val
lásilag keveredtek a zsidókkal, de ez éppen nem enyhített a helyzet 
élességén, mert ebben az izraeliták szent hitük bemocskolását látták s 
afféle „semmilyen hitűeknek” tekintették a samaritánus keverék-lakos
ságot. így járult a vallási gyűlölködés ,a fajihoz — a legkényelmesebben, 
leggátlástalanabbul valami „magasztos” okkal lehet acsarogni, pl. Isten 
nevével takarózva.

Ám úgy látszik, ez sem volt elég. Az egész Palesztinát megszállva 
tartó rómaiakkal szemben ui. barátságosabb politikát folytattak a sama- 
ritánusok, mint a zsidók, s utóbbiak szemében így lettek amolyan „ha
zátlan bitangok” , árulók, elnyomók szekértolói stb. A nemzeti-politikai 
gyűlölködés betetőzte s fajit és vallásit, mint ahogy általában a gyűlölet 
önmagát szaporítja s egyben ellen-gyűlöletet provokál.

Jakab és János ebben benne voltak nyakig, sőt — minden bizonnyal 
társaikkal együtt — ki sem látszottak belőle, hogy lett volna némi kriti
kai távolságuk saját indulatukkal szemben. Olyannyira, hogy ugyan
ezt feltételezték Jézusról is! Szinte magától értetődően várták a „tűzpa- 
rancsot”, nyilván abban a hiszemben, hogy haragjuk szent és Jézusuk 
megsértett becsületét állítják helyre, ha egy szörnyű, megtorló istenítéle
tet imádkoznak le a „hitetlenek” romlásra érett fejére.

DE JÉZUS NEM HAGYJA CSORBÍTANI ISTEN SZERETETÉT, 
melyet hordozott mind a keresztig.

Nem szentesíti a gyűlöletet, még két fő-apostol kedvéért sem! „Ok” 
akad mindig, de ha mellettük van Jézus, ő a szeretetre ok. A  nagy te
kintélyű Illés példájára hivatkoznak Jakab és János, a „Mennydörgés 
Fiai” , (elég indulatos természetűek lehettek), de elfelejtik, hogy Krisztus
sal nem lehet Krisztus előtti módon együttműködni. Vele új korszak jött, 
s többé nem takarózhatunk a Megváltó nélküliség korából vett olyan 
példákkal, melyek alkalmasak gonosz indulatainknak nemcsak fedezésé
re, de megdicsőítésére is. (Szabó Lőrinc: „Sugaras hőssé magát a bitang 
is hogy költi át” ...)  S milyen jellemző:

Jézus övéire pirít rá s nem a samaritánusoknak „olvas be” . Ha ő 
ma „jól odamondogat” valakinek, az mindenekelőtt az ő egyháza, amely
nek sosem olyan nagyon könnyű elsajátítania, hogy mi a szeretet meg- 
ragadottságának, a szolgálatnak az erkölcstana, a diakóniai etika, amely
től újulhat a világ bennünk és körülöttünk, míg nekiszabaduló indula
taink fojtó ködöt fújnak kifelé-befelé egyaránt. Hányszor férne ránk — 
csak legyen fülünk a hallásra — hogy Jézus épp úgy keményen ránk
szóljon, amikor indulatainkat követve visszacsúszunk Krisztus előtti 
szintre és „rest szívűek” vagyunk megtanulni (=elsajátítani, begyako
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rolni), hogy ő szelíd és alázatos szívű (Mt 11,29) — pedig másképp igen 
bajos felüdülést (anapausin!) találni lelkűnknek, vagyis emberi egzisz- 
tenciánknak

VEDD SORRA HÁT, HOL KÍSÉRT A GYŰLÖLKÖDÉS, hol csorbít
ja benned Jézus jóságát, hol tömi el azt a csatornát, melyen szeretete 
átáradhatna rajtad s közösségeden másokhoz!

Személyedben: berögződött harag, keserű emlék — és szívednek egy 
darabját mintha műtétileg lekapcsolták volna, a szeretet vérkeringéséből 
egy rész kizáródott. Odaengeded-e Jézust?

Családodban, rokonságban: egy-egy idült rossz viszony még a gyere
kekre is átszállhat sötét örökségként, akár meghatározott személyekkel 
szemben, akár mint viselkedési modell, beidegződés, mely bármely pil
lanatban teljes apparátussal képes beindulni és elmérgesíteni a leve
gőt. (S akkor aztán „gáz van” !) Jézustól viszont meg lehet tanulni pél
dául az első jó szó elvét, melynek ismételt alkalmazása, ha hiteles csen
gésű, krónikus lelkigörcsöket kezdhet el oldani. Családok közötti viszony
ra, munkahelyi személyi problémákra ugyanez érvényes. Viszont amilyen 
olcsó dolog vádaskodni, olyan sokba kerül „légköri ártalmakban” az ön- 
és közrombolás, a szeretetképtelenség.

Egyházi szinten hirtelen ugrik fel a veszély nagysága, mert a fele
kezeti, vagy világnézeti „görbeszívűség” még mielőtt megjelenne, iste
nes bevonatot kap. Hányszor rántották le Isten szent nevét vak indulatok 
védjegyéül. És mi talán sosem élünk vissza vele? De nehéz magunk
nál kezdeni a megtérést, de szörnyű nehéz . . .  Még egymást is akadá
lyozzuk benne, hogy mások ugyanezt a szívességet tegyék meg ne
künk, és akkor szerencsésen megússzuk az egész egyházasdit valódi 
bűnbánatot, megújulás és abból fakadó szolgálat nélkül. Csak éppen: ak
kor minek?

Nemzeti összefüggésben is van „elvámolnivalónk” . 15 éves korom
ban döbbentem rá először egy kiváló tanárnő jóvoltából, hogy a nemzeti
ségi problémákkal kapcsolatban a saját „fajtánkat” éppen nem tekinthet
jük vétlennek. 22 évesen meg már az jelentett döbbenetét, hogy egy elég 
magas tisztet betöltő egyházi személy becsmérlően nyilatkozott egy 
szomszéd népről, mégpedig nyilvánosság előtt. Voltak — korábban — 
prédikációk, melyek nem a megfeszített Krisztust hirdették, hanem a 
„trianoni Golgotát” , ám azóta is itt-ott olyan sirámok, vagy dü'h4dtöré- 
sek, melyek önigaz melldöngetésnek éppúgy beillenek, mint bosszú
vágy proklamálásának. Nem is beszélve a politikai zsákutca-gondolkozá
sokról, múltimádatról, rejtett uralkodásvágyról, amelyet annyi igével de
korálnak, hogy tisztára kereszténynek látszik, rogyásig terített asztal mel
letti szocializmus-csepülésről, s arról a gyermeteg, vagy éppen rafinált 
próbálkozásról, mely múltba rekedtségének és jövő-félelmének ha sehol 
másutt, de az egyházban okvetlen szeretne berendezni legalább egy 
sarkot.

És a faji gyűlölet? „Haragszom Hitlerre, mért nem a cigányokon 
kezdte” — elménckedett valaki. „Zsidó, de rendes ember” — szólja el 
magát a másik. „Mit keres itt ez a sok ferde szemű” — epéskedik egy 
harmadik; küldenék csak ki őt oda „ösztöndíjjal” , megtudná, milyen kö
rülményekből kell följebb segíteni azt a népet. Akadnak olykor ilyen 
nyilatkozók. S mi van Dél-Afrikával, vagy az USA déli államaival? 
Mindezekben az egyháznak talán nem ér a neve ?

Kritika-képessé utoljára általában nem a saját személyével, hanem 
a saját közösségével szemben válik az ember. Addig pedig fokozottan
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hajlamos a másik kollektívumot tenni meg bűnbaknak. Na ja, az ördög 
sosem olyan színű, mint a magunkfajta .. .

„Nem tudjátok, milyen léleké vagytok” — hangzik Jézus szemrehá
nyása. Több teret szívünkben, közösségeinkben, cselekvésünkben a meg
elevenítő és szolgálatba sodró Léleknek! A Népek Világosságának! Hogy 
is adna ő tüzet a kezünkbe! Ha kívánjuk, egész biztos, hogy rosszul 
nyúlnánk hozzá! Tűz a szívünkbe kell, hogy tisztán legyünk buzgók, 
Jézussal a mában.

„URAM, SEGÍTS!” Gyűlölködni? Tudunk azt mi magunk is. Segíts 
a mindennapos szeretet életformájára, hogy átformáló erejét csorbítat
lanul fogadjuk be és úgy is adjuk tovább!

Dr. Bodrog Miklós

VÍZKERESZT UTÁN 4. VASÁRNAP 

Máté 14,22—33 

Megsegít a mindenség Ura

A drágagyöngyöt könnyen összetévesztheti az ember, hacsak nem 
szakértő ékszerek dolgában. Látszhat egy tárgy szakasztott olyannak, 
mint a másik, s mégsem azonosak.

Merőben hamis volna Jézus tengeren járásának csodáját csupán jel
képesen felfogni. Ezzel ugyan megmenekülnénk az ész és tapasztalat el
lenvetéseitől, de megüresítenénk az elbeszélést, tagadásba vennénk az 
evangélisták hitét. Viszont az is teljességgel lehetetlen a prédikáló egy
ház számára, hogy ezt az újszövetségi elbeszélést egyszerűen csak elis
mételje s ne keresse üzenetét a mai hallgatókhoz, kik történetesen nem 
a tengeren hányódnak, hanem a templomban ülnek. Igenis, óhatatlanul 
szimbólikus vonást is öltenek az elbeszélés egyes mozzanatai; áttételesen 
bár, de magunkra ismerünk például Péterben, a süllyedőben.

I .

Kezdjük tehát az elalkudhatatlan fő mondanivalón: Jézus Krisztus 
úr a természet dühöngő elemei felett. Urasága nem korlátozódik az' em
bervilágra, kiterjed az egész teremtettségre, hatalma van a káosz bor
zongató fenyegetései felett. Az Ötestámentomban a tenger és a zúgó vizek 
gyakran képül szolgálnak a káosz halálos rettentéseinek érzékeltetésére. 
Jézus részt vesz a Teremtő Isten hatalmában, imádon dicsőségét megmu
tatja a vad hullámokon. Egyik zsoltár a Mindenhatót magasztalja ekképp: 
„Utad át a tengeren vitt és ösvényed nagy vizeken, ámde nyomaid nem 
voltak felismerhetők” (Zsolt. 77, 20.) Ez a titokzatos Isten-jelenés vakít 
bele a tanítványok szemébe Jézus tengeren járásakor, úgyhogy imádva 
leborulnak előtte: „Bizony Isten Fia vagy!”

Jézus Krisztusnak ezt a szoros kapcsolatát a mindenséggel Pál 
apostol is hangoztatja 1. Kor. 8,6 versében. Még kifejezőbben Kol. 1,15— 
]8. verseiben: Ö benne, Krisztusban, teremtetett és áll fenn minden és 
Ö reá nézve! Különlegesen kapcsolódik egyházához, mert annak a Feje, 
de Ura azon túl mindennek! A megváltás, mely végett Jézus emberré 
lett, túllépi a humánum körét, hisz a Teremtő új eget és új földet akar 
a bűn miatt megrontott régi helyébe.
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Persze minket, mai emberekét, kik főleg az értelem világában sze
retnénk élni (gyakran sikertelenül!), nemcsak az zavar, hogy a „termé
szeti törvények” megszakításáról nem kívánunk tudni, de az is, hogy a 
természetet nem akarjuk bűntől megrontottnak látni. A rousseau-i 
„Vissza a természethez!” vágyként szívünkben él. A természet efféle 
idealizálása azonban nem felel meg a valóságnak. Fölemelő érzés árad
hat el rajtunk egy gyönyörű nyári napon, ha kirándulunk Isten szabad 
ege alá, élvezzük az erdők csöndjét, a madarak dalát, álmélkodunk he
gyek, vízesések szépségein. De ugyanez a természet telve iszonyattal is. 
Földrengés, áradat, láva tüze ijeszt. Ismerünk növényt, mely kinyitja 
ravaszul kelyhét a rovar előtt, hogy bemásszon, de soha többé ki nem jön 
a lezárt kapun. Mily hátborzongató a vadállatok üvöltése, egymást mar- 
cangolása. S mi folyik a tenger fenekén! Róm. 8,18—22 versei kijózanít
hatnak bennünket. Ez a teremtett világ sóvárogva vár velünk együtt a 
megváltásra.

Nos, ennek a jóreménységnek az örömét hirdeti Jézus győzelme a 
viharos tengeren. Előíze ez végső diadalmának. Jézus nemcsak beszéd
ben hirdette meg, hogy elközelített az Istennek országa vagyis kezdetét 
vette urasága, mentő hatalma betört a világba, hanem megfogható jelét 
is adta ennek démonikusok gyógyításával, a természet vad elemeinek 
megfékezésével.

Mint evangéliumot, reményt keltő jóhírt kell meghallanunk ma is 
ezt az üzenetet. A Vízkereszt utáni 4. vasárnap gondja, hogy erről meg 
ne feledkezzünk.

II.
Ezek után bátran következhetnek azok a részletek, melyekben a ta

nítványok, kiváltképpen Péter valami módon szimbólummá vagy ha úgy 
tetszik, mintává lettek és lesznek mindenkor számunkra, sok veszély 
közt hányódó emberek számára.

Éppen ez tűnik fel elsőként: a veszélyzóna, melyben mi Isten em
ber-teremtményei élünk. „Az élet száz veszély” hangzik egy norvég ének 
igaz sora. Talán mert ez a hajós nép régtől ismerte a tengert. De hát 
mi nem lehet veszélyessé? A levegő szennyezettségétől a bombarobba
násig vagy az emberrablásig minden. A technika áldás. Krisztus Urunk 
— mondhatjuk — részt ad az embernek általa a természeti erőkön való 
győzelméből. Ám a technika magas fokon világveszélyt rejt a bűnös em
ber kíméletlen kezében. Veszély a nyomor elmaradott világrészekben, de 
éppígy a jólét más tájakon. S legfőbb veszély az embernek — önmaga. 
Magától értetődik, hogy a fenyegetések elől a keresztyének sincsenek 
mentesítve. Elbeszélésünk szerint maga Jézus küldi el tanítványait ma
gukban a tengerre! Igaz, imádkozik is értük a hegyen. A tanítványok 
magukban, félelmek között a háborgó tengeren és Jézus magánosán, 
imádkozva a hegyen. Puszta szimbólum ez? Ö nem. Valóság. Jézus nél
kül lenni, reá hosszan, kétségek közt várni, ez a legkeményebb próba
tétel a hivő számára. És Jézus közbenjár értünk (v. ö. Zsid. 7,25.) — az ő 
meg nem szűnő esedezése a mi vigasztalásunk.

Segítsége idejében megjő. Ez a következő mozzanat. Ahogy Luther 
énekli: „Ha késik is segedelme, Ha várat is magára: Nincs kétségem, 
szava igaz, ígéretét beváltja” (Kér. én. könyv, 349 sz.) Jézus csodái so
hasem a látványosság csodái, még az ún. természeti csodák sem, hanem 
az embermentéséi. Győz a megvadult elemeken, de avégett, hogy a baj
ban lévőket megsegítse! Nincs akadály, min ne törne át övéi érdekében. 
Vajon csak kegyes beszéd ez? Nincsen övéinek ezer meg ezer ily ta
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pasztalata? S nemcsak az egyes hívekre vonatkozólag, de magára az egy
házra nézve is fennáll ez az igazság. Avagy csak érzelgős művészi ha
gyomány volna az, hogy az egyház mint kicsiny bárka ring a történelem 
óceánján? Ismét mondom: nem. Bizony valóság. Ezerszer elveszett volna 
az egyház külső veszedelmekben vagy méginkább belső kísértéseiben, ha 
meg nem menti virradatkor az egyház Ura. Egy csónakban ülünk a ten
ger urával: egyes-egyedül ebben van az egyház jövőjének biztosítéka.

Külön érdemes kiemelni azt, hogy Jézust a szaváról ismerik föl, nem 
pedig az arcáról. Az ige, az ő igéje mindenek felett! „Én vagyok, ne fél
jetek!” Alakja homályba rejtezhet, orcája összetéveszthető akár a „kí
sértetekkel” is. Láthatatlanságából nem lép ki az idők végezetéig. De igéje 
hangzik. S a hit az ige hallásából van. (V. ö. Róm. 10,17.) Óriási jelen
tőségű az istentisztelet, az igehallgatás, a bibliaolvasás ma is!

Végül, de nem utolsósorban: ott a süllyedő Péter. Melyikünk ne is
merne benine időnkénti önmagára? A VaSkancellárról jegyezte fel élet
rajzírója: egy ismerősének szobájába lépve, meglátja saját arcképét s 
fejét rázva így szól: „Ez volnék én? Ez nem én vagyok” ; majd megfor
dulva a süllyedő Péter képére mutat mondván: „Ez vagyok én.” Vas
akarat itt nem jön számba. „Erőnk magába mit sem ér.” Egy nagy költő a 
kételyt az önbizalom hiányának nevezte. Péter kétsége azonban akkor 
támadt föl, mikor levette Jézusról a szemét. Az Atyához készülő Jézus azt 
ígérte tanítványainak, hogy hit által cselekedni fogják azokat, amiket ő 
cselekedett, sőt nagyobbakat is (Jn. 14,12.) Hit által. Ez a hit nem foko
zott önbizalom. Ez a hit kizárólag Jézusra és az ő igéjére támaszkodik. 
Őrá néz, Rajta függ. Mihelyt nem Ö rá nézünk, hanem a „szituációra” , 
amelyben éppen vagyunk, tengeren vagy másutt, menten merülni kez
dünk. Allegorikus magyarázat ez? Semmiképpen. Így van, valóban így, 
s így kell lennie!

Drágagyöngy ez a mai vasárnapra rendelt evangélium mindenkép
pen. Kinyilatkoztatja, hogy Jézus Krisztus a teremtett világ ura. S ettől 
nem esik távol az a biztatása felénk, mindenfajta veszedelemben: Ne 
féljetek, megment, megsegít a mindenség Ura mint remegő tanítványai
val, süllyedő Péterével tette a tengeren!

Scholz László
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Egyháztörténeti évfordulók

Dr. Zaffiusz Miklós levelei
1675. szeptember 14-én levél indult Velencéből a zürichi református 

egyház vezetőihez a magyar gályarabok ügyében. A levelek írója nagyte
kintélyű velencei orvos. További 10 levelét és 4 személyes ajánlását is
merjük még ez ügyben. — Hogyan került, mint Isten eszköze, a későbbi 
szabadító fordulat gyújtópontjába?

Bécs és Nápoly között a velencei köztársaság uralja az út egy részét. 
1675. július 1-én indítják útra az elítéltek második csoportját, Kapuvár
ról 6, Sárvárról 14 lelkészt (15 ev. és 5 ref.) Triesztben Velence hatóságai, 
már a hajókról parancsolják partra a foglyokat és az őket kísérő 500 
spanyol katonát. Heinrichson parancsnok busás váltságdíjért, fejenként 
100—100 tallérért hajlandó a foglyokat elengedni. Sebésze, a berni szárr 
mazású Huldrichus a foglyok kérvényét, segítségkérését dr. Zaffiuszhöz 
küldi. Honnan gondolhatták, hogy számíthatnak rá ?

Első leveléből kiderül, hogy Svájcban nyerte el diplomáját, jól ismerj 
a lelkészeket és tanárokat. — Itália több nagy városában élnek német, 
vagy svájci származású diplomaták, tudósok, kereskedők. Ezek bizonyára 
tudtak egymásról. — Zaífiusz doktor Schorer, Lauber és Preffendorfer 
velencei kereskedők segítségével 226 tallérral szabadlábra helyeztet öt 
foglyot. Közülük Beregszászi István református lelkész naponta felkeresi 
az orvost. A velencei kereskedők bizonyára ismerik Velcz György és Fű- 
löp nápolyi cégét. A Velcz-testvérek a gályákon levőkhöz keresnek és 
találnak kapcsolatot. Velczéknek üzleti megbízottja él Bécsett. . .  A ke
reskedők mind evangélikusok. — Velencében még nem ismerik a nápo
lyiak helyzetét. Csak szept. 18-án hozza Masznyik és Szimonidesz azoknak 
levelét.

Mindkét csoport kiváltása érdekében hatalmas anyagi támogatásra 
van szükség. Zaffiusz Svájc testvéregyházának politikai és anyagi támo
gatására számít. — Isten így ad vagyont, tekintélyt, sőt életet kockázta
tó mentőket az üldözöttek támogatására. — Miért fontos Zaffiusz sze
repe?

Sürget az idő. Heinrichson Bécsbe megy. Jogos az aggodalom, hogy 
„a dühükben tomboló bírák, püspökök és jezsuiták” mindent elkövet
nek, hogy gályákra juttassák az úton levőket. Szinte ajtóstól tör be Zaf
fiusz a béke, jólét és vallási egyenlőség hazájának lakóihoz: „Az Is
tenre kérlek benneteket, ébredjetek rá e példátlan szörnyűségre. . . ” Á 
tények valóságával mozdítja meg a tehetetlen diplomáciát. A féltő sze
retet tüzével űzi el a reformáció megosztott egyházainak egymás iránti 
közönyét. „Nápolyban már 18 református és 15 ágostai hitvallású lelkészt 
tartanak láncraverve a gályákon. . .  olyan kegyetlenül bánnak velük, 
hogy még a kőszikla is megindulna rajtuk. . .  Éppen ez a 15 várhatná 
el, hogy kiszabadításukon serényen fáradozzunk. . .  jogos, hogy szerte 
minden református eklézsiában pénz gyűjtessék erre a nagy és szent 
munkára. — A testvéregyház népe megnyitotta szívét és kezét a megpró
báltak felé.

Bödecs Barnabás
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