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Egyházunk útján
PÜSPÖKI JELENTÉS

az Északi Egyházkerület Presbitériumának 
1975. november 25-i ülésére

Az egyházi nemzetközi élet

Az emberiséget foglalkoztató alapvető kérdések áthatják az egyházi 
nemzetközi életet is. Korunk döntő kérdése továbbra is a béke védelme 
és a társadalmi haladásért folyó küzdelem. Ebben a helyzetben az egy
házi nemzetközi életben is folyik a vita és a harc. Sokféle nézet, irányzat, 
álláspont ütközik egymással. De megkönnyíti a tisztánlátást, ha értjük 
korunk két alapvető kérdését: egyrészt a békéért, másrészt a haladásért 
váló küzdelmet.

Ebből az alapállásból indulva kitűnik, hogy azok, akik az egyházi 
világszervezeteket és haladó teológiai álláspontokat azzal támadják, hogy 
csak a vertikális vonallal kell törődni, vagyis csak felfelé kell nézni, a 
keresztyén életet elspiritualizálni, s az ember ügyét háttérbe kell szorí
tani — nem segítenek korunk két alapvető ügyében, hanem azzal szem
ben értetlenül, vagy éppen ellenségesen viselkednek. A  nyugat-németor- 
szágí „Kein anderes Evangélium” tábora, az amerikai Biily Graham-féle 
evangelizációs vonal, vagy Wurmbrand és mások durva antikommunista 
irányzata jobbról támadják az Egyházak Világtanácsát, a Keresztyén Bé
kekonferenciát, a Lutheránus Világszövetséget, az Európai Egyházak 
Konferenciáját, a szocialista országok egyházainak tanítását és magatar
tását, sőt sok harmadik világbeli, vagy nyugati megnyilvánulást is. Nem 
nehéz ebben felfedezni a régi egyházi reakciót, amely a társadalmi hala
dást mindig gátolta a történelem folyamán.

A  mi egyházunk hangja már régóta tiszta és világos az egyházi nem
zetközi életben. Amikor egyházunk teológiája Jézus Krisztusról, mint 
szolgáló Ürról tanít, őbenne egyszerre találjuk meg a vertikális és a 
horizontális sík összefüggését. Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egy
szülött Fiát adta érte, Jézus Krisztuson keresztül nyújtja az Isten- és em
berszeretet nagy parancsolatát. Ezért teljes hittel és meggyőződéssel ál
lunk az ember ügye mellé, amikor az emberiség jövőjének biztosításáról 
és az emberi haladás ügyének segítéséről van szó. Hasonló állásponton 
vannak a magyar Ökumenikus Tanácsba tömörült tagegyházak is, és sok 
más testvéri egyház, amelyekkel egy táborba tartozunk.

Erről a teológiai bázisról szólaltak meg az elmúlt év folyamán egy
házunk küldöttei sokféle nemzetközi fórumon. Ma már rangja van a 
magyar egyházi megszólalásnak. Ebben a vonatkozásban csak egy pél
dát említek, az esztendő szolgálatai sorában, s ez D. Káldy Zoltán püs
pöknek az LVSZ amszterdami ülésén elmondott előadása, amely elő
készítette az LVSZ következő nagygyűlésének főtémáját, s amely a Lu- 
therische Monatshefte novemberi számában is megjelent. Egyházunk 
nemzetközi szolgálatáról átfogó jelentést D. Káldy Zoltán püspök fog
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tartani az Országos Egyház presbiteri ülésén, ezért ezzel a témával itt 
csak annyiban foglalkozom, amennyiben egyházunk tanításának, állás- 
foglalásának egységét és szilárd rendjét kívánom hangsúlyozni az Észa
ki Egyházkerület presbiteri ülésén is.

A  magam külügyi szolgálatáról azt jelentem, hogy az év folyamán a 
Keresztyén Békekonferencia és az Európai Egyházak Konferenciája ren
dezvényein szolgáltam. Részt vettem azokon a bilaterális egyházközi tár
gyalásokon, amelyek során koordináltuk a magyar—szlovák, magyar— 
NDK, magyar—bolgár álláspontokat az egyházi nemzetközi kérdésekben.

Hazánkban

Hazánkban ebben az esztendőben ünnepeltük a felszabadulás har
mincéves évfordulóját. Minden gyülekezetben, minden lelkészi munka- 
közösségben, majd pedig az ökumenikus Tanács által rendezett országos 
ünnepségen emlékeztünk meg erről a döntő eseményről. Hazánkat a 
Szovjetunió szabadította fel a kapitalizmushoz kötöttségéből. Sok ezer 
szovjet katona áldozta életét szabadságunkért. Ugyanakkor neves és név
telen magyar ellenállók álltak csatasorba hazánk felszabadulása érdeké
ben. A  második világháború alatt lett nyilvánvalóvá, hogy az uralkodó 
osztály hogyan árulta el magyar népünket. A  mögöttünk levő 30 eszten
dő arról tanúskodik, hogy népünk jól tudott élni a kapott 30 esztendővel. 
A  több, mint 400 éves gyarmati függőség után a magyar történelemben 
első ízben vette valóban a dolgozó nép, a munkásosztály vezetésével a 
kezébe életének irányítását. Az elmúlt 30 év alatt hazánk iparilag és me
zőgazdaságilag fejlett országgá épült. Ma iparunk másfél hónap alatt ter
mel annyit, mint amennyit 1938-ban termelt. A  mögöttünk álló nagy tár
sadalmi változás azonban nem automatikusan készítette elő a teológiai 
változásokat. Egyházunknak sok tusakodás és fáradságos munka után 
sikerült a diakóniai teológia útján járva a történelemben járó Jézus után 
elindulni, Aki szolgál népünknek, s Akit szolgálhatunk embertársainkon 
keresztül.

A felszabadulás harmincadik évfordulója alkalmából: „Az evangé
likus egyház útja a szocializmusban” címmel 313 oldalas terjedelemben 
feldolgoztam a magyar evangélikus egyház életének és szolgálatának jel
legzetes vonásait. Ebben bemutatom, hogyan jutottunk el a felszabadulá
sig, majd következik a felszabadulástól az Egyezményig (1945—1948) ter
jedő korszak egyházpolitikai küzdelmeinek bemutatása. Alkotmány ás 
vallásszabadság címen hangsúly kerül a vallásszabadság biztosításának 
bemutatására. A  régi és az új harca egyházunkban további küzdelmek
kel járt, míg az 1952—53. évi zsinat, majd a békemozgalomban való rész
vételünk, teológiai útkeresésünk eredményei, hazafias feladatainkban 
való részvételiünk, jelezték egyházunk magára találásának útját. En
nek nyomán kezdődtek meg egyházi nemzetközi kapcsolataink is. Kü
lön fejezet mutatja be azt, ami 1956. őszén történt. Elszakadt fonal cí
men (1956—1958) tekintjük át egyházunk vezetésének krízisét. A  konszo
lidáció egyházunkban (1958—1961) Káldy Zoltán püspöki szolgálatával 
kezdődött. A  kibontakozás útján (1961—1966) című fejezet bemutatja 
szolgálatunk megújhodását a különböző munkaágakban. Üj törvényrend
szerünk (1966) vázolja törvényes rendünk kibontakozását. A  diakónaiai 
teológia alapján (1967—1975) című fejezet feltárja teológiai eredményein
ket, a lelkészi munkaközösségek szolgálatát, a szocializmussal való 
együttműködés kpnkrét vonásait, az egyházi nemzetközi életben elhang-
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zó magyar bizonyságtételt. A  könyv az elkövetkező hónapokban fog 
megjelenni sajtóosztályunk kiadásában, D. Káldy Zoltán püspök elősza
vával.

A lelkészt munkaközösségek

Országos egyházi munkakörben végzett szolgálataimból összegezem a 
következőket.

A  lelkészi munkaközösségekben folyik egyházunk haladó teológiájá
nak a felbontása, elágaztatása, részletezése. Teológiai fejlődésünk szol
gálata olyan közügy egyházunkban, amely az egész lelkészi karnak és 
egyháznak az ügye.

A  lelkészi munkaközösségek 1974. évi szolgálatát részletesen kiérté
keltem, s ez a Lelkipásztor 1975. októberi és novemberi számában jelent 
meg.

Minden évben kérem az espereseket, hogy a lelkészek javaslatai 
alapján küldjenek be téma-ajánlásokat a lelkészi munkaközösségek or
szágos vezetőségéhez. Ennek alapján szoktuk kitűzni egy-egy esztendő 
LMK-témáit. A z, 1975. évben is úgy válogattuk össze a témákat, hogy 
azok teológiánk elmélyítését segítsék, s ösztönzést adjanak a további 
eredmények érleléséhez.

á975-ben 1. az LMK-előadások arról szóltak, mit jelent a felszabadu
lás népünk és egyházunk életében. — 2. áttekintettük, hogyan tudunk 
diakóniai teológiánk alapján részt venni társadalmunk továbbfejlődésé
ben. — 3. Egyházunk belső egysége és közösségtudatának továbbépítése 
volt a további feladat. — 4. Az igehirdetési téma ebben az évben „Kor
társ prédikál a kortársnak” címmel került feldolgozásra. — 5. „Békés 
együttműködéssel a béke világa felé” címmel tekintettük át aktuális fel
adatainkat. — 6. „Újabb feladataink szórványainkban” címmel dolgoz
tuk fel szórványhelyzetünk problémáit. — 7. A  gyakorlati teológiai té
mák közül idén az esketéssel kapcsolatos feladatainkat tekintettük át.

Az év folyamán 15 lelkészi munkaközösségi ülésen vettem részt, ahol 
úrvacsoraosztással, lelkészeknek szóló igehirdetéssel, előadással szolgál
tam, s a felvetődött kérdésekkel mind a lelkészi kollektíva előtt, mind a 
lelkésztestvérekkel való pásztori beszélgetés során foglalkoztam. Az 
Északi Egyházkerület minden egyházmegyéjében szolgáltam lelkészi 
munkaközösségi összejövetelen. Ezen kívül Vasban, Borsodban, Győr- 
Sopronban kétszer, Budán háromszor szolgáltam. A  Déli Egyházkerület
ből a Csongrád-Szolnok-i és Somogy-Zala-i LMK-n vettem részt.

Országos segédlelkész konferenciát tartottunk márciusban D. Káldy 
Zoltán püspökkel, ahol igehirdetéssel és „A  segédlelkész a társadalom
ban” című előadással szolgáltam, ami a Lelkipásztor című folyóiratban is 
megjelent.

Az LMK-munka értékeléséről az Országos Presbitériumban fogok je
lentést tenni, ezért arra most nem térek ki.

A Teológiai Akadémia

A  25 éves fennállását ünneplő Teológiai Akadémiánk működése 
egész egyházunk szívügye. Hozzám különösen is közel áll, hiszen a 25 
évből 17-et itt szolgáltam.

A  magam feladatköréből azokat a szolgálatokat jelentem, amelyeket 
csendesnapi, otthonórai előadások, igehirdetések során, valamint a fel-
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vételi bizottsági ülésen, szigorlaton, alapvizsgán, első évesek vizsgáján 
végzett elnöki teendőim során láttam el. Ehhez járulnak azok a tanács
kozások, amelyeket D. Káldy Zoltán püspökkel és a tanári karral együtt 
folytattunk. \

Teológiai Akadémiánk tanári kara sokoldalú, igen fontos szolgálatot 
végez. Körükben testvéri szeretettel szoktam szólni a professzori munka 
alapjáról, a teológiai tudomány művelésének fontosságáról, az önálló ku
tatásról, könyvek és tankönyvszerű jegyzetek írásának szükségességé
ről. Ennek eddig is sok eredménye volt, de folyamatosan is szükséges 
újabb gyümölcsökkel gazdagítani diakóniai teológiánkat. Az oktató-neve
lő munkában rend és pontosság van, a tanítás korszerű színvonalon, egy
házunk tanításának és állásfoglalásának igényei szerint folyik. A  hallga
tóság körében javul a tanulási kedv, növekedett a szorgalom. Az új épü
let adta kedvező körülmények is segítették ezt a fejlődést. A  hallgatók 
létszáma is növekedett az előző évekhez képest.

A  Teológiai Akadémiát végzett hallgatók közül lelkésszé szenteltem 
Nyíregyházán Bálint Lászlót és lelkészi munkatársi kiküldetésben része
sítettem Vadosfán Böröcz Enikőt.

A diakónia

Ezen a területen a püspöki szolgálat célja a diakóniai lelkület erősí
tése, az intézmények összhangban tartása, egyházunk tanításával és dia
kóniai beállítottságával. Ennek szellemében látogattam meg és szolgál
tam igehirdetéssel és pásztori beszélgetéssel budai szeretetotthonainkban, 
valamint kistarcsai, alberti, piliscsabai, nyíregyházi, győri, Üllői úti intéz
ményeinkben.

Országos diakóniai konferenciát tartottunk e szolgálati ág vezetői és 
munkatársai számára Virág Gyula esperes, ügyvivő-lelkész szervezésé
ben Albertiben, ahol előadással, igehirdetéssel, úrvacsora osztással szol
gáltam.

összegében a 18 intézmény szolgálata szépen halad, alapjában min
den rendeződött keretben van. Az élet mégis sok konkrét részletkérdést 
vet fel, hiszen összesen 600 gondozottnak és kb. 150 diakóniai munkás
nak kell az életkörülményeit jól és igazságosan elrendeznünk. Ez sok
sok apró munkát és lelkipásztori tapintatot igényel.

Gondjaink a diakóniai munkások utánpótlása és továbbképzése te
rén vannak. Ezért országos elnökségünk megbízása alapján tervet dol
gozunk ki, miként tudunk a diakóniai munka támogatásáról gondoskod
ni, diakóniai szolgálattevők folyamatos kiképzésével. Ezért diakóniai 
munkásképző tanfolyamot fogunk szervezni, amelynek hallgatói a szük
séges egészségügyi kiképzést állami egészségügyi tanfolyamon fogják el
nyerni.

Az egyházmegyék

Ebben az esztendőben négy egyházmegyei elnökségben történt sze
mélyi változás, s ennek kapcsán a gyülekezeti presbitériumok négy egy
házmegyében adták szavazatukat új esperesekre, illetve új egyházmegyei 
felügyelőkre. Ennek alapján egyházmegyei közgyűlés keretében az aláb
bi egyházmegyei elnökségeket iktattam be:

Június 7-én Balassagyarmaton Garami Lajos balassagyarmati lelkészt 
a Nógrádi esperesi tisztbe, Fehér Mihály egyházasdengelegi felügyelőt a 
Nógrádi Egyházmegyei felügyelői tisztbe, szeptember 6-án Miskolcon
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Szebik Imre miskolci lelkészt a Borsod-Hevesi esperesi tisztbe, október 
22-én Síkos Lajos pápai lelkészt újabb hat évre iktattam be az esperesi 
tisztbe (Veszprém), Keszthelyen, valamint az újonnan megválasztott 
Veszprémi egyházmegyei felügyelőt Schmidt János személyében, Szom
bathelyen november 4-én Benkő Béla kissomlyói lelkészt a Vasi esperesi 
tisztségbe, Berzsenyi Miklóst pedig újabb 6 évre a Vasi egyházmegyei 
felügyelői tisztségbe iktattam be.

Ezeknek a személyi változásoknak három jellegzetességét emelem 
ki: 1. Az esperesi tisztből kilépő testvéreink szolgálatát nagyra értékelve, 
munkájukat hálásan megköszöntük az egyházmegyei közgyűlés színe 
előtt. Ebben kifejezésre jutott a velünk tartó, a több cikluson át hűség
ben szolgáló, haladó magatartásé esperesek megbecsülése, akik erejük 
javát adták ebbe a szolgálatba. — 2. Ugyanakkor az új esperesek beik
tatásánál az esperesi tisztet letevő testvéreink is ott álltak mellettem az 
oltárnál, amikor ünnepélyesen átadtuk e tisztet az újaknak. Ebben a 
gesztusban egész magatartásukban is kifejezésre jutott segítségük a 
„stafétabot” átadásának méltó megvalósításában. A  közgyűlések népe 
előtt is kiemeltem, hogy mennyire szépen és egyházhoz méltóan ment 
végbe az „őrségváltás”. — 3. Az új esperesekre viszont az jellemző, 
hogy a gyülekezetek bizalma vette körül őket, s ezért minden egyház- 
megyei választás teljes egyhangúsággal ment végbe, még formai hiba 
miatt sem volt érvénytelen szavazat. Az újonnan megválasztott espere
sek tehát joggal számíthatnak mind egyházi vezetőségünk, mind a gyü
lekezetek bizalmára. Ezzel az Északi egyházkerület 8 esperese közül eb
ben az évben 4 került újraválasztásra, illetve jutott először esperesi tiszt
ségbe. Kétségtelenül szerepet játszott ebben a fiatalítás szempontja is, 
és így most a kerület 8 esperese közül 6 van 60 éven alul.

Az esperesek szolgálatának egyik fontos feladata, hogy kiszálljanak 
a gyülekezetekbe, s ott mindenre kiterjedő, részletes vizsgálatot tartsa
nak, a már korábban megadott püspöki irányelvek alapján. Ezen a te
rületen is megmutatkozik, hogy az esperes a püspök munkatársa. A  vizs
gálatokról felvett jegyzőkönyvek alapján részletekbe menő tájékoztatás 
áll a püspök rendelkezésére minden gyülekezetről. A  gyülekezetek láto
gatásának és vizsgálatának szolgálatát az esperesek hűséggel és szorga
lommal végezték. A  két legnagyobb egyházmegyében igénybe vették az 
espereshelyettesek szolgálatát is. Ezek a látogatások jó hatást gyakorol
tak a gyülekezetekre. Sok helyen tudta az esperes tanácsolni a lelkészt 
és gyülekezetei Több helyen az esperes figyelmeztetésére emelte a gyü
lekezet a lelkész helyi javadalmát. Az esperesi kiszállások azt az össz
benyomást nyújtják, hogy a gyülekezetekben általában rend és jó lég
kör uralkodik. Az esperes minden esetben érdeklődik aziránt, hogy a 
presbitérium meg van-e elégedve a lelkészi szolgálattal és a parochia 
életének tisztaságával. Erre az esetek legnagyobb részében igenlő a vá
lasz. Mégis meg kell említenem, hogy az általános rendezettség és hű
ség mellett akadnak kivételek és problémák is. Ezekre felfigyelünk és 
a megoldás érdekében igyekszünk mindent megtenni. Az esperesi és a 
püspöki szolgálatnak ez a fegyelmező és az előreforduló hibát kiküszöbö
lő feladata.

A gyülekezetek

A  gyülekezetek látogatására ebben az évben is nagy figyelmet for
dítottam. Szívesen emlékszem vissza azokra, előttem áll a zsúfolt temp
lomok népe, az Isten igéje hallgatásának figyelő hangulata, vagy a pres-
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biterekkel folytatott tanácskozás felelősségteljes légköre. Időrendi sor
rendben az alábbi gyülekezetekben, illetve filiákban szolgáltam a folyó 
évben: Óbuda, Budahegyvidék, Pesthidegkút, Veszprém, Kelenföld, 
Benczúrfalva, Szécsény, Pusztavám, Bakonyszombathely, Nagygeresd, Kő
szeg, Nemescsó, Kőszegdoroszló, Hatvan, Gyöngyös, Tét, Oroszlány, Bőny- 
rétalap, Balassagyarmat, Eger, Tiszafüred, Nyíregyháza, Vadosfa, Szilsár
kány, Sopronnémeti, Miskolc, Szügy, Mohora, Nagyvázsony, Szentantalfa, 
Farád, Győr-Üjfalu, Luciáivá, Sámsonháza, Keszthely, Hánta, Sur, Ba
lassagyarmat, Szombathely, Hegyeshalom, Arnót, Miskolc. Öászesen tehát 
42 gyülekezetben, illetve filiában szolgáltam a két kerületi presbiteri ülés 
közötti időszakban, tehát egy év alatt. Ehhez csatlakozniuk budavári 
szolgálataim, ahol egyben lelkész is vagyok.

A  gyülekezeti élet kiemelkedő eseménye egy-egy új épület elkészül
te vagy egy nagyobb renoválás befejezése. Üj parochia épült Bakony- 
szombathelyen, Arnót pedig az idén fejezte be új parochiájának külső 
vakolását. Épülő új parochiák készülnek Nagygeresden, Marcalgergelyi- 
ben és Téten. Sopronban megkezdődött egyházi épületeink felújítása. 
Üj gyülekezeti termet avattam Lucfalván. Orgonafelújítás volt Kelenföl
den és Sopronnémetiben. Nagyobb templomrenoválási munkálatokat vé
geznek, illetve végeztek Balassagyarmaton, Bakonycsernyén, Bőnyréta- 
lapon, Fancsalban, Nagysimonyiban, Győrött, Egerben, Keszthelyen, 
Nagyvázsony bán, Nemescsón, Meszlenben. Az Országos Műemlék Fel
ügyelőség kétmillió forintos költséggel fedezi nemeskéri műemléktemp
lomunk tatarozását. Jelentős költséggel járult hozzá az Országos Műem
lék Felügyelőség templomaink tatarozásához: Hegyeshalomban, Mohorán, 
Uraiújfaüuban, Vianyarcon, Veszprémben, Tésen. A  gyülekezeti jubileumi 
alkalmak sorából a következők emelkednek ki: Bákonyosernyén ia gyü
lekezet 250 éves. Balassagyarmaton a templom 190 éves. Egerben a gyü
lekezet 40 éves. A  győr-újbaráti templom 25 éves. A  hatvani templom 
és gyülekezet 40 éves; a mohorai templom 100 éves; a szügyi gyülekezet 
325 éves.

A  gyülekezeti látogatásaim során szerzett tapasztalatok alapján két 
észrevételt teszek:

1. Néhol passzivitást, megfáradást látok a lelkészi szolgálatban. 
Ezekre az esetekre nézve különösen is, de kerületünk minden lelkésze, 
felügyelője, presbitere felé szeretnék rámutatni arra, hogy teológiai 
utunkból új erőt lehet meríteni, mert annak középpontjában maga az 
életújító Jézus Krisztus áll. Egyházunk sok munkával és eszmélkedéssel 
— teológiai alapon — kidolgozta politikái, társadalmi és egyházpolitikai 
látását, valamint a hazánkban végbemenő történelmi fejlődés értékelését 
és jelentőségét. Ezeket a felismeréseket helyesnek és igazoltnak tartjuk. 
Ezzel szemben utunkon akadályoz minden konzervativizmus, amely a 
hit és egyház féltésében hamis biblioizmusban, merev konfesszionaliz- 
musban ínyilatkozik meg. Tőlünk idegén a nyugati individualizmus, amely 
émfcözpomtúan látja az emberi élet célját és értelmét. Ez nem látja azt 
a törvényiszerűséget, hogy az emberiség haladása kikerülhetetlenül az 
emberi közösségekben, kollektívumokban valósul meg. Számunkra ez a 
koMiefctívum szocialista hazárik, egyházi téren pedig a diakónia teológiáját 
valló egyház egységének és belső közösségének az építése. Jó úton járunk, 
ha ezeket a szempontokat és felismeréseket követjük. Jézus Krisztus áll 
előttünk, aki egyszerre ura életünknek és halálunknak, s aki egyszerre 
emberek szolgálatára kiküldő diakonosz, aki a kereszten önmagát adta 
odia érettünk. Tőle tanuljuk az isten- és emberszeretet nagy parancsola
tát. Ö miaga adjon nékünik ebben a szolgálatban új szívet és új lelket,
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hogy általa megerősödjünk az új emberben, aki akaratát követi itt és 
most az emberek szolgálatában és a társadalmi haladás segítésében. Eb
ben a szolgálatban tudunk új erőre kapni, ennek a féladatnak a nagy
szerűsége vegye el a passzivitást, megfáradást, s adjon friss lendületet a 
szolgálatban.

2. A  másik észrevételem anyagi vonatkozású. Régebben helyesen ne
velték a gyülekezeteket arra, hogy az egyházi épületekről való gondos
kodás legyen az első számú feladat. Láttuk, hogy templomaink és pa- 
rochiáink érdekében milyen sokat tettek és tesznek a gyülekezetek. Ezek 
mellett azonban hangsúlyt kell tenni arra a szolgálattevőre, aki a temp
lomban szolgál, s a parochián lakik: a lelkészre. Sokszor hívtuk fel gyü
lekezeteink figyelmét a lelkészek anyagi megbecsülésére. Kétségtelen, 
hogy ennek eredménye is volt. Van egyházmegye, ahol az esperes jelen
tése szerint a gyülekezetek fele magasabb illetménnyel becsülte meg lel
készét. Mégis vannak gyülekezetek, ahol továbbra is sovány kenyéren 
tartják papjukat. Ezért szükségesnek látom újra felvetni ezt a kérdést. 
Ehhez szorosan kapcsolódik az egyháztagok egyházfennfartói moráljá
nak javítása. Erre nézve a legutóbbi püspöki körlevél részletes kéréssel 
is fordult az egyháztagokhoz.

A köszönet szava

Egyházkerületünk népe nevében hálásan köszönöm Miklós Imre ál
lamtitkárnak, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének, és valamennyi 
munkatársának, a megyei egyházügyi titkároknak, az állam és egyház kö
zött kötött Egyezmény szellemében végbement együttműködésüket, és 
korrekt tárgyaló készségüket. Köszönjük az Országos Műemlék Felügye
lőség anyagi segítségét, a megyei, városi, községi tanácsokkal való jó 
együttműködés lehetőségét.

Hálásan köszönöm az országos egyházi elnökségnek: D. Káldy Zol
tán püspök-elnöknek és Dr. Fekete Zoltán országos felügyelőnek az egész 
egyházat irányító bölcsességét. Hálásan köszönöm az egyházkerüléti fel
ügyelő, Dr. Mihály Dezsőnek, az espereseknek, a lelkészeknek, felügye
lőknek, gondnokoknak, presbitereknek a szolgálatát.

Külön is köszönöm az egyházkerület dolgozóinak, Kőszeghy Tamás 
püspöki titkárnak, Giczi Ferencné tisztviselőinek, Szemerei Zoltán főpénz
tárosnak hűséges és lelkiismeretes munkáját.

Befejezésül gyülekezeteinket és egyházkerületünk népét a küszöbön 
álló ádventre gondolva, a következő igével köszöntöm: „örüljetek az 
Űrban mindenkor; Ismét mondom, örüljetek! A  ti szelídlelkűségetek is
mert legyen minden ember előtt. Az Ür közel! Semmi felől ne aggódja
tok. hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal 
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek 
békessége, mely minden értelmet felül halad, még fogja őrizni szíveiteket 
és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fii 4. 4—7)

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok
J É Z U S  K R I S Z T U S - Ú R  ÉS S Z O L G A

Azt a feladatot kaptam, hogy a témának biblia-teológiai kifejtését ad
jam, amely alapul szolgálhatna több irányban való elágaztatáshoz, ille
tőleg altémák kiválasztásához. Nem tartottam tehát feladatomnak a té
mának, mint a Lutheránus Világszövetség nagygyűlése esetleges fő témá
jának kidolgozását, hanem annak csupán megalapozását és bizonyos gon
dolat-sorok elindítását.

Amikor egy évvel ez előtt Lundban, az Egyházi Együttműködési Bi
zottság (Comission on Church Cooperation) ülésén a Dar es Salami nagy
gyűlés témájául a fenti címet javasoltam, az a meggyőződés vezetett, hogy 
a lutheránus egyházaknak szerte a világon megintcsak és hangsúlyozot
tan Jézus Krisztuson kellene tájékozódniuk, ha szolgálatukat a mi ko
runkban jól akarják elvégezni. Vagyis egyházainknak a krisztológiai fe l
ismerésekben kell előbbrejutniuk ahhoz, hogy a feladatok felismerésé
ben is előbbre juthassunk. Bármennyire feladataink közé tartozik az egy
ház önértelmezése — mi az egyház, melyek az egyház ismertető jegyei, 
mik az egyház feladatai — és bármennyire fontos az egyházak számá
ra annak a világnak az értelmezése, amelyben élnek, mégis a legfontosabb 
annak felismerése, hogy kicsoda a Krisztus, tehát a Krisztus-értelmezés. 
Ennek kell meghatároznia egyház-értelmezésünket és világ-értelmezé
sünket is. Noha a Szentlélek évszázadokon keresztül sokaknak — első
sorban Luthernak és más reformátoroknak — sokat megmutatott Krisz
tus személyének és művének gazdagságából, mégis maradt a mi nemze
dékünk számára is megismerni való Krisztus gazdagságából annak a 
Szentiéleknek vezetése alatt, aki „elvezet minden igazságra” .

1. Krisztusban élni

Mielőtt bibliai kutatást végeznénk abban a tárgyban, hogy kicsoda a 
Krisztus, jó figyelnünk arra, hogy Pál apostol tanúságtétele szerint a 
gyülekezet is és az egyes hivő is „Krisztusban él”, „Krisztusban van= „en 
Christo einai” . Az Újszövetség korában még hiányoztak a szavak arra, 
amit mi ma a „keresztyén”, „keresztyénség” , „keresztyénnek lenni” sza
vakkal jelölünk meg. Lényegében ezek helyett a kifejezések helyett is 
áll ez a megjelölés „Krisztusban lenni” . E kifejezés tartalma nagyon gaz
dag ugyan,' de az teljesen egyértelmű, hogy azzal az apostol a Krisztus 
által végbement csodálatos életújulást jelöli meg. A  keresztség által 
Krisztus és a hivő közölt a belső egységnek és összetartozásnak a köte
léke alakult ki. Akik megkereszteltettek „Krisztusba öltöztek fel” (Gal 
3, 27). Más szóval, a hivők teljesen felvették magukba Krisztust. „Élek, 
de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2, 20). Ez azt eredményezi, 
hogy Krisztus élete mintegy elárad a hivőkben, őket teljes hatalmába 
veszi, szinte „elborítja” . A  Krisztusban élők „átalakulnak az Ö képmá
sára” és „tükrözik az Ö dicsőségét” (2 Kor 3, 18), mintegy Krisztus élet
formáját tükröztetik: „testükben hordozzák Jézus halálát, hogy Jézus éle
te is nyilvánvaló legyen testükben” (2 Kor 4, 10—12). Tagjai lesznek 
Krisztus testének (1 Kor 12, 12—27). Minden életmegnyilvónulás „Krisz
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tusban” folyik, minden új életviszonylat „Krisztusban” áll fenn. Tehát 
egész életfolytatásuk „Krisztusban” megy végbe, akiben van „megigazu- 
lásuk” . A  hívőknek ezt a „totális” megújulását érzékelteti az apostol az
zal a képszerű kifejezéssel, hogy a hívők a keresztségben „Krisztusba” 
öltöztek fel.

„Krisztusban élni” nem jelent valamiféle misztikus egyesülést Vele, 
eksztatikus élményeket, misztikus látomásokat, elragadtatásban nyert cso
dálatos kinyilatkoztatásokat, hanem azt, hogy hit által vagyunk vele kö
zösségben, hit által „élünk Benne” , hit által engedelmeskedünk neki. 
„Krisztusban élni” tehát egy nagyon józan és reális életállapotot jelent: 
„rendelkezésre bocsátjuk tagjainkat szolgáiul az igazságnak, hogy meg
szenteltessenek” (Rm 6, 19).

A  „Krisztusban való életet” nem lehet leegyszerűsíteni árra sem, 
hogy az tulajdonképpen az erkölcsi élet síkjába tartozik, tehát mint 
Krisztus által megtisztított új erkölcsiség nyilatkozik meg. Kétségtelen, 
hogy a Krisztusban való életnek nyilvánvalóvá kell lennie az erkölcsi 
életfolytatásban is, új etikában is — és ezt nagyon erősen hangsúlyoz
nunk kell — mégis több annál, nevezetesen: Krisztus által megragadott 
és hatalma alá helyezett élet. Nem is imitatio Christi, sokkal inkább 
olyan élet, amelyről Pál apostol ezt mondja: „Közülünk senki sem él ön
magának és senki sem hal önmagának. Ha élünk az Úrnak élünk, ha 
meghalunk az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár haljunk az 
Űréi vagyunk. Azért halt meg és támadhatott ismét életre Krisztus, hogy 
mind élőkön, mind holtakon uralkodjék. (Róm 14, 7—9).

Ha „Krisztusban lenni” azt jelenti, hogy Krisztus hatalmában lenni, 
továbbá azt, hogy ebben az életformában Krisztus élete mintegy elárad 
a Benne hivőkön, akkor lesz égető a christológiai kérdés: kicsoda a Krisz
tus, akiben élünk és akinek engedelmeskednünk kell?

2. Jézus Krisztus — Űr

Az egész őskeresztyénség Jézus isteni méltóságát röviden és össze
foglalóan a „kyrios”, vagyis az „Úr” szóval jelöli meg. Jézus Krisztus 
„az Úr” . A  pogány-keresztyén gyülekezetek első hitvallása is így hang
zik: Jesous Kristos Kyrios: Jézus Krisztus az Űr. Ennek a hitvallásnak 
egyik indító okát Pál apostol így magyarázza meg: „Mert ha vannak is 
úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan van sok
sok isten és sok úr — mindazáltal nekünk egy az Istenünk, az Atya, 
akitől vtan a mindenség és mi is őreá nézve; és egy az Űr, Jézus Krisz
tus, aki által van a mindenség és mi is ő általa” (1 Kor 8, 5—6).

Még csak nem is a gyülekezet adta Jézusnak a „kyrios” nevet, ha
nem maga Isten. Ez a név „minden név felett van” és ezzel a névvel tesz 
vallást róla „minden nyelv” : Jézus Krisztus Űr az Atya Isten dicsőségé
re. (Fii 2,8—11). Ezek a nyilatkozatok világossá teszik, hogy Pál apostol
nál és az első pogány-keresztyén gyülekezetekben Jézusról, mint kürios- 
ról való vallástétel a megdicsőült Jézusra vonatkozik. Ez első sorban 
Róm 10,9-ből tűnik k i: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Űr Jézus
ról és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, meg- 
tartatol” . A  „fcürios” névvel a megdicsőült Krisztus isteni méltóságát kü
lönösen annak a révén hangsúlyozza, hogy Fii 2, 10 szerint Jézus nevé
re „minden térd meghajoljon, a mennyeieké, földieké és a föld alatt 
valóké” . E szavak világosan utalnak Ezsaiás 45, 23-ra. Ézsaiásnál Isten 
esküszik arra, hogy „minden térd neki hajol meg, minden nyelv reá es-
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küszik” . Az apostol az idézett szavakkal egyértelműen Isten mellé állít
ja Jézust és Istennek vallja.

Hogy mit is jelent Jézus Krisztusiról, mint Úrról való vallástétel, eh
hez röviden meg kell vizsgálnunk a kürios szó történetét.. A kürios ere
detileg melléknév volt, s annyit jelent mint „hatalommal rendelkező” . 
Később mint főnév valaminek vagy valakinek a „gazdáját” , a „tulajdono
sát”, az „urát” jelöli meg. Világosan érezhető árnyalati különbséget mu
tat a vele szinonim „despotes” szóval. Az utóbbi főként valakinek vagy 
valaminek olyan tulajdonosát jelöli meg, akinek van önkényes hatalma 
ahhoz, hogy valakivel vagy valamivel rendelkezzék. Viszont a kürios el
sősorban a „jogos tulajdonosat jelöli meg, tehát akinek joga vagy fel
hatalmazása van arra, hogy valakivel vagy valamivel rendelkezzék. Ép
pen ezért a kürios olyasvalaki, akinek „erkölcsi” tekintélye alapján en
gedelmeskedni kell. A  hellenizmus idején egyes Keletről származó isten
ségeket neveztek küriosnak. A sémi vallásokban ismételten találkozunk 
az istenségnek a „baal” vagy „adón” ’ megjelölésével. Mindkét szó azt 
jelenti, hogy „kürios” . Mögötte az a képzet áll, hogy Isten az uralkodó. 
Ez érvényes Izrael vallására is.

Ezzel összefüggésben rendkívül figyelemre méltó körülmény, hogy az 
Ószövetség első görög fordítói a LXX-ban következetesen „kyrios” -t for
dítottak, ahol a héber szövegben a szent istennév a „Jahve” volt. Köz
tudomású, hogy a zsidók valószínűleg már a LX X  keletkezése idején 
sem ejtették ki a szent istennevet, hanem a Szentírás felolvasásánál leg
inkább az „adonaj” szóval helyettesítették, ami viszont „úr” -at jelent. 
Az Ószövetség görög'fordítói a zsidóság körében kialakult szokásnak en
gedelmeskedtek, amikor a szent istennév helyett olvasott „adonaj” -t kü- 
rios-sal fordították. Jó figyelnünk arra, hogy itt nem egyszerűen fordí
tás kérdéséről van szó. Nagyon fontos ugyanis az a körülmény, hogy a 
zsidóságban az Isten neve (Jahve) háttérbe szorult, s helyette az „ado- 
náj” , azaz az „úr” képzet nyomult előtérbe. Ez azt jelenti, hogy a zsidó
ság az önmagát kinyilatkoztató Istenben mindent összefoglaló értelem
ben az „Ür” -at ismeri fel. Az „adonaj” szóval való helyettesítés kiszaba
dítja az Ószövetség Istenét a népi nacionális elzártságból. Izraelhez az 
Íráson keresztül az egész földnek, minden népnek „VRa”, Istene szól.

Amikor az Ószövetség görög fordítói az „adonaj ”-t „kürios” -szal for
dították, azt juttatták kifejezésre, hogy az az Isten, aki az írásban kinyi
latkoztatta magát, mint „Űr” joggal támasztja azt az igényt, hogy előtte 
meghajoljon népe. Joggal rendelkezik népével és joggal követel szolgála
tot tőlük. Mindazokat szolgálatra kötelezi, akik hallják igéjét. A  „kürios”  
néven keresztül „Jahve, a „zsidó isten” kilép a népi elzártságból és mint 
az Isten nyilatkoztatja ki magát minden népnek, minden fajnak és min
den kor gyermekének.

Az Üjtestámentom ezt a nyelvhasználatot átvette és amikorra „kü
rios” szóval Jézust nevezi meg, akkor azzal első sorban Jézus isteni mél
tóságát jelöli meg. Jézus Krisztus az az „Úr”, aki az egész földnek és min
den népnek Ura. Erre a Krisztusra vonatkoztatja az egész őskeresztyén- 
ség a 110. zsoltárt, mint a zsidókhoz írt levél írója is mondja: „Melyik 
angyalnak mondta valaha: Ülj az én jobbom felől, míg ellenségeidet lá
bad alá vetem zsámolyul” (Zsid 1,13). Ezzel a bizonyságtétellel az Üjtes- 
támentum arról az „Űr” Jézusról tanúskodik, aki királyi hivatalt visel 
és mint Király uralkodik. Krisztus az az „Űr” , aki elmondhatja ma
gáról : „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28, 18).

A kyrios nemcsak azt jelöli meg, hogy Jézus uralkodó király, hanem 
azt is, hogy Isten, isteni méltóság viselője. „Ámde a Fiúról így: A  te ki
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rályi széked, oh Isten, örökkévaló” . Még tovább megy Pál apostol, ami
kor Róm 9, 5-ben így tanúskodik: „akik közül való test szerint a Krisz
tus, aki mindenekfelett örökké áldandó Isten”. Tamás a Feltámadottnak 
mondja: „Én Uram és én Istenem” (Jn 20, 28) János pedig így vall: „mi 
az igazban, az Ö Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Is
ten és az örök élet” (1 Jn 5, 20). ö  az „Egyszülött Fia Istennek” (Jn 1,18). 
Ezért prédikálhatta Péter: „És lesz, hogy mindenki, aki az Ür nevét 
segítségül hívja, megtartatik” (Csel 2, 21). Ezért imádkozhatott hozzá Ist
ván vértanú gyilkosai számára bűnbocsánatért: „Uram, ne tulajdonítsd 
nekik a bűnt” (Csel 7, 60). Ezért könyöröghetett hozzá a lator: „Uram, 
emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te királyságodba” (Lk 23, 42). 
Már a jeruzsálemi ősgyülekezet imádkozik Jézushoz, és megszólítja őt 
imádságban, mint az ő Urát és Istenét.

Jézus olyan „Űr” , aki megbizonyította hatalmát a halál felett. Ö a 
feltámadott Úr. Péter apostol első pünkösdi beszédében prédikálta: „Az 
Isten Úrrá és Krisztussá tette azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek” . 
(Csel 2,36) De Ö a mennybe-ment, megdicsőült Úr is, akit Isten „a maga 
jobbjára ültetett” . És róla vallja Pál apostol:” Megjelenik a Kyrios Je- 
sus az égből az ő hatalmának angyalaival” (2 Tess 1, 7).

Ez az Űr Jézus elsősorban és közvetlenül az egyháznak az Ura. 
Hiszen éppen a gyülekezetek hitvallása: Jézus Krisztus Űr. „Isten őt tet
te az egyház mindenekfelett való fejévé. Az egyház pedig az Ö teste, 
amely telve van vele, aki mindent betölt mindenekkel” (Ef 1, 22—23). 
Ezért vallja Pál, hogy Ö a „mi Urunk”. Ebben a kifejezésben benne van 
annak a tudata, hogy a gyülekezetnek „gazdája” van, aki gondoskodik 
róla és gondját viseli, aki mint Ura parancsol is neki és engedelmessé
get követel tőle. Ezért „dicsekszik” az apostol „a mi Urunk Jézus Krisz
tus keresztjével” (Gal  6,14) s ezért inti az apostol a gyülekezetét az „Űr 
nevével” , hogy az „Úrhoz méltó módon járjon” (Kol 1,10). Neki szolgál 
a gyülekezet (Róm 12,11). Ezé az Űré vagyunk életünkben és halálunk
ban, hiszen Ö váltott meg bennünket. Ezért jogosan gyakorolja felettünk 
hatalmát. Ez az Úr a gyülekezetnek egyetlen Ura. Ezért Pál kiáll a gyü
lekezet egyetlen Ura mellé: „Mert ha vannak is úgynevezett istenek... 
nekünk egy Urunk van, a Jézus Krisztus”. (1 Kor 8,5—6)

Jézus Krisztus azonban kozmikus méretekben is Ür. Isten Krisztust 
„a maga jobbjára ültette a mennyekben minden fejedelemség, hatal
masság, erő és uraság fö lé ... és mindent az ő lábai alá vetett” (Ef 1, 20— 
22). És „benne teremtett minden az égen és a földön, a láthatók és a lát
hatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, 
akár hatalmasságok, minden ő általa és ő érette teremtetett” (Kol 1, 16). 
Ennek a Krisztusnak a sorshatalmak felett: „A  fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat lefegyverezte, őket nyilvánosan megszégyenítette, mert 
diadalmaskodott rajtuk a kereszt által (Kol 2,15).

Az alávetés tehát már megtörtént, de a győzelem beteljesedése az 
utolsó napon történik majd meg.

Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy az „Űr” Jézus végső győzelmé
nek az utolsó időre való tolódása nem jelenti azt, hogy addig is nem vol
nának győzelmei, győzelmi sorozatai már ebben az eonban. Jézus bi
zonyságot tett arról, hogy benne, vele és általa már eljött az Isten or
szága. „Mert íme Isten országa közöttetek van” (Dk 17,21). Személyében 
és művében itt van ez az ország. Az sem véletlen, hogy a hegyi-beszéd 
végén a „sokaság álmélkodott a tanításán, mert úgy tanította őket, mint 
akinek hatalma van és nem úgy mint az írástudók” (Mt 7,28—29). Jé
zus más esetben magamagát mondja „túlerőben levőnek” vagy nagy-ha
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tataminak a földi hatalmak országában: „Ha pedig én az Isten Lelkének 
segítségével űzöm ki az ördögöket, akkor bizonyára elérkezett hozzátok 
az Isten országa. Vagy hogyan hatolhat be bárki az erős ember házába 
és hogyan rabolhatja el annak javait, ha előbb meg nem kötözi az erős 
embert, s így rabolja ki annak házát” (Mt 12, 28—29).

Végül e paragrafusban meg kell jegyeznünk, hogy amilyen határo
zottan tudja az őskeresztyénség, hogy Jézus az „Űr” és mint Egyszülött 
Fiú hiánytalanul tökéletes, teljes egységben van az Atyával — és ezt Jé
zus is állítja magáról: „Én és az Atya egy vagyunk” —, s hogy ennek ré
vén Krisztus teljesen Isten oldalára kerül, éppen olyan határozottan kü
lönbözteti is Öt meg az Atyától. Az egész Újszövetségen végigvonul an
nak tudata, hogy a Fiú az Atya akaratát teljesíti, neki „engedelmeskedik”, 
sőt engedelmes volt a keresztfa haláláig (Fii 2,8).

Krisztusnak, a kozmikus Kyriosnak döntő nagy műve az, hogy az 
Atya iránti engedelmességben végrehajtotta azt, amiről Pál így tesz 
tanúságot: „(Mert tetszett az Atyának, hogy az ő egész teljessége őbenne 
lakozzék és hogy ő általa békítsen meg magával mindent, akár a földie
ket, akár a mennyeieket, hogy békességet szerezzen a keresztfán kion
tott vére által” (Kol 1, 19—20). így kerül egymás mellé, az a tény, hogy 
Krisztus az „Űr” , akiben benne lakozik „Isten teljessége” , ugyanakkor 
ez az „Űr Krisztus” elvégezte a legnagyobb szolgálatot, a megváltást, 
mely által megbékélést szerzett. Ö tehát „Űr” , csak másként.

Ezzel máris előre mutatunk témánk második felére: Jézus Krisztus 
—  Szolga.

3. Jézus Krisztus — Szolga

Ha az imént arra tettük a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus Kyrios, 
most arra tesszük a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus Diakonos. Sajnos egy
házi szóhasználatunkban ezek a kifejezések „diakónus” , „diakonia” telje
sen leszűkült értelemben vannak forgalomban. Ha ezeket kimondjuk, 
azonnal „szere tét intézmények” , „diakóniai intézmények” , ezekben szol
gáló „diakónusok” , vagy éppen diakóniára szoruló öregek és gyerekek 
jelennek meg szemeink előtt. Pedig az Újszövetségben diakóniáról sok
kal többször és sókkal tágabb értelemben van szó. A diakónia az Újszö
vetségben több, mint valamiféle „karitatív munka”. Ha pedig Jézusról 
valljuk, hogy „Diakonos” , akkor Jézus egész egzisztenciáját meghatározó 
valóságról beszélünk.

Míg a kürios kifejezés Jézusra vonatkozólag sokszor fordul elő az 
Újtestámentumban, a diakonos közvetlenül csak egyszer. Pál apostol 
Róm 15,8-ban mondja: „Krisztus diakonosává lett a körülmetélkedés- 
nek. . vagyis vállalta azt a történeti és üdvtörtónetii keretet, amit a pe
ri törné jelentett: Izrael népét, annak sorsát összes problémáival, hogy így 
erősítse meg: hűséges a történelem Istene, s így munkálja mindezen ke
resztül minden ember, az egész világ javát, üdvösségét. Közvetve maga 
Jézus mondja magát diakonosnak Luk 22,27-ben: „Mert ki nagyobb: aki 
az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem az, aki az asztalnál ül? Én pedig 
közöttetek olyan vagyok, mint „aki szolgál” (ego de en meso hümon eimi 
hős ho diakonon). Nincs időnk nyomon kísérni a diakonos szó történetét, 
mégis meg kell jegyeznünk, hogy az eredetileg szolgálattevő, valamely 
feladatot elvégző, alárendelt személyt jelölt meg. A  másik görög kifeje
zés a doulos a társadalmi helyzetet jelzi: nem-szabad, rabszolga, a dia
konos viszont lehet szabad ember is, de mindenképpen olyan valaki, 
aki a másik ember segítségére van, rendelkezésére áll, javán munkálko
dik. Az Üjtestamentomban előfordul a szó az „uraskodás” és „úrhatnám-
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ság” ellentéteként: „Ha valaki nagy akar lenni közietek, legyen a ti szol
gátok” (Mk 10,43). Jézus tanítványait nevezi diakonosoknak (Jn 12,26). 
Pál Kol 1,23-ban magát az evangélium diakonosának nevezi, másutt 
Krisztus diakonosának (2 Kor 11,23).

Jézus diakonos-mivoltát nem lehet azon lemérni, hogy hányszor hasz
nálja az Üjtestamentom ezt a főnevet Jézusra. Az igei alakot mindeneset
re (diákoneo) bőségesen használja Jézusra. Maga Jézus jelenti ki: „Az 
Embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő 
szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mt 20, 28). Ez a mon
dat a tanítványok ún. „rangvitája” összefüggésében hangzott el. A  hele- 
nizmus gondolatvilágában tökéletesen új volt, hogy valaki szabad ember 
létére abban az életformában találja élete értelmét és célját, amit akko
riban a diakonein ige kifejezett. Jézusnak ezt a magatartását írja le 
olyan megragadóan Pál: „önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt
fának haláláig” (Fii 2,7—9).

Jézus egész életformája tanúskodik diakonos-mivoltáról, arról, hogy 
valóban „szolgálni” jött. így a jászol arról, hogy gazdag lévén szegény- 
nyé lett érettünk (2 Kor 8,9) s hogy nem volt fejét hová lehajtania (Lk 
9,58), már kisded korában üldözött és földönfutóvá kellett lennie, meg
kóstolva a mindenkori hontalanok sorsát, felöltötte emberi testünket 
(Zsid 2,14) s hozzánk hasonlóan elszenvedte a kísértéseket (Zsid 2, 17— 
18). Sőt Isten őt bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne (2 
Kor 5,21).

Hogy Jézus tudatosan és következetesen meg akart maradni a Dia- 
konos útján, röviden szemügyre kell vennünk életének olyan eseményeit, 
amikor keresztutalt elé került, mondhatnánk így is: kritikus helyzeteket 
élt át. Ezek között első helyre kell tennünk megkísértetését (Mt 4, 1— 
11). Az első kísértés — változtassa a köveket kenyerekké —, azt célozta, 
hogy Jézus isteni hatalmát saját szolgálatára használja fel. Jézus ezt 
azzal utasítja el, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember. Ezzel lemondott 
önmaga megdicsőítéséről, megtagadta a via glariae-t és a minden emberre 
kötelező engedelmességre utalt Isten iránt. A  második kísértés — „Ha 
Isten Fia vagy, vesd le magadat. . . ” — megint csak arra akarja rávenni 
Jézust, hogy a Messiásnak megígért segítséget, tehát Isten ígéreteit saját 
szolgálatába állítsa. Megint előtte van a via glóriáé, de arra nem lép rá, 
mert tudja, hogy éppen fordított szolgálatra hivatott, arra ti., hogy saját 
szolgálatát Isten ígéreteinek valóra váltására állítsa be. A  harmadik kí
sértés uralkodásra, hatalom-birtoklásra és az ezzel járó dicsőség megszer
zésére irányult. Amikor Jézus ezt a kísértést is elutasította, megintcsak 
engedelmesen beletagolódott a többi ember sorába, azoknak sorába, 
akikre kötelező Isten kinyilatkoztatott akarata. Mind a három kísértés 
elutasításából világos, hogy Jézus egyértelműen tagadta meg a via glo- 
riae-t, nem akarta hatalmát saját szolgálatába állítani, hanem Isten aka
ratának betöltésével akarta szolgálatát elvégezni.

Hasonló volt Jézus döntése akkor is, amikor Péteren keresztül tör
tént a kísértés (Mt 16, 21—23). Előzőleg Péter megtette a nagy vallomást: 
„Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” . Péter tehát elismerte Jézus 
Messiás voltát, de nem fogadta el ezt a fajta Messiást. Péter csak a di
csőséges Messiásra tud gondolni, lényegében tehát a via gloriae-ban re
ménykedik. Jézus úgy utasítja el Pétert, mint a Kísértőt. Jézus Isten 
akarata által meghatározott úton akart tovább menni. Elutasította az 
„uralkodás ideá”-ját.
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Így történt a „dicsőség hegyén” is (Mt 17, 1—9). A  három tanítvány 
szemlélője volt Jézus „eszkatologikus doxa” -jának. A  külső körülmények 
is bizonyították, hogy Jézus a Krisztus. Péter megkísérti Mesterét és a 
dicsőségnek ebben a statusában: in statu glóriáé, akarja megtartani. De 
jön Jézus ellenlépése: levezeti doxajának tanúit a kinyilatkoztatás he
gyéről a hétköznapokba, beszél haláláról, megtiltja tanítványainak, hogy 
a látottakat közöljék másokkal. Péter szerette volna Mesterét a „föld 
fölött” látni, ő azonban belement a földi nyomorúságba, odafordult az 
emberekhez és meggyógyította a holdkóros fiút.

Nem feledkezhetünk el végül a lábmosás jelenetéről sem: „Jézus fel
kelt a vacsorától, levetette a felső ruháját és kendővel körülkötötte ma
gát. Azután vizet töltött a mosdótálba és elkezdte mosni a tanítványok 
lábát és megtörölni a kendővel, amellyel magát körülkötötte” (Jn 13, 
4—5). Jézus itt a rabszolgák szolgálatát vállalta.

És Jézus diakonos maradt a kereszten is. Éppen ott végezte el a leg
nagyobb szolgálatot, amelyről Pál így vall: „de megigazulunk ingyen az 
ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által, akit az Isten en
gesztelő áldozatul rendelt hit által az ő vérében” (Rám 3,24!). És itt nem 
szabad elfeledkezünk arról sem, amit Ézsaiás jövendölt az Isten Szolgá
járól, Ebed Jaihvéról; a megölt, bűntelen (Bárányról, aki „betegségein
ket viselte, fájdalmainkat hordozta ... aki megsebesíttetett bűneinkért és 
akinek sebeivel gyógyultunk meg” (Ézs, 5,4—5)

Jézus elvégzi diakóniai szolgálatát Isten iránti engedelmességben és 
az ember iránti szeretetben: „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ö az 
életét adta érettünk. . . ” (1 Jn 3,16) Minden cselekedetének indítéka és 
célja önmagán kívül volt: az ember üdvössége és békessége. Mint Dia
konos valóban járta a „[kiváltképpen való utat” (1 Kor 12, 31), a szeretet 
útját. Sorsközösséget vállalt az emberekkel. Áttört minden szakadékot, 
amely elválaszthatta volna az emberektől. Leült egy asztalhoz a megve
tett vámszedőkkel és mellé állt a bűnös nőnek. Vonakodások és feltétel- 
szabások nélkül belement annak az életnek a közepébe, amelyben az 
emberek éltek. Nem tekintette magát egy „innenső oldalon” levőnek a 
„másik oldalon” levő emberekkel szemben. Sohasem maradt valami „fé
nyes elszigeteltség” -ben, hanem benne volt a valóságos életben. Kereszt
jét nem valami „szent helyen” állították fel, hanem a „világ közepén” ; 
két lator között, hiszen életében is mindig a „világ közepében” volt Dia
konos. Mindig a világért, az emberekért, a problémák megoldásáért élt 
és cselekedett és végül halt meg. így volt Szolga, Diakonos.

Jézusnak, a Diakonos-nak magatartásához tartozik az is, hogy az em
bereknek nemcsak a „lelki” szükségleteit tartotta szem előtt, hanem a 
„testieket” is. Mindig az egész embert segítette. Az egész ember ügyét 
felvette lelki és testi szükségleteivel együtt. Szeretete nem lebegett vala
hol az embervilág felett, hanem mindig az ember konkrét szükségletei
vel törődött. Nemcsak „elvi” döntéseket hozott, hanem gyakorló Diakonos 
volt. A  bűnt nemcsak individuális, hanem szociális összefüggéseiben is 
nézte és amikor bűnbocsánatot adott, egyben visszahelyezte az egyént 
az emberi közösségbe is.

Krisztus a maga szolgálatát saját „testén” , az egyházon keresztül vég
zi: az egyház munkájában, munkájával és munkája alatt. Éspedig úgy, 
hogy Ő maga rendel az egyházban „apostolokat, prófétákat, tanító
kat .. . gyámotokat, kormányokat (1 Kor 12,28). Rajtuk keresztül maga a 
Diakonos szolgál. Amikor ők vigasztalnak, bátorítanak, erősítenek, in
tenek, igét hirdetnek vagy a „szeretet cselekedetei” -ben járnak, maga 
Krisztus cselekszik általuk. Azonban nemcsak egyik vagy másik gyüle
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kezeti tag „rendeltetett” erre a diakóniára, hanem az egyház a maga egé
szében, hiszen — újra mondjuk — az egyház a Krisztus „teste” . Az egész 
„test” pedig éppen a szolgálatok által és azokban él.

A  diakóma végzésére kiküldött tanítványok elé Jézus mindig a sa
ját példáját, a maga diakóniáját adja, mint követendő példát. Egyszer 
már említettük, hogy ebben az összefüggésben nem egyszerűen imitatio 
Christi-ről van szó, hanem Krisztussal közösségben élő, hatalmában és 
erejében levő ember hitben való engedelmességéről, mégsem mellőzhet
jük Jézusnak azt a bejelentését, hogy „példát adtam nektek” . A lábmo
sás szolgai munkájának elvégzése után így szól tanítványaihoz: „Példát 
adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen 
cselekedjetek (Jn 13, 15). Zebedeus fiainak, Jakabnak és Jánosnak az első 
helyekért való „törtetése” alkalmával mondja: „Tudjátok, hogy a pogá- 
nyok fejedelmei uralkodnak azokon és a nagyok hatalmaskodnak raj
tuk. De ne így legyen köztetek, hanem aki közietek nagy akar lenni, le
gyen a ti szolgátok és aki köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgá
tok” (Mt 20, 25—27). Lukács evangéliuma szerint Jézus arra tanította a 
nagyravágyó tanítványokat, hogy a „legnagyobb” legyen közöttük a „leg
kisebb” és „aki a fő, mint aki szolgál” (Lk 22, 26).

Ide tartozik Jézusnak ez a tanítása is: „valaki meg akarja tartani az 
életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az 
evangéliumért, az megtalálja azt (Mk 8,35). Ez pedig azt jelenti, hogy 
a Diakonos követésében a diakónia csak úgy végezhető, hogy aki azt 
végzi, azt az „élet odaszánásáig”  kell végeznie.

4. Jézus Krisztus — Kürios-Diakonos

Nagy a kísértésünk arra, hogy elválasszuk egymástól Jézusra vonat
kozólag a Kyrios-t és a Diakonos-t. Esetleg azt mondjuk, hogy Jézus 
„csak” Kyrios vagy „csak” Diakonos. Tehát egyikkel kizárjuk a másikat. 
Ebben az irányban hat, ha idői vonatkozásban bizonyos egymásutánisá
got állapítunk meg és ezt mondjuk: amíg Jézus a földön élt — tehát a 
történeti Jézus — Diakonos volt, feltámadása és mennybemenetele óta 
azonban már Kyrios. Ezek az elképzelések azonban nem a helyes teoló
gia, hanem a spekuláció körébe tartoznak.

Jézus életének legbensőbb titka, 'hogy ő Kyrios-Diakonos egyszerre 
és egy személyben, egyidejűleg és egyenlő érvénnyel és úgy, hogy az egyik 
valóság a másiktól és másikban nyeri el értelmét és tartalmát.

Nem kell bizonyítanom, hogy az Üjtestamentum tanúi, az evangélis
ták és az apostolok amikor megírták az evangéliumokat vagy a leveleket 
Jézus személyéről, már húsvét felől, a feltámadás és megdicsőülés felőli 
tanúskodtak, hiszen az evangéliumok nem egyszerűen „történetek” , ha
nem bizonyságtételek. Az evangélisták a „történeti Jézus”-t is húsvét fé
nyében nézik. Ez azt jelenti, hogy amikor a diakóniát végzi, Diakonos Jé
zusról írnak, akkor is a „megdicsőült Kyrios” van előttük.

Külön is fel kell figyelnünk arra, hogy Pál a szenvedésbe menő és 
ezzel összefüggésben az úrvacsorát szerző Jézusról írja: Az „Ű r” Jézus 
azon az éjszakán, amelyen elárultatott...  (1 Kor 11,23) Tehát „Kyrios” . 
Akkor is amikor szenvedésbe megy és Judás elárulja.

Pál apostol drámai erővel mondja: „ . . .  mert ha megismerték vol
na, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát” (1 Kor 2,8).

Péter apostol pünkösdi prédikációjának summázása is abban van, 
hogy Isten Kyriossá és Krisztussá tette éppen a megfeszített Krisztust.
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Vagyis itt is együtt jelenik meg a megfeszített, a halálig engedelmes Szol
ga és az éppen ebben a szolgálatban felmagasztalt „Úr” . A  110. zsoltár 
Jézusra vonatkoztatása — mondta az Ür (Isten) az én Uramnak (Krisztus): 
Ülj az én jobbom felől — Jézus isteni hatalmának meghirdetése (Mk 12, 
35—37). Ez a hatalom azonban éppen a megfeszítettet illeti meg. Nem ok 
nélkül ábrázolja az egyházművészet a megdicsőült Krisztust kezében a 
győzelmet jelző zászlóval, de kezein és oldalán a kereszthalál sebhe
lyeivel. Ezért nem akar Pál apostol más Krisztusról tudni (itt és most!), 
csak o megfeszítettről.

A  feltámadt Krisztus „oldalán” ott vannak a sebhelyek és ennek a 
Krisztusnak mondja Tamás: „Én Uram és én Istenem!” . (Jn 20,28) Fii 
2, 5—11 a locus classicus. — a Jézus Kyrios voltának — de egyben 
Diakonos-voltának. Jézus éppen azzal, hogy megüresítette magát és fel
vette a doulos létformát, győzte le a bűn és halál hatalmát. Ez az út a 
mélységbe és szenvedésbe, vezetett a felmag ászt altatáshoz, a kyrios mél
tósághoz.

A  Diakonos egyidőben Kyrios is, hiszen a szenvedést és a kereszt- 
halált önkéntesen vállalta, nem megalázták, hanem ő alázta meg magát, 
vette fel ezt a létformát, hajtotta oda vállát az iga alá, amelyről azt mon
dotta, hogy gyönyörűséges (Mt 11, 28—30). Ö maga magát is isteni mél
tóságban tudta akkor is, amikor földi életében Diakonosként járt itt, csak 
ezért mondhatta: „Aki engem lát, látja az Atyát (Jn 12,45). Tehát nem
csak az emberré-létel előtt és a megdicsőülés után, hanem ember-léte 
idején is jogos hordozója az isteni méltóságnak.

Éppen a kozmikus méretű Kyriosnak a nagy műve, hogy megbéké
lést szerezzen keresztbalálávial. így és ebben gyakorolja uraságát az egész 
mindenség javára, vagyis a Kosmos Uraként végez diiakóniát.

Jézus Kyrios-volta csak az utolsó napon lesz mindenki előtt nyil
vánvaló. Akkor lesz nyilvános hatalom-átvétel. Addig ebben a világban 
Kyrios volta latens, elrejtett és csak hitben ismerhető fel. Most Rex abs-» 
conditus, akkor lesz Rex triumphans. A  nyilvános hatalom-átvételig 
azonban ebben a világban a megdicsőült Ür a szolgálatban gyakorolja 
uraságát. Megismételjük: a szolgálatban gyakorolja uraságát. A megdi
csőült Úr mint Diakonos életét és halálát, vérén szerzett váltságot, a 
megbékélést, a megigazulást maradéktalanul az emberek rendelkezésére 
bocsátja, azok javának, üdvösségének érdekében. Mindezt teszi úgy, hogy 
hirdetted evangéliumát, kiszolgáltatja szentségeit és ezeken keresztül, 
tehát szolgálatán keresztül gyakorolja uraságát.

5. Ami mindebből következik 

(Néhány-gondolatsor)

1. Jó volna, ha a világon élő lutheránus egyházak az eddiginél job
ban központba állítanák teológiai munkájukban és egyházaik életében a 
Kyrios-Diakonos Jézust. Ezzel egyáltalában nem kerülne veszélybe a 
mostanában olyan sokat emlegetett „lutheránus identitás” , ezzel együtt 
nem kerülne veszélybe a lutheránus sajátosságnak emlegetett „hit által 
való megigazulás” alaptétele sem. Hiszen a „megigazulás” a Kyrios ál
tal, en Kyrio történik éspedig a Kyrlosnak diakóniiai szolgálata által. 
Mégis talán a Kyrioson és Diakonoson való tájékozódás kiszabadíthatná 
a lutheránus egyházakat az egy helyben topogásból, a „megigazulás” ta-
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nításán való rágódástól (lásd Helsinki) és segítséget nyújthatna elsősor
ban az ún. „harmadik világ” mai problémáihoz való közeledésben. De 
még az ún. „nyugati keresztyénség” -nek és ezen belül a nyugati orszá
gokban élő lutheránus egyházaknak sem válna hátrányára, ha a külön
böző teológiai irányzatok és mozgalmak („halott Isten” , Jesus People, 
karizmatikus mozgalom, kein anderes evangélium, theology of liberation 
stb.) özönében az Űjtestamentum központi üzenetére figyelne. Ez nyil
ván hasznos volna a „második világ” , tehát a szocialista országokban 
élő lutheránus egyházak számára is.

2. Meg kellene újra tanulniuk a világ különböző országaiban külön
böző körülmények között különböző — sokszor legyőzhetetlennek lát
szó — problémákkal küzdő (különböző kültúrterületen szétszóródott luthe
ránus egyházak, népegyházi, államegyházi problémákkal vesződő, for
radalmakban élő stb.) lutheránus egyházaknak Jézusra, mint Kyriosra 
felnézniük és az Ö diakóniai szolgálatát elfogadniuk.

3. Üjra fel kellene egyházainknak fedezniük, hogy az „egyház Feje” 
milyen hatalmas Ür és milyen gazdag Űr. Sokfelé a világban egyházain
kat — elsősorban népegyházi keretekben — „vallásos ceremóniameste- 
rek”-nek tekintik (mint mondotta valaki). Űjra fel kellene fedezni az egy
ház gazdagságát, melyből bőven osztogathat a modem világban is.

4. Noha Krisztus az egész teremtettség Ura, de az egyház az a terület, 
ahol ezt fel is ismerik. Csak ott van egyház — lutheránus egyház is —, 
ahol Jézus Krisztus egyedüli és kizárólagos Kyrios voltát és hatalmát el
ismerik. Nincs tehát az egyháznak más Ura, csak Jézus Krisztus. Komo
lyan veszik — ezt a lutheránus egyházak vagy különböző, „mankókra” 
támaszkodva (ún „keresztyén” társadalomtól való kitartottság, ideoló
giai keveredés stb.) egzisztálnak.

5. Szükséges volna a Kyrios-Diakonosban való hitben a lutheránus 
egyházaknak a világhoz való viszonyát megvizsgálniuk. Köztudomású, 
hogy a lutheránus egyházaknak a világhoz való viszonyát, a különböző 
politikai, társadalmi és gazdasági struktúrákban való szolgálatát — jog
gal vagy nem-joggal — konzervatívnak tartják. Mindenesetre lutheránus 
teológusok gyakran hangsúlyozzák a világ „bűnös” voltát. És ez meg is 
felel az újszövetségi bizonyságtétel egyik felének. De nem kellene-e új
ra tájékozódni azon, hogy Jézus Krisztus kozmikus Kyrios. Ö az aki 
kezében tartja a világot. Sőt ezen túlmenőleg — és ezt az előbbiekben 
gyakran hangsúlyoztuk — ő  az, aki a kiengesztelést elvégezte az egész 
kozmosz számára és ez még akkor is így van, ha a kiengesztelés aján
dékai azoké, akik hisznek benne. A lutheránus egyházak és annak tag
jai nem „idegen területen” járnak, amikor a „világ” -ban járnak és annak 
javán fáradoznak, hanem a kozmikus Kyrios világában, még akkor is, 
ha Krisztus Kyrios-volta a világban rejtett. Igaza van Ivar Asheim- 
nek, amikor ezt írja: „Emlékeznünk kell Luther tanítására a társadalmi 
élet szent szekularitására (heilige Sákularitát), hogy az ugyan szabad az 
egyház uralmától, de alá van vetve Isten uralmának. Ez a tény kell, hogy 
bennünket arra bátorítson, hogy Krisztus elrejtett uralmát keressük a 
jelenlegi szociális problémák oiyan területén, minit a háború, de a túlné
pesedés, az éhség, a szegénység és a faji kérdés. (I. Asheim: Humanitát 
und Henrschaft Christi S. 147.) Az világos, hogy a kozmikus krisztológia 
nem ad alapot arra, hogy a világra krisztokratikus világszemlélettel néz
zünk, de arra igen, hogy Luther „kétféle konmányzás” -ról szóló tanítását 
is szem előtt tartva, jobban részt vegyünk Kyrios uralma alatt álló világ 
alakításában, az evangélium hirdetésével és a szeretet cselekedeteinek 
végzésével.
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Attól azonban őrizkednie kell a lutheránus egyházaknak szerte a vi
lágon, hogy a társadalomban való szolgálatuk közben egyedül az a szem
pont vezesse őket, amit Moltmann így fogalmaz meg: „Krisztus keresztje 
kritikai magatartásra is hív minden állammal-társadalommal szemben 
(J. Moltmann: Dér Gekreuzigte Gott). Ez lényegében azt jelentené, hogy 
az egyház tud mindig mindent a legjobban a politikai, gazdasági és tár
sadalmi élet területén is. Az kétségtelen, hogy a különböző struktúrák
ban szolgáló egyházaknak feladatuk a kritika elmondása is, de még en
nél is fontosabb, hogy szolgáló szeretettel segítsenek megvalósítani min
den esetben egy igazságosabb társadalmi rendet. Az egyháznak ugyanis 
és az egyház tagjainak végig kell küzdeniük a mai emberiség szekuláris 
célkitűzéseit és reményeit, aggodalmait és félelmeit is, mert csak így hir
detheti az egyház az evangéliumot arról a Kyrios-Diakonosról, aki szol
gáló szeretettel van benne a mi világunkban is. Ezt azoknak a lutherá
nus egyházaknak, amelyek elküldik képviselőiket Afrikába, különösen is 
tudniuk kell. Attól pedig különösen is őrizkedniük kell a lutheránus egy
házaknak, hogy szolgálatukat szinte kizárólag az evangélium hirdetésé
ben lássák, amikor a világra gondolnak. Luther a maga korában, egy 
harci helyzetben kétségtelenül erre tette a hangsúlyt.

Harcolt a „cselekedetekből való megigazulás” hamis tanítása ellen. 
Természetesen ma is döntő hangsúly esik az evangélium hirdetésére, hogy 
Isten ezen keresztül elvégezhesse a hitre-juttatást, a megigazulást. De 
nem volna szabad elfeledkezni arról, hogy Jézus valahányszor parancsot 
adott az „Isten országának” meghirdetésére, ugyanakkor mindig hozzá
kapcsolta: „gyógyítsátok a betegeket” . A  lutheránus egyházakban az ún. 
„missziói parancs” -;ból (Mt 28, 18—20) gyakran csak az evangélium hirde
tésére és a keresztségre vonatkozó felhívást hallották ki, de gyakran 
feledésbe ment a parancs második része, hogy ti. a tanítványok tanítsák 
„megtartani” mindazt, amit Jézus parancsolt, ami a szeretet cselekedetei
nek gyakorlására hívja az evangélium prédikálóit is, meghallgatóit is. 
Mai kifejezéssel a misszió „humanizáció” nélkül csonka. Ezt a leckét pe
dig elsősorban Ázsiában és Afrikában kell a lutheránus egyházaknak 
megtanulniuk. Ezzel összefüggésben azt is meg kellene vizsgálni, hogy Jé
zus parancsainak „megtartása” milyen kötelezést ró a lutheránus egyhá
zakra a „harmadik világ”-ban a „felszabadítás”, a nemzeti függetlenség, 
a kolonhalizmus, a rasszizmus stb. vonatkozásában. De így is fogalmazha
tok a hagyományos lutheránus terminológiával: mit jelent ma a „meg
szentelés” teológiája, vagyis minek kell lennie ma a „megigazulás” gyü
mölcsének egyházaink szolgálatában. Sőt így is meghatározhatjuk a fel
adatot: meg kellene az eddiginél mélyebbre hatóan vizsgálni a hitben 
munkálkodó szeretet egyházon belüli, továbbá társadalmi és világmé
retű dimenzióit.

6. Ezzel lényegében már arról beszéltünk, hogy milyen következmé
nyekkel jár az egyházakra, közelebbről a lutheránus egyházakra az a 
tény, hogy az egyház Ura, egyben Diakonos, Szolga is. Természetesen 
azt, hogy „kövessük Öt” . Mint többször is hangsúlyoztuk, ez a „követés” 
nem egyszerűen imitatio Ghristi, hanem hitben való engedelmesség. 
Ez pedig ugyanaz, mint amit e dolgozat elején így mondottunk: „Krisztus
ban élni”. Tehát Krisztus „kiábrázolása” életünkben, Krisztus életformá
jának tükrözése, „Jézus életének nyilvánvaló léte a mi testünkben” (2 
Kor 4, 10—12).

Ez azt jelenti, hogy a Diakonos Krisztust követők — tehát az új 
életet nyert hivők — közössége nem lehet más, mint diakóniai közösség. 
Tehát „Krisztusban való új közösség” (In Christ — a new community)
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diakóniai közösség. Ezen a közösségen keresztül ma Krisztus végzi diakó- 
niáját a világban. Hagy ebből mi következik, annak csak néhány voná
sát tudjuk itt megjelölni:

a) Az egyház soha sem lehet „uralkodó” egyház, hanem mindig csak 
szolgáló, vagyis diakónáaá életformában élő egyház. Nem az egyház az 
Úr, hanem az egyház feje Jézus Krisztus. A  szolgáló egyházban „ugyan
annak az indulatnak kell lennie, mely volt a Krisztus Jézusban... 
aki megalázta magát, engedelmes lévén haláláig (Fii 2,5—8). A  diakonein 
szó az Újszövetségben elsősorban „felszolgálni” értelemben fordul elő. 
Lk 17,8-ban is arról van szó, hogy a mezőről hazajövő szolgának fel kell 
öveznie magát és szolgálnia kell urának. A  diakónáát csaik „alárendelt” 
és nem „fölérendelt” viszonyban lehet elvégezni. Ezzel nem fér össze 
az, ha az egyház valamiképpen „fölérendelt” viszonyban akarja elvégez
ni diakóniáját a világban. A  diakónia csak „alárendelt” viszonyban vé
gezhető el a világban. iSokszor az egyházat megkísérti az a gondolat, 
hogy „hiszen ö  a megdicsőült Űr” képviseletében van a világban. Az 
egyháznak minden korban megvolt az a kísértése, hogy a „megdicsőülés 
székei” -be üljön. Az egyház számára azonban a „dicsőség út” -ja a bukás 
útja. Az egyháznak le kell mondania arról, hogy ő vezesse a világot. 
Még nincs itt a triumphálás ideje (még olyan értelemben sem, hogy az 
„evangéliummal meghódítja” a világot, amire egyébként az egyháznak 
semmiféle ígérete sincs).

b) M ivel az egyház diakóniai közösség, ezért a via crucis útját járja. 
Ez azonban nem jelenti a világból való „kimenekülés” -t, a világ megveté
sét, vagy egyszerűen a világ „elviselését” , illetőleg „elszenvedését” . Amíg 
az egyház csak azért fáradozik, hogy magát az „első helyről” visszaléptes
se, magát „kicsivé tegye” , addig csak maga körül forog. És ez nem via 
crucis! A  via crucis nemcsak a „világban való visszalépést” , az egyháznak 
önmagától való elfordulását jelenti, hanem sokkal inkább a világhoz 
való odafordulást, a világban való szolgálatot. Az önmegtagadástól el kell 
jutni a másokért való aktív szolgálathoz. Az egyház elfordulása önmagá
tól csak a feltétele annak, hogy aztán odaforduljon másokhoz. Éppen 
ezért az „új közösség” , tehát a diakóniai közösség: élet és szolgálat a 
világért, a szenvedőkért, az elnyomottakért, a kicsinyekért. Jó volna, ha 
a lutheránus egyházak a via crucis-niak ezt az értelmét is megfontolóra 
vennék.

c) A  „diakóniai közösség”-ből folyó következményeket le kell vonniuk 
a lutheránus egyházaknak egymáshoz való viszonyukban is. Noha a luthe
ránus egyházak szerte a világban egységesen a teljes Szentírás, az egye
temes és lutheránus hitvallási iratok alapján végzik szolgálatukat, szol
gálatuk a hely és idő szerint, valamint a történelmi háttér miatt diffe
renciálódik. A  szolgálatok sokfélesége és különbözősége nemcsak nem 
bontja meg az egyházak és ezen túlmenőleg a lutheránus egyházak egy
ségét, hanem egyenesen jellemző sajátossága a szolgáló egyháznak. Ha 
igaz az, hogy az „új közösség” szolgáló közösség, akkor a lutheránus 
egyházak nem egymás bíráiként mondanak ítéletet egymás munkája fe
lett és nem abban látják a másik lutheránus egyház „identitását” , hogy 
minden vonatkozásban ővelük legyen identitásban, hanem kölcsönösen 
segítik egymást, hogy szolgálatukat saját helyükön ismerjék fel és vé
gezzék el. Érdemes volna szemügyre venni, hogy a nyugaton élő lutherá
nus egyházak nem az ő életformájukat akarják-e számon kérni vagy 
éppen lemásoltatni az afrikai és ázsiai egyházakkal, és a „második világ
ban” élő egyházakkal és megfordítva. Pedig ennél fontosabb kérdés, 
hogy ezek az egyházak egyáltalában tudnak-e „új közösség” lenni. Gon
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dolok arra, hogy a nyugati világban az individualizmus nagy térhódítá
sa, a „második világ” -ban a kollektivizmus jelentősége milyen feladatot 
ad az egyháznak mint „új közösséginek. De az „új közösség” az afrikai 
és ázsiai egyházaknak is kérdése, mert eddig a közösség volt az életük 
hordozó alapja ősi kultúrájukban. Ezt a „keresztyénség” fellazította. 
Ad-e helyette az egyház „új közösséget” .

d) Jó volna a lutheránus egyházaknak, mint diákon iái közösségek
nek szerepét megvizsgálni a keresztyén egyházak egységének előmozdí
tása összefüggésében is. Az egység erőltetése helyett azt kellene szem
ügyre venni, hogyan segíthetnék egymást a különböző felekezetű egy
házak Jézusnak mint Kyriosnak és Diakonosnak felismerésében. Hiszen 
minél inkább közelednek az egyházak Jézushoz, mint egyetlen Űrhoz, 
annál inkább közelednek egymáshoz is, és annál inkább szolgálnak egy
másnak is.

e) Végül még egyszer hangsúlyozni kell az „új közösség” , a diakóniai 
közösség beleállít a segítségre szorulók nagy közösségébe, az egész em
beriség nagy családjába, amelyet sokfelé szorongat az éhség, a fa ji meg
különböztetés, a háború, a társadalmi igazságtalanság, a kenyér egyen
lőtlen elosztása stb. Az egyház mint diakóniai közösség nem egyszerűen 
„karitatív” munkát végez, és nem elég a személyes segítő diakónia, ha
nem a diakóniai szolgálatot szélesebb horizontban kell végeznie az igaz
ságosság megvalósításáért.

Jézus Krisztus Űr és Szolga. Egyetlen Űr, akinek csak úgy lehet szol
gálni, hogy szolgálunk a felebarátnak, minden embernek.

D. Káldy Zoltán

(Az előadás a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságának 
1975. augusztus 17—23. között, Amsterdamban tartott ülésén hangzott el.)

Irodalom:

I. Asheim: Humanitát und Herrschaft Christi (1969)
P. Fhilippi: Christozentrische Diakonie (1963)
G. Gutierrez: A  Thelogy of Liberation (1973)
Káldy Z: Az egyház életformája: a diakónia (1963)
Káldy Z: A  diakóniai teológia továbbfejlesztése (1972)
Karner K: Isten igazsága (1942)
J. Moltmann: Dér Gekreutzigte Gott (1972)
E. Stauffer: Die Theologie des Neuen Testaments (1948)

K o r t á r s  p r é d ik á l  a  k o r t á r s n a k
Ez a lelkészi munkaközösség országos téma visszhangja D. Káldy 

Zoltán püspök 1974. december 6-i egyházkerületi püspöki jelentésének. 
A  jelentés „Űjra a jobb igehirdetésekért!” alcímű szakasza három té
telben részletezi a kérdést: a „kortárs” Jézus evangéliumát hirdetjük; 
az igehirdetés hallgatói kortársak, az igehirdető maga is kortárs. A „kor- 
társ” fogalom felhasználásával újszerű módon és gyakorlati utalásokkal
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körvonalazza az igehirdetés korszerűségének követelményét az emberiség 
jelenében. Dolgozatomban nem tekinthetem feladatomnak a püspöki je
lentés említett részének a magyarázatát, inkább három szempontot vetek 
fel a téma irányába, megerősítve annak alapigazságát.1

I.

Az egész Újszövetség igazolja, hogy Krisztus szava mindig kortársi 
szóként született. Ez a megállapítás túl egyszerűnek és magától értető
dőnek hangzik, pedig ha végiggondoljuk újszövetségi teológiai alapon, 
sokak számára talán nem is olyan könnyen elfogadható.

Egy futó áttekintés erejéig kísérjenek el olvasóim. Az evangéliumok 
hagyományanyaga nem változatlan formában őrzi Jézus szavait, tanítá
sát, hanem a gyülekezet változó történeti helyzetéhez alkalmazottam Jé
zus legsajátabb szavainak tartott mondások körén messze túlterjed
nek az evangéliumokban közölt jézusi beszédek. Az újszövetségi kutatás 
általánosan elfogadott felismerése a „Sitz im Leben” -ről, arról a tény
ről, hogy az evangéliumokat alkotó hagyományrészletek mindegyike ben
ne gyökerezik az őskeresztyénség élethelyzetében, egyik sem függ mint
egy kortól, szituációtól elkülönülten a levegőben — , nagyon mély igazsá
got takar; Jézus szava mindig a jelenhez szól. Az őskeresztyénség a Jé
zusról szóló hagyományt bátran alkalmazta arra a helyzetre, amelyben 
éppen akkor és ott éltek. Az evangéliumoknak azokat a részleteit, alkotó 
elemeit, amelyeket a történeti kutatás gyülekezeti képződménynek tart 
világos és meggyőző érvek alapján, ezért nem tesszük félre, hanem az 
első keresztyénséggel együtt a feltámadt, élő Jézus Krisztus üzenetének 
vesszük.

Rendkívüli módon meggazdagodhat az igehirdetésekre való készülé
sünk, ha az evangéliumi perikopákát történeti kritikával elemezzük, mert 
egyszerre tárul fel előttünk a szöveg értelme az adott történeti helyzet
tel, a gyülekezet kortényezőjével összefüggésben. S így az ige mondani
valója soha nem időtlen igazságként jelenik meg előttünk, hanem olyan 
egykori aktuális szóként, amelyet nekünk is csak aktuálisan, tehát hely
zetünkhöz szólóan, a ma kérdéseire adott feleletként kell továbbadnunk.

Hasonló eredményre jutunk, ha nem az egyes kis egységeket nézzük 
az evangéliumokban, hanem az egészüket. A  szinoptikus evangéliumok
ban és a Cselekedetek Könyvében olyan erőteljesen érvényesül az evan
gélisták szerzői szempontja, szerkesztői vonalvezetése, hogy lehetetlen 
észre nem vennünk a gyülekezeti korhelyzetet, amelybe ők beleállítják 
a Jézusról szóló hagyományanyagot. Nem egyszerűen összegeznek és to
vábbadnak, hanem a rendelkezésükre álló hagyományt úgy fűzik fonal
ra, formálják és kiegészítik, hogy a Jézusról való bizonyságtételt jelen
valóvá tegyék. Mindegyik evangéliumban más és más kortársként szólal 
meg Krisztus. János evangéliuma — mint a legkésőbbi evangélium — már 
annyira nyilvánvalóvá teszi Jézus szavának korszerű megjelenítését, 
hogy egész szókincsével és Jézus mondanivalójának az evangélista által 
szőtt beszédekbe olvasztásával egy merőben más, gnosztikus környezet
ben szólaltatja meg az ismét másként kortárs élő Krisztust.

Nem akarok most végigmenni az Újszövetségen, de éppen az a nagy
szerű benne — és ezt a kánon csodájának mondhatjuk —, hogy a Jézus 
Krisztusról szóló üzenetet egyszerre őrzi is, és a jelenhez alakítja, tör
ténetileg nézve tehát fejleszti is. Krisztus azonos marad, mégis új meg 
új helyzetekben mindig friss kortársként jelenik meg az Újszövetség
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folyamán. A  Jelenések Könyve nem új, váratlan és különös módszer
hez folyamodik, csak nyilvánvalóvá teszi a keresztyénség első századá
nak meggyőződését, amikor írója a saját, az egyes gyülekezetek helyze
tébe vágó aktuális figyelmeztetését, biztatását, keresztyén kortársi szavát 
minden fenntartás nélkül a feltámadt élő Krisztus üzeneteként fogal
mazza abban a bizonyos hét levélben, nem szólva az egész könyv mon
danivalójának a történeti helyzetbe való gyazottságáról.

A  mai igehirdető végeredményben ugyanazt teszi, amit az Újszö
vetség tett: Krisztus friss szavát szólaltatja meg, a láthatatlan, de való
ságos isteni Kortárs szavát. A  különbség az, hogy kezében van a Szent
írás és az azt magyarázó, megvilágító hatalmas egyházi hagyomány — en
nek keretében hitvallási iratok, teológiai kutatás eredményei a múltból 
és a jelenből, az atyák és a keresztyén kortársak bizonyságtétele —, s a 
Szentírásból átvett szót formálhatja, alakíthatja, sőt továbbviheti, kiegé
szítheti Krisztus mai szavává, őrizve az egykori krisztusi szóhoz való hű
séget a változásban, az új szóban is.

Dolgozatomnak ezt az első részét hasonlattal zárom, de ez a hasonlat 
egészen konkrét prédikációs módszert világít meg, amelyre az utóbbi 
években a magam igehirdetési gyakorlatában eljutottam. A  magyar mű
emlékvédelemnek van egy Európa-szerte feltűnést és elismerést kiváltó 
alapelve, amellyel híven őrzi a régit és bátran adja az újat. Megfigyel
hetjük akár itt közelünkben a budai várnegyedben. Az újjáépítés vagy 
egy műemlék helyreállítása során nem mosták egybe azt, ami több év
százados és ami ú j; nem építenek fel réginek álcázva hiányzó épületrésze
ket. A  szemlélő azonnal látja, mi az, ami megmaradt a múltból, közép
kori boltozat, kőfülke, és mi a modem hozzáépítés. És így nemcsak 
igazat, hiteleset, hanem egyszerű összképet is kapunk.

Prédikációimban — ahol csak lehetséges — elmondom, ami az alap- 
ige egykorú, történeti jelentése, eredeti kritikai helyzete, s azután térek 
rá — legtöbbször aránytalanul hosszabban —, mit jelent ez a régi ige 
nekünk ma. Legyen világos a hallgatónak az egykori és az új, hogy lás
sa, érezze, hogyan nő bele a Szentírás ősi fala a ma épületébe szerve
sen, s az egyház mai szava miként kapja onnan, a Szentírásból a hitelét. 
Hogy legyen számára ismerőssé, drágává a Biblia, de legyen életközei a 
belőle fakadó, belőle folytatódó mai szó, az élő kortárs-Krisztus mondani
valója.2

II.

Az igehiirdető és az iigehallgató kartárs volta azt jelenti, hogy a 
prédikációban az igehirdető korunk szintjén beszélget hallgatóival — 
nem formailag, hanem tartalmilag értve a „beszélgetést” .

Ez a tételem egy ritkán végiggondolt gyakorlati homiletikai kérdést 
vet elénk. Fenyegeti a lelkészt a kísértés, hogy templomba járó gyüleke
zetének összetétele leszorítja prédikációját a kor szintjéről maradibb, 
primitívebb fokra. Ízig-vérig korunk emberei közül' valóban kevesen 
ülnek szószékeink alatt. Egyházszociológiai felmérés különböző tapasz
talati módszerekkel riasztó eredményekre vezetne, hogy milyen nagy 
mértékben nem tartoznak igehallgatóink a modem gondolkodású embe
rek közé. Sokan közülük évtizedekkel — vagy még nagyobb távolsággal 
— vannak elmaradva gondolkozásukban, életérzésükben, egész emberi mi
voltukban korunk lüktetésétől. Az a benyomásom, igazolni persze nem 
tudom, hogy több mai lelkészt az igehallgatók belső szintje tart vissza 
korszerűbb prédikálástól. Ha nem modern emberek hallgatják, miért le
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gyen modern az igehirdetés?! Ezt az álláspontot még biblikusán is alá 
lehet támasztani a páli formulával: „Az erőtlenek számára erőtlenné let
tem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenki számára mindenné 
lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket” (1 Kor 9,22). Nem 
hiszem, hogy szabadna Pálnak ezt a vallomását a konzervativizmus irá
nyában értelmezni. Éppen Pál minden levelében hallatlan erőfeszítést tesz, 
hogy olvasóit, levele hallgatóit testvéri kézzel kimozdítsa helytelen ál
láspontjukról és a korabeli keresztyénség égető kérdéseiben a legmaga
sabb szintű megoldásokra vezesse, a nem keresztyén környezetükhöz való 
pozitív viszony tekintetében is.

Mai igehirdetésünk a hallgatók összetételétől függetlenül csak a kor 
szintjén mozoghat. Tartozunk ezzel azoknak a keveseknek, akik temp
lomainkban, gondolkozásban, életérzésben valóban kortársak, korunkban 
minden idegszálukkal benne élők, a szó szoros értelmében modern embe
rek, köztük éppen a fiataloknak is.

Tartozunk ezzel egyházunk jövőjének, mert az igehirdetés az egy
ház jövőbe mutató és jövő felé vezető karja, nem pedig régmúlt vagy 
közelmúlt rögzítője. Hadd fűzzek ide egy illusztrációt, ami engem nagyon 
megfogott. Az elmúlt hónapokban többet foglalkoztam az ókori görög kul
túrával görögországi utazásommal kapcsolatban, és Homérosznál az 
Odüsszeiában bukkantam egy gyönyörű sorra. Arról ír ott a költő, hogy 
Trója sorsát azért intézték úgy az istenek, ahogyan történt, „hogy legyen 
ének a messze jövőben” . (Milyen művészi tudatosság nyilvánul neg, lám, 
a gyakran naivnak tartott eposzban!) Átfordítom a mi témánkra: igen, 
azért ment végbe a kinyilatkoztatás hosszú története és annak a Szent
írásiban való lecsapódása, „hogy legyen ének a messze jövőben”. Hogy az 
egyház igehirdetése a messze jövőbe, s mindig a további jövő felé 
vigye a Krisztusról való bizonyságtételt.

Tartozunk a kor szintjén folyó beszélgetésben azoknak is, akiket 
látszólag nem érint belülről, mert nem tartják kezüket a kor ütőerén. 
Ne gondoljuk, hogy a jelenkor hatása alól bárki kivonhatja magát hazánk
ban. Ha nem válik is tudatossá valakiben a kor, de a kor eseményei, 
problémái, sőt szellemi légköre beleszivárognak a legmaradibbnak tűnő 
emberek leikébe is. Ez kisebb mértékben mindig is így volt, de ma, ami
kor a rádió, a televízió, az újságok révén az egész világ látó- és halló
távolságba jutott a lakosság legnagyobb részénél, a kor hullámverésé
től aligha tudja bárki elzárni magát. Még a konzervatív, elmaradt gondol
kozásé, idejétmúlt világképű emberek is valamiképpen belekerülnek a 
kor sodrásába. S merem állítani, hogy csak a kor szintjén folyó igehir
detés tud nekik igazán segítséget nyújtani és az Isten szeretetének evan
géliumát, a megváltó Krisztust hozzájuk közel vinni.3

III.

A  harmadik szempontom arra a kérdésre keres feleletet, mit jelent 
ma kortársnak lenni. A  válasz kimeríthetetlen, mert a jelenkor teljes 
képét kellene felvázolnunk, a külső és belső tényezők bonyolultságával, 
s a valóságnak megfelelően nem statikusan, hanem mozgás, szüntelen 
alakulás, változás közben. Néhány csomópontra próbálok csak rámutat
ni. Ezek nem különülnek el egymástól, sőt jelentős részben egybeesnek, 
összefonódnak.

1. A  történelmi erők által meghatározott világhelyzet, s az ezzel kap
csolatos nemzetközi és társadalmi tényezők. Kétségtelen, hogy a népek
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szabadsága, együttműködése, kölcsönös segítsége, a háború lehetőségének 
visszaszorítása és tartós béke teremtése, a társadalmi különbségek el
oszlatása, röviden az emberiség, a népek és az egyes ember korunkbeli 
problémáinak közösségi természetű megoldása került a földön homlok
térbe. A  jelenkornak ez a vonása a kortársi felelősséget és közremű
ködést kívánja a ma élőktől az emberiségre és a népekre, társadalmak
ra nehezedő, jelentős részben struktúrális változást igénylő problémák 
tekintetében. Mindez az igehirdetésre nézve azt jelenti, hogy látókörébe 
belevonandó a jelenünk minden olyan eseménye, helyzete világszélesség
ben és hazánkban, amely cselekvő felelősségünkre igényt tarthat.

2. A  másik csomópont korunk grafikonjának bonyolult vonalrajzán: 
a tudományos és technikai fejlődés eredményei és következményei. E te
kintetben megint egy sor új kérdéssel találja magát szemben az igehir
dető, amelyek túl szakterületi vonatkozásukon etikai megválaszolást kí
vánnak, és az emberi magatartás formálódását is nélkülözhetetlenné te
szik. Ilyen az ember természetes környezetét fenyegető veszedelem, 
amelyre ma már világszerte felfigyeltek. Vagy idetartozik a biológiai ma
nipuláció, az öröklési tényezőkbe való belenyúlás nem is olyan távoli 
réme. A  tudományok és a technika ugrásszerű előretörése pozitív módon 
is változtatta és változtatja az ember világát, de a jó hatások is rejte
nek magukban új megfontolandókat, etikaiakat is. Nemcsak azokat. Pél
dául a mai átlagembernek is tudományosabb világképe van, mint az elő
ző időkben, s az igehirdetésben imi sem ragadhatunk benne a bibliai 
világképben.

3. Végeredményben — és ez az általam most kiemelt harmadik 
csomópont — a kor minden problémája az emberben összegeződik. A  kor 
megszámlálhatatlanul és felsorolhatatlanul sok jellegzetes jelensége ki
hat az emberekre, az emberi tudatra és az emberi életre. Korunk fényei 
és árnyai rávetülnek az egyedekre. Mégpedig nemcsak külsőleg, életkö
rülményeikre és életfolytatásukra, .hanem belsőleg, gondolkozásukra és 
életérzésükre is. Sőt a kornak mindig — így ma is — életproblémákat 
termő hatása is van. Merem nevezni mindezt a kor levegőjének, amit 
beszívunk. S ez a közös levegő — túl az egyes országok, népek és tár
sadalmi rendszerek mélyreható különbségein — több tekintetben azonos 
emberi problémákat hoz létre. Kortársnak lenni az igehirdetésben azt 
jelenti, hogy korunk emberének az életproblémáit magunkra vesszük.

A  jólét emelkedése például mindenütt megtermi a „szórakozva élni"  
magatartását, amint ezt az életfelfogást nemrégiben egyik hazai hetila
punk, az Élet és Irodalom, találóan, példával illusztrálva kifejtette. Vagy 
világjelenség a fejlettebb országokban az elidegenedés, a szónak nem 
annyira filozófiai értelmében használva a fogalmat, hanem publicisztikai 
jelentésében, mely a magányosság érzetét, a dolgokkal, emberekkel, élet
tel kapcsolatos közönyt Camus-i megvilágításban, az embernek saját ma
gától is eltávolodását jelzi. Az igehirdetőnek számolnia kell ezzel az élet
érzéssel, ami mintegy polaritásként jelentkezik, éppen a közösségre vá
gyódó és közösségét kovácsoló korunkban.

Hasonlóképpen vagyunk az elidegenedés tünetéhez szorosan kapcso
lódó általános családproblémával, a családtagok közötti űrrel mint kor
jelenséggel. Meglepő, de végeredményben nem véletlen találkozása volt 
az erre irányuló igehirdetői kortársi szónak egy athéni tapasztalatom. 
1975. május 4-én, az ortodox húsvét ünnepén reggel a német evangélikus 
templomban tartott istentiszteleten a fiatal lelkész arról a „Todesstrecké” - 
ről, hálálmesgyéről beszélt, amely családtagok között húzódik, és ame
lyet az élő Krisztus meg akar szüntetni. Egy órával később Athén drto-
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dox főpapja a húsvéti „agapé’'-liturgía kerekében többek között arra biz
tatta hallgatóit, hogy azok a családtagok, akik nem beszélnek egymással, 
a mai ünnepen törjék meg ezt a bénító, távolító csendet. Két óra lefor
gásán belül két egészen különböző keresztyén felekezet templomában a 
kor emberének egyik nagy közös életproblémájával találkoztam igehir
detői megvilágításban.

Korunk képének az emberben összegeződése, vetülete egy ponton 
egyedül bennünket, hivő embereket, még inkább mint igehirdetőket ér
dekelhet. Martin Buber, a nagy zsidó hittudós, akitől minden protestáns 
lelkész is nagyon sokat tanulhatna, korszerű teológiai gondolkozásban, 
korunkat a „Gottesfinstemis”, az Isten-homály megjelöléssel illette, de az 
Isten alakján felderengő hajnali fény reménységével és bizonyosságával. 
Nem tudom, figyelünk-e eléggé korunknak arra a jelenségére — éppen 
korunk embereinek megnyilatkozásaiban —, amely az Isten-hiány és az 
Isten rejtett keresése derengő körvonalait sejteti?! Félreértés ne essék: 
nem az egyház reneszánszát készítik ezek a jelek, amelyek legtöbbször 
nem is tudatosak. A kortárs igehirdetőnek ezzel az öntudatlan Isten-felé- 
tapogatózással is beszélgetést kell folytatnia a prédikációiban.

A  kortársi igehirdetési mód erre is érvényes: Istenről, Jézus Krisztus
ról, Szentiélekről, hitünk egész tartalmáról, a végső keresztyén remény
ségről sem szólhatunk régi lemezekkel. Megszokott hagyományos kép
zeteinket revideálnunk kell, ahol szükséges. „Tükör által homályosan 
látunk” — ez a páli megállapítás időtlen érvényű a földön, de a tük
röt minden korban újjá kell formálni, másképpen csiszolni, hogy igehir
detésünkben Isten mai körvonalakkal jelenjék meg titokzatos szent homá
lyában is.

Veöreös Imre

JEGYZETEK

1 A jelen dolgozatot a Pesti Evangélikus Egyházmegye Lelbészi munkaközös
ségi ülésén olvasta fel szerzője 1975. június 5-én.

2 Az előadásomhoz elhangzott hozzászólásokat mind egyetértsen vállalni tud
tam, s a hozzászólók felhatalmaztak, hogy gondolataikat a dolgozatomba beépít
sem. Mégis úgy érzem megfelelőbbnek, ha nevük említésével adom közzé. Előadá
som fenti I. résedhez tartoznak a következő hozzászólások.

Muncz Frigyes: A Szentírás alkotó alkalmazása mellett — amelyről V. I. szólt 
az igehirdetéssel kapcsolatban — hangsúlyoznunk kell még valamit. Az időszerű 
ige az élő Krisztussal való kapcsolatunkból ered; nem elég a Bibliával kapcsolat
ban lennünk. Dr. Fahiny Tibor: Ahogyan sokan megütköznek a réginek és az 
újnak építészeti összeolvasztásán, amelyről a műemlékvédelmi hasonlat szólt, mert 
a tömegnek a giccs tetszik — így van az igehirdetéssel is. Pedig ez a helyes: a 
prédikációban a bibliai alapokra visszanyúlni, és erre építeni az újat, a merészen 
újat. Boros Károly: Tulajdonképpen az a feladatunk, hogy Krisztus tanúja legyünk 
a mai időben.

3 Dolgozatomnak ehhez a II. részéhez hangzott el a legtöbb hozzászólás. 
Szirmay Zoltán: A kortársi szint az igehirdetésben nem jelenthet közös mondani
valót az erős szakosodás miatt. Ezenkívül a „Juli nénikre”  ás figyelni kell. A vála
szomban arra utaltam, hogy a kor szintjén beszélő igehirdető az egyes szakterü
letekről annyit vonhat bele — ahol kívánkozik — prédikációjába, amennyi a mai 
általános műveltséghez joggal hozzátartozhat. S ha nagyon egyszerűen, közért
hetően fogalmazunk, valamint az elkerülhetetlen idegen szavaikat lefordítva is 
ismételjük, még a kevesebb iskolázottságé hallgatóink is felfogják, amire az ilyen 
mondatainkkal célozni akarunk. Virágh Gyula: A kor kérdéseire adott felelet 
elválaszthatatlan a hit ébresztésétől. Dr. Bodrog Miklós: Nem egy igehallgatóban 
feltámad a ..kor utáni honvágy” , az. az igény, hogy az egyház otthon legyen a 
korában. Ilyen kortársi szükséglet többek között: a technázálódás és az élet egy
oldalú anyagi szemlélete ellensúlyaként él a mai hallgatókban a vágy az igehir
detés bensőségessége, személyessége, érzelmi melegsége iránt.

Dr. Hafenscher Károly: Egyirányú szakemberből a homo univerzális felé kell 
haladnia az igehirdetőnek. Michelangelo. Apáczai. Thomas Mann univerzális em
berek voltak. A túlságosan szakosodott mai emberek éppen kiegészülést várnak.
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A Zeneakadémia hangversenyeinek közönsége nagyobbrészt nem szakmuzsikus. 
Az univerzálisát mutassa fel az igehirdető. Akkor lesz megbecsülésünk a szako
sodó világban, ha tudunk a szószéken univerzálisaik lenni. Muncz Frigyes: Az 
öröik emberi kérdések, az emberi lét végső kérdései, a „honnan jöttünk? hová 
megyünk?” sokkal mélyebben foglalkoztatja az embereket, mintsem gondolnánk. 
Válaszom: Az utóbbi két hozzászólás nem vagy-vagy, hanem ,,és” . Mindkettői 
egyformán érvényes. Virágh Gyula: „Emberek” legyünk a szószéken. A  szószék 
„magassága” a mai embernek nem rokonszenves. Ismertem egy idős, nagyon szét- 
folyóan prédikáló protestáns papot, de szerették hallgatni, mert megpróbált életű 
ember volt és így is beszélt a szószéken. Bízik László: Az előadásnak „az igehir-« 
dető beszélget hallgatóival”  megállapításában rejtett energiát érzek. Figyeljünk 
fel a „beszélget”  szó jelentéstartalmára! Az igehirdetésnek van beszélgetésjellege. 
Válaszom: Valóban nagyon tudatosan használtam a vonatkozó mondatomban a* 
„beszélget”  megjelölést. A modem emberrel való társalkodás legyen az igehir
detésünk. Becsületesen, őszintén szóljunk arról, ami bennünket is mélyen foglalni 
koztat. Dr. Hafenscher Károly: Ha az igehirdetés beszélgetés, akkor nem keve
sebbet, hanem többet, jobban kell rá készülni. De vigyázzunk, az igehirdető nenv 
magánemberként beszél, hanem mandátumot, megbízatást teljesít. Például ha szo
morú vagyok, nem szabad elprédikálnom. Válaszom: Ez igaz, de a prédikáció 
becsületességéhez tartozik, hogy csak azt mondom, amit magam is hiszek és val
lók. Soha nem szoktam kiejteni mondatot a szószéken azért, mert „az egyház 
tanítása” , hanem ami az én személyes hitem és meggyőződésem is. Az utóbbi 
két hozzászólás valóban „komplementer” , egymást kiegészítő, ahogyan közbe
szólással Trajtler Gábor a találó idegen szót bevetette.

Ferenczy Zoltán: A prédikáció gyakori hibája, hogy túlságosan személyes 
jellegű kérdésekre utal az igehirdető, s ezzel „leblokkol tat ja”  a hallgatóit, akik 
képtelenek tovább követni a gondolatmenetet. Megrekednek a maguk feltörő ér
zelmeinél. Benczúr László: 1. Krisztus a kortárs — ez azt is jelenti, hogy minél 
több bennem őbelőle valami, annál inkább vagyok korszerű, kortárs. Ami „Juli 
néniben” krisztusi, az előremutató. Az egész szolgálatunkban van előremutató Jézus 
Krisztus révén, akihez tartozunk. 2. Jézus Krisztus különbözőképpen emel ben
nünket a kor szintjére: életkorunkra, vérmérsékletünkre, érdeklődésünkre tekin
tettel. Attól is függően, hogy milyen emberek vesznek körül, hogy milyen a gyü
lekezetünk. Karizmatikus adottságaink szerint is van különbség a kor szintjére 
emelkedő prédikálást illetően. 3. Elképzelhető például a tasizmus művészeti irány
zathoz hasonlóan akár „tasiszta”  prédikáció is, amikor látszólag véletlenül oda
dobott gondolatokból, ötletszerű foszlányokból Krisztus mai üzenete áll elő. De 
ilyenkor sem a magam érzelmeit mondom, nem a saját lelkiállapotomat hirdetem.,
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Keresztyén Békekonferencia

A Keresztyén Békekonferencia 
siófoki ülésének végső határozata (II.)

A leszerelés következő lépéseiként a KBK más békeerőkkel együtt az 
alábbiakat követeli:

1. a SALT-tárgyalások második fordulójának megszakítás nélküli 
folytatását és befejezését, ami előfeltétele minden támadó stratégiai fegy
verrendszer és az összes nukleáris robbanófejek kiiktatásának;

2. a nukleáris fegyverek terjesztését tiltó szerződéshez és az atom- 
síop-egyezményhez való szigorú ragaszkodást, valamint ez utóbbiak ki- 
terjesztését a föld alatti kísérletekre is, s végül, de nem utolsósorban a 
biológiai fegyverek eltiltásának kiterjesztését minden vegyi fegyverre;

3. az európai csapatcsökkentésről folyó bécsi tárgyalások eredményes 
folytatását és befejezését,

4. fegyver- és katonai támaszpont-mentes övezetek létesítését az In
diai és a Csendes Óceán térségében;

5. megfelelő intézkedéseket a multinacionális trösztök nemzetközi 
fegyverkereskedelmének csökkentésére és ellenőrzésére;

6. Mexikó és Szovjetunió ama javaslatának támogatását, hogy a Biz
tonsági Tanács öt állandó tagja tíz %-kal csökkentse a fegyverkezési ki
adásokat s így eredményes lépéseket tegyenek a Harmadik Világ fejlesz
tési politikájának megsegítésére;

7. egy leszerelési világkonferencia összehívását, amelyet az ENSZ el
vileg már a hetvenes években elhatározott, egyetemes részvétellel, azaz 
azoknak az államoknak a bevonásával, amelyek nem tagjai az ÉNSZ- 
nek, abból a célból, hogy megvalósítsa az általános és teljes leszerelést. 
A KBK hozzájárulhat a leszerelés megvalósításához azzal, hogy

1. segít felébreszteni és megerősíteni a nemzetközi leszereléstudatot, 
ami jelenleg az egyetemes béketudat legfontosabb eleme;

2. tájékoztatja a tagegyházakat és regionális csoportokat a leszerelés 
időszerű kérdéseiről és az ilyen irányú lépésekről;

3. felvilágosítja a Szovjetunió által az ENSZ-ben már 1959-ben ja
vasolt teljes és általános leszerelés lehetőségéről és szükségességéről a hi
vő tömegeket, akiket korábban befolyásolt a fegyverek meg'áldása és a 
katonai lelkigondozás;

4. együttműködik az összes többi keresztyén és nem-keresztyén bé
keerőkkel, különösen a Békeerők Világkongresszusának munkacsoportjai
val a különféle leszerelési kampányokban (pl. Leszerelési Világhét, Le
szerelési Világnap);

5. olyan példaadó és konkrét segítséget nyújtó akciókkal, mint a 
KBK elnöke által a leszerelési világnapra ajánlott szolidaritási gyűjtés 
és műtrágya világalap létesítésére a Harmadik Világ legszegényebb or
szágai számára;

6. a nem kormányszintű szervezetek 1974. augusztusi Bradford-féle 
felhívásának és a Béke Világtanácsa ama kezdeményezésének hatékony 
támogatásával, hogy 1975. október 6—12-ig rendezzenek egy nemzetközi
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hetet az ENSZ által javasolt leszerelési világkonferencia összehívásá
nak világméretű támogatására;

7. az egyházak és keresztyének konferenciájának megszervezésével a 
fegyverkezési verseny és az éhség ellen, a leszerelésért és fejlesztésért va
lamikor a jövő év folyamán.

A  KBK-nak, mint keresztyén békemozgalomnak hitben kell figyel
nie Ésaiás prófétai szavaira; „Az Űr ítéletet tesz a pogányok között és bí
ráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáik
ból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé 
nem tanul” (És 2:4).

III

Az enyhüléssel, a dekolonizációval és az egyre jobb együttműködés
sel kapcsolatos minden pozitív előrehaladás ellenére még mindig van egy 
sereg akut válsággóc, amelyek veszélyt jelentenek a világ számára:

1. A  Közel-Keleten Egyiptom és Izrael között újabb csapatszétválasz
tásra került sor a Sinai félszigeten. Ennek ellenére Izrael továbbra is 
megszállva tart nagy arab területeket. A  legmodernebb fegyverszállítmá
nyok formájában nyújtott óriási segítség, amelyet Izrael kap az Egye
sült Államoktól, további veszélyes helyzetet jelent. A  közvélemény széles 
rétegeit aggodalommal tölti el az amerikai katonai szakértők jelenléte is 
a válság térségében, ami arra emlékezteti őket, hogy az ehhez hasonló 
szerep az Egyesült Államok veszedelmes vietnami beavatkozásához ve
zetett.

Az egyházaknak, ökumenikus szervezeteknek és a keresztyénségnek 
állandó feladata, hogy theológiai szempontból is tanulmányozzák. az iz
raeli—arab konfliktust. Hangsúlyozzuk azt a meggyőződésünket, hogy 
Izrael szekuláris állam, amelynek nem szabad cionista értelemben vissza
élni a szentírási szövegekkel és hogy különbséget kell tenni a judaizmus 
és a cionizmus között. Bűnbánattal valljuk meg azokat a bűnöket, ame
lyeket a keresztyénség követett el a Biblia antiszemita félreértésével, és 
elutasítunk minden spirituális antiszemitizmust. Annál inkább kell óva
kodnunk, minden olyan kísérlettől, amely a keresztyénség bűneit a mai 
izraeli agresszió igazolására akarja felhasználni.

Ügy gondoljuk, hogy a közel-keleti konfliktus megoldása csak akkor 
lehetséges, ha Izrael visszaadja a megszállt területeket, ha elismeri a Pa
lesztinái nép jogát az önrendelkezésre, ha az arab országok is elismerik 
Izrael államának létjogosultságát, ha minél előbb egybehívják a genfi bé
kekonferenciát a Palesztinái Felszabadítási Mozgalom részvételével és ha 
az enyhülés meg békés együttélés szelleme a Közel-Kelet valamennyi né
pének javát szolgálja.

Jeruzsálemnek, a zsidók, keresztyének és mohamedánok szent váro
sának az ENSZ védnöksége melletti nemzetköziesítése igen fontos lenne e 
terület békéje szempontjából.

2. Latin-Amerika számára iis fontos, hogy egyre több állam szünteti 
meg Kuba blokádját. így megteremtődnek a szocialista Kuba és a többi 
latin-amerikai országok közötti kapcsolatok javulásának előfeltételei. A 
világ megváltozott erőviszonyainak következtében az Egyesült Államok 
is lépésről lépésre kezdi megszüntetni Kuba blokádját.

Latin-Amerika azonban' továbbra is nyugtalanság és bizonytalanság 
fészke. Annak következtében, hogy a neokolonializmus felhasználja az 
elnyomó oligarchiákat,! általános a tömegek elnyomása, a szegények ki
zsákmányolása és a gyermekek rosszultápláltsága. A  régi igazságtalan



rendszert, sajnos, döntő módon segítenek fenntartani egyházi körök is. 
Nagy figyelemmel kísérjük és támogatjuk azokat a keresztyén erőket, 
amelyek az igazságtalanságért és szabadságért küzdenek, valamint azo
kat, akik az évszázados nyugati gyámkodás alól való felszabadulás jegyé
ben kidolgozták „felszabadítási theológiájukat” .

Már két éve tart Chilében a fasiszta pokol. A  világméretű szolidari
tási kampányok olyan hatással voltak, hogy az elősegítette néhány poli
tikai fogoly szabadonbocsátását. De tovább folyik a harc sokak életéért, 
akik a Pinochet rezsim embertelen bánásmódjától szenvednek. Sajnáljuk 
a szakadást a Német Evangéliumi Egyház gyülekezeteiben, ahol megis
métlődik a harmadik birodalombeli hdtvalló egyház története, amikor 
fasiszta szellemű lelki torzulást okozott az egyházra nehezedő nyomás. 
Felszólítjuk a félrevezetett és tévelygő testvéreket, hogy figyeljenek 
Krisztus evangéliumára és őrizzék meg a lélek egységét.

Kifejezzük azt a reménységünket, hogy a chilei fasiszta rezsim nö
vekvő nemzetközi elszigeteltsége, az irányában megmutatkozó megvetés 
és az ország népi tömegeinek harca hamarosan visszaállítja az emberi 
és demokratikus állapotokat.

3. Ázsiában a biztonság és együttműködés rendszerének megteremté
se igen nagy jelentőségű lenne a béke és minden ember szempontjából. 
A  francia, japáni és amerikai agresszió okozta 30 éves háború után In
dokína most végre örvendhet a felszabadulásnak. Különösen nagyra kell 
értékelni a hősies vietnami nép nagy teljesítményét, amely felszabadítási 
harcával ellenállt egy a modem ipar, technika és közgazdaság minden 
eszközével felszerelt, túlsúlyban levő ellenfél támadásának és végül is 
győzött.

Most arra van szükség, hogy jóvátegyék a háború okozta károkat és 
meggyógyítsák a sebeket. Ebben a tekintetben a vietnami nép teljes 
szolidáris támogatást kap az egész világ békeerőitől. Az Egyesült Á lla
moknak is teljesíteni kellene Indokínával szembeni kötelezettségét és 
kártérítést kellene adnia azért, amit politikusai és hadserege felelőtlenül 
elpusztítottak. A  KBK ismételten rámugatott arra, hogy Vietnamban nem 
csak egy nép, hanem a természet pusztítását is okozó háború folyt. A  
legyilkolt embereket már nem lehet feltámasztani s a sebesültek életük 
végéig viselni fogják a háború nyomait, de mindent meg kell tenni azért, 
hogy a természet regenerálódjék és így megteremtődjenek a teljes emberi 
élet feltételei a háborútól végre felszabadult területeken. A  Vietnami 
Demokratikus Köztársaság és a Dél-vietnami Népköztársaság haladék
talan felvétele az ENSZ-be az igazságosság olyan cselekedete, amellyel 
a világ tartozik a vietnami népnek, s ezt nem szabad politikai alkudozás 
tárgyává tenni.

Szolidárisak vagyunk azokkal a keresztyénekkel és nemkeresztyé
nekkel, akiket elnyomatás alatt tart Dél-Koreában az egyre baljóslatúbb 
Bark rezsim. Észak- és Dél-Korea békés egyesítése csak az önrendelke
zés alapján lehetséges. Az ilyen rendezéshez hozzátartoznék minden nuk
leáris fegyver kivonása Dél-Koreából és valamennyi katonai támaszpont 
felszámolása ebben az országban.

Az indiai szubkontinensen is veszélyes fejlemények fenyegetnek. Az 
Egyesült Államok katonai támaszpontok gyűrűjét építi ki az Indiai-óceán 
térségében, elsősorban Dfego Garcia szigetén, s ezzel a válság veszedel
mes melegágyát teremti meg. A  KBK megismétli felhívását, hogy az In
diai-óceán nyilváníttassák békeövezetté. Az Indiai-óceán szigetein lakó 
népek, az indiai szubkontinens népei és az Afrika keleti partján lakó 
népek akkor jobb és békés napokat érnének meg.
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Ugyanez mondható el a Csendes-óceán térségéről. A  Csendes-óceán 
szigetein élő népek arra vágynak, hogy saját kezükbe vegyék jövendő
jük irányítását és maguk dönthessenek sorsukról.

4. Ebben az évben, amikor az EVT V. nagygyűlésére készül a ke
nyai Nairobiban, a világkeresztyénség különleges érdeklődést tanúsít A f
rika iránt. Az 1975-ös esztendőt joggal lehet az afrikai kolonializmus 
végleges felszámolása évének tekinteni. Mozambique és Guinea Bissau 
már felszabadult, Angola felszabadulása a közeljövő kérdése. Senkit sem 
lep meg, hogy az imperialista erők igyekeznek megakadályozni és meg
zavarni a felszabadulás folyamatát és hogy készséges segítőtársakra ta
lálnak azokban, akik támogatják a népeik érdekeivel ellentétes cselekmé
nyeket. A  békevágy és a békeakarat a józan ésszel párosulva mégis 
győzedelmeskedni fog a megoszlás erői és az angolai meghasonlás felett.

Sajátos problémát jelentenek a dél-afrikai és a zimbabvei (rhodesiai) 
rasszista rezsimek. A  portugál gyarmati uralom alól felszabadult szom
szédos területek fejleményei politikájuk felülvizsgálására késztetik eze
ket a kormányokat. Ezzel kapcsolatban bizonyossággal állíthatjuk, hogy 
ígéreteiket semmiképpen sem fogják mindig megtartani. Szolidaritásun
kat nyilvánítjuk mindazokkal, akiket érint az apartheid alapján álló 
rendszerek politikája. Dél-Afrikának végre kell hajtania a Namíbia fel
szabadítására vonatkozó ENSZ-határozaitokat, és tiszteletben kell tar
tania az emberi jogokat, hogy ismét megbecsült tagjává válhassék az 
emberi társadalomnak.

IV

Amikor a KBK értékeli a világ hatalmi viszonyaiban bekövetkezett 
pozitív változásokat s amikor fontolóra veszi a visszahúzó irányzatokat, 
akkor fel kell ismernie felelősségét, meg kell határoznia lelki, szellemi, 
erkölcsi és politikai álláspontját a békére és igazságosságra való törekvé
se minden vonatkozásában.

Az is nyilvánvaló előttünk, hogy szükség van minden békeerő együtt
működésére ahhoz, hogy nemzetközi vita útján közelíthessük meg eze
ket a távoli célokat.

Ezért tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget a béke és igazságosság 
megteremtésére irányuló küzdelemben az ENSZ-nek, amely éppen most 
kezdte meg 30. rendes közgyűlését. Az ENSZ nemcsak fontos hozzájáru
lást nyújtott az utóbbi években a sürgős politikai kérdések megoldásá
hoz, hanem különleges szervezetei révén felvetette az emberiség békés 
fejlődésének problémáját és az új nemzetközi gazdasági rend kérdését. 
Különösen nagyra értékeljük 1975-nek nemzetközi női évvé való nyilvá
nítását.

A  KBK mindig, de az ENSZ-ért tartandó imanapon (1975. október 
26-án) különösen is hangsúlyozni kívánja minden erkölcsi és politikai erő 
kibontakoztatását á végből, hogy végrehajtsák az ENSZ-nek a béke és 
biztonság megszilárdítására, a leszerelésre és a fejlesztésre vonatkozó ha
tározatait.

A  KBK ugyanakkor minden más békemozgalommal együtt segíteni 
kívánja a közvélemény olyan befolyásolását az egész világon és az egy
házakban, hogy az a béketudat s főként a leszereléstudat kialakulását 
eredményezze. Ez azt is jelenti, hogy figyelmet kell szentelnünk azoknak 
a propaganda erőknek, amelyek a népek közötti békés kapcsolatok el
len irányulnak s amelyek a lélektani hadviseléssel nagymértékben meg
zavarják az enyhülés folyamatát.
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Úgy gondoljuk, hogy a gyülekezetekben, a theológiai reflexiókban és 
az egyházi nevelésben újból és újból fel kell vetni a békéért és igazsá
gosságért vívott harc alapvető kérdéseit s választ kell találnunk ezekre 
a kérdésekre, továbbá, hogy ezeket komolyan fontolóra kell vennünk 
gyakorlati életünkben.

V.

A béketevékenységre vetett történelmi visszapillantás nem tünteti fel 
kedvező színben az egyházakat. Sok mulasztási vétkük van. S ugyanezt 
lehet elmondani ma is olyan helyeken, ahol a keresztyének még mindig 
feladatuknak tekintik, hogy harcos antikommunista magatartást tanúsí
tanak.

A KBK joggal mutathat rá arra, hogy megalapítása óta állandóan 
felemelte intő szavát ebben a tekintetben. Ezért újból felhívással fordul 
minden keresztyén emberhez és egyházhoz, hogy fokozzák béketevékeny
ségüket és támogassanak minden békére irányuló erőfeszítést világi té
ren is s hogy gondolkodásukban és cselekvésükben fogjanak össze ezek
kel az erőkkel és sajátos hozzájárulásukkal támogassák őket.

A  béketevékenységgel kapcsolatos elmélkedéseiben a KBK abból a 
megfontolásból indul ki, hogy nyilvánvaló kapcsolat van a szívünkben 
Isten Szent Lelke által munkált belső béke és az emberek körében meg
levő béke között, mint ahogy az „Isten igazsága” és az emberi kapcsola
tokban levő igazságosság között is nyilvánvaló az összefüggés. S amiként 
theológiai tekintetben „Isten gyermekeinek szabadsága” , amelyet a Krisz
tus szeretetében kapunk ajándékképpen, Isten igazságossága és békéje 
ajándékának feltétele, a szabadság az emberi kapcsolatokban a világ 
igazságosságát és békéjét szolgálja, amellyel a hűséges sáfárkodásra Is
ten bízott meg bennünket.

Különösen a testtélételről szóló üzenet indít gyümölcsöző elmélke
désre, mivel Istennek Krisztusban nyilvánvalóvá vált szeretete, az Ö hű
séges szolidaritása az emberekkel indít bennünket arra, hogy szolidárisak 
legyünk Vele és az emberekkel, azokkal is, akik más vallások és más 
ideológiák vallói. S amennyiben Isten bennünk kezdi el és viszi véghez 
az Ö munkáját, azaz befogad minket az egyház eseményébe, emberi 
együttélésünket is az Ő lelki áldásainak erői alá helyezi, amelyek az egy
ház körén kívül is kell hogy éreztessék hatásukat. Ha az emberekkel való 
szolidaritásban és az emberszeretetben híjával levőknek találtatunk, 
örök üdvösségünket játsszuk el, ami nyilvánvalóan kitűnik az utolsó íté
letről szóló példázatból. Isten nem marad meg a Krisztusban való meg- 
békéltetésnél, hanem arra szólít fel bennünket, hogy felebarátainkkal is 
béküljünk meg: a megbékélés útja nem lehet az elnyomás és a kizsák
mányolás útja. Amikor Isten szabadulást hoz nekünk az Ö szövetsége ál
tal való megigaizulásban, akkor azt akarja, hogy e szerint alakítsuk éle
tünket. A  szabadság, az igazságosság és a béke tehát egyaránt komoly 
kérdése a theológiai és a társadalmi meg politikai etikának is.

A  KBK hivatkozhatik arra, hogy valamennyi ülésén komolyan fára
dozott a békeszolgálat theológiai megalapozásán s közben igyekezett te
kintetbe venni a különböző lelki hagyományokat és a tagegyházak theoló
giai elgondolásait.

A  KBK nem akar semleges theológizálást folytatni. Munkája a ke
resztyén egzisztenciában gyökerezik és a theológiai reflexióban fejeződik 
ki. Arról kívánja meggyőzni a gyülekezetekben azokat a testvéreket, akik

31



bizalmatlanok a békemunka iránt, hogy ennek a bizalmatlanságnak nincl 
hitbeli alapja.

Az egész világon elképzelhetetlen módon fenyegetett jelen és jöven
dő nemzedékek életéért és életbenmaradásáért érzett közös felelősség
ben egynek tudja magát azokkal is, akik nem osztoznak keresztyén hi
tükben. Mindnyájunkat a teljes megsemmisülés veszélye fenyeget. M ini 
den fegyverkezést a javak és az emberi találékonyság eltékozlásának 
kell tekinteni, amelyeket pedig az emberiség nagy része életkörülmé-í 
nyeinek javítására lehetne felhasználni. Elengedhetetlen a politikai meg
térés. Ez magában foglalja a készséget is a félelem legyőzésére és a fé
lelem okainak, a hamis elképzeléseknek az eltávolítására a jobb és be
csületes tájékoztatás által.

Tudjuk, hogy mennyire elégtelen az emberi jóakarat a békeellenes 
erőkkel szemben. De a kudarc Isten és az emberek előtti vétkességünket 
jelenti. Hit által azonban emberi erőnket és képzeletünket meghaladó le
hetőségeket nyerünk. Ez a mi sajátos hozzájárulásunk az igazságosságért 
és békéért folyó világméretű küzdelemben.

Ezen az alapon együtt munkálkodhatunk azokkal, akik nem vallják 
a mi hitünket, bátorítást és új reménységet nyerünk, valamint erőt az 
önfeláldozó szeretetne. Teljes szerénységgel csatlakozunk hozzájuk, hogy 
együtt éljünk és együtt munkálkodjunk velük Annak ereje által, Aki 
mindenekt újjá tehet.

Tanulmányi anyag a KBK Folytatólagos Bizottságának 
magyarországi ülésével kapcsolatban

1. A  KBK legszélesebbkörű vezetőtestülete a Folytatólagos Bizottság, 
amely a szabályzat szerint másfélévenként ülésezik és a nagygyűlések kö
zött a mozgalom munkáját irányítja. 1965-ben már egyszer tartotta ülését 
Magyarországon, Budapesten, legutóbb pedig (1973-ban) a Szovjetunióban 
tanácskozott.

Az Ökumenikus Tanács meghívása alapján Magyarországon tartandó 
következő gyűlésre 1975. szeptember 15. és 21. között kerül sor Siófokon.

Az ülés témája: „A  keresztyének együttműködési készsége a békéért 
és igazságosságért” . A  téma megfogalmazásában döntő szerepet játszott 
két alapvető felismerés: 1. A  béke nem szilárdítható meg és nem lehet 
tartós, csak az igazságosság alapján; 2. A  béke és igazságosság ügyében 
lehetséges és szükséges az ökumenikus együttműködés, a globális össze
fogás az egyházak, keresztyén világszervezetek, szekuláris békemozgal
mak és minden haladó békeerő között.

A  téma — a KBK hagyományainak megfelelően és nagyon helyesen 
— abból a meggondolásból került így megfogalmazásra, hogy a világ béké
je elválaszthatatlan a gazdasági és társadalmi igazságosságtól, s annak 
függvénye.

Sokan — leegyszerűsítve a kérdést, statikusan szemlélik azt, és min
dent a meglevő gazdasági különbségekre és ellentétekre vezetnek vissza. 
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a társadalmi helyzetet sem, 
amely nemcsak egy-egy fejlődésben elmaradt országon belül lehet káros 
hatás, ha még nem történt pozitív változás (gyarmat, kolonializmus, kő-
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zépkori elmaradt társadalmi berendezés). De nem hagyható íigyelmen kí
vül azoknak az országoknak a társadalmi és gazdasági struktúrája, poli
tikai magatartása sem, amelyek a fejlődő országokkal különféle (főleg 
gazdasági, kereskedelmi) kapcsolatban állnak.

Az igazságosság kérdése mindkét fenti összefüggésben felvetődik. Az 
igaz választóvonal, a valóságos ellentét és front valójában nem a statikus 
szembeállításban keresendő, hanem az igazságosság és igazságtalan tár
sadalmi-gazdasági és politikai struktúrák összefüggésében. Ezért a bé
kéért végzett minden olyan erőfeszítés, amely a társadalmi, politikai és 
gazdasági igazságosságra irányul, amely segíti az igazságtalanság vissza
szorítását és felszámolását egy-egy társadalmi rendszeren belül és a nem
zetközi kapcsolatok területén egyaránt. Ezért a békéért végzett erőfeszítés 
az igazságos társadalmi és gazdasági struktúrák kialakulásának támoga
tása, segítése a harmadik világ országaiban és mindenütt a világon.
(Vő. Dr. Kocsis Elemér: A  nemzetközi konszernek, a középrétegek és a 
népesedés, Theol. Sz. 1974. 5—6. sz. 160. kk)

Az emberiség a hidegháború éveitől — a KBK megalakulásának ide
jétől, amikor ez volt az egyetlen keresztyén szervezet, amely tudatosan 
és következetesen fáradozott a békéért és rámutatott a béke és a szociális 
igazságosság összefüggéseire — nagy utat tett meg a feszültség csökkené
se, az enyhülés útján. E kedvező jelenségek különösen kontinensünk, Eu
rópa életében észlelhetők, de világméretekben is hasonlók tapasztalhatók. 
Mindez azonban nem jelenti, hogy az enyhülés ellenségei ne próbálnák 
fenntartani a feszültséget, itt-ott helyi konfliktusok, válságok, háborúk ki
robbantásával. A  békeszerető erők legfontosabb feladata ezért ma az ösz- 
szefogás, hogy ezeket az erőket visszaszorítsák.

Ebből az összefogásból nem hiányozhatnak az egyházak és a keresz
tyének sem. A  különböző egyházi és keresztyén körökben azonban nem 
egyformán ismerték fel és el az együttműködésre való elkötelezettséget 
minden békeszerető erővel, ezért nem egyforma a készség sem. Ezért 
nagyjelentőségű, hogy a KBK éppen a keresztyének együttműködésre való 
készségének fokozása területén kíván segítséget nyújtani és akarja kifej
teni szolgálatát.

Különösen is szükséges a segítség és a szolgálat a keresztyének 
együttműködési készségének fejlesztésében és erősítésében (túl az egyhá
zi, keresztyén, vallásos békeerőkkel való együttműködésen) a különböző 
nem-egyházi, nem-keresztyén, vagy nem-vallásos, szekuláris békeerőkkel 
és szervezetekkel való öszefogás területén a békéért és az igazságosságért 
(pl. BVT, ENSZ, Európai Társadalmi Erők Brüsszeli Fóruma, Békeerők 
Moszkvai Világkongresszusa).

2. A  KBK működésének súlypontja és fő iránya arról tanúskodik, 
hogy tudatosan az együttműködésben látta a békéhez vezető utat, s ezt az 
együttműködést eddig is igyekezett szolgálni és előmozdítani. A  követke
zőkben ennek néhány példáját idézzük.

a) Rendkívüli nagyjelentőségű az az együttműködés, amely a KBK-t 
és a különböző keresztyén, egyházi, vallási békeerőket összekapcsolja. 
Elég, ha utalunk itt az együttműködésre az EVT-vel (vö. Dr. Tóth Károly: 
Az Egyházak Világtanácsa és a Keresztyén Békekonferencia közös felada
tairól. Theol. sz. 1974. 3—4. sz. 83. kk.; vagy a KBK állásfoglalása az embe
ri jogok kérdésében, Theol. Sz. 1974. 11—12. sz. 371. kk.); az EEk-val (vö. 
a KBK memorandumát az EEK VII. nagygyűléséhez, Theol. Sz. 1974. 11— 
12. sz. 369. kk.); az Európai Katolikusok Berlini Konferenciájával (CFK 
informationen 166. sz. 1974. nov. 6.) a Keresztyének Palesztináért Világ- 
konferenciával (uo. 145. sz. 1974. január 25.), különböző kontinensek regio
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nális egyházi konferenciáival, pl. az Össz-Afrikai Egyházi Konferenciával 
és az Ázsiai Keresztyén Békekonferenciával (vő. Theol. Sz. 1974. 5—6. sz. 
157. ol.) stb.

b) Jelentős hozzájárulás volt az együttműködéshez az a prágai ta
nácskozás (1974. aug. 22—24.), amelyen a KBK vendégeként összesen mint
egy harminc magasrangú amerikai és kelet-európai, protestáns, orthodox 
és római katolikus egyházi vezető vett részt. Vizsgálták a keleti és nyugati 
egyházak együttműködésére vonatkozó új lehetőségeket, amelyeket rész
ben a találkozó ismert fel, s a jövőbeli munka érdekében folytatólagos bi
zottságot hoztak létre. Ügy látták: „a nyugati és keleti egyházak hivatot
tak az enyhülés igazán emberivé tételét elősegíteni azzal, hogy az evangé
liumból mutatják meg az enyhülés jelentésének olyan etikai látomását, 
amely az egész emberiség szolgálatát eredményezi” (Ref. Lapja 1974. 
szept. 15.).

c) 1974. szept. 28. és okt. 4. között a KBK Munkabizottsága először 
Afrika terletén. A  Malgas Köztársaság (Madagaszkár) fővárosában, Ta- 
nanariveben tartotta ülését, amelynek témája ez volt: „Fejlődés, béke, 
evangélium — a keresztyének feladatai.” Az ülés megtárgyalta a keresz
tyének feladatait a harmadik világban. Ennek sorában azt a felelősséget, 
hogy komolyan vegyék az atomháború veszélyét, munkálkodjanak az 
igazságtalan struktúrák megváltoztatásán, amelyek elnyomást, szegénysé
get okoznak. A  bizottság szolidaritásról biztosította Afrika népeit a sza
badságért és igazságosságért folytatott harcukban politikai, gazdasági és 
kulturális területen. Kifejezte óhaját, hogy a harmadik világ népei őriz
zék meg egységüket, s szálljanak szembe minden olyan külső vagy belső 
erővel, amely ezt az egységet megbontaná. Felháborodással állapították 
meg, hogy az emberiség igazságtalan struktúrái idézték elő az olaj- s az 
energiaválságot és különösen a harmadik világ népeinek okoztak ne
hézségeket. A  manipulációk, a gazdasági nehézségek fokozása, az élel
mezési gond, az infláció fenyegeti a békét és alapvető tervezést és ak
ciót igényel az igazságtalan gazdasági és politikai struktúrák, a világ na
gyobb részét kizsákmányoló és elszegényítő kisebbség és ennek érdekei 
ellen (CFK informationen, 165. sz. 1974. okt. 18.).

A  bizottság vizsgálta a lehetőségeket a konkrét és termékeny 
együttműködéssel kapcsolatban az EVT-vel, a katolikus szervezetekkel, 
különböző regionális keresztyén-ökumenikus tanácsokkal és szekuláris 
békemozgalmakkal. Több nemzetközi kérdéssel kapcsolatban (afrikai 
problémák, Közel-Kelet, Indokína, Indiai-óceán — mint béke tengere —, 
Dél-Korea) határozatot hozott, s levelet intézett az Össz-Afrikai Egyházi 
Konferenciához, amelyben hangoztatja: „A  KBK régóta mély szolidari
tást érzett Afrika népével ennek harcában a politikai, gazdasági és kul
turális szabadságáért, a 'fa ji egyenlőségért és igazságosságért” (uo. 164. sz. 
1974. okt. 7).

d) A  KBK Antirasszizmus Bizottsága 1974. nov. 14 és 22. között Dar 
es Salamban (Tanzánia) tartott ülése is a szolidaritás és együttműködés 
jegyében került megrendezésre. A  gyűlés témája: „Küzdelem az emberi 
méltóságért és nemzeti függetlenségért, mint a békéért való küzdelem 
része.”  A  tanácskozáson, amelyen jelen voltak az Össz-Afrikai Egyházi 
Konferencia és az afrikai szabadságmozgalmak képviselői, hangoztatta: 
támogatni kell minden olyan akciót Afrikán kívül és belül, amely ellen
áll a Dél-Afrikában a faji megkülönböztetést támogató nemzetközi testü
letnek. Fontos az egyházak szerepe a tudatképzésben és abban a harcban, 
amely során felléphet a hami propaganda ellen, amely értelmében a 
szabadságharcosokat mint terroristákat elítélik (uo. 167. sz. 1974. nov. 25.).
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e) Különösen nagyjelentőségű volt a fenti összefüggésben az ázsiai 
Keresztyén Békekonferencia (amelyre 1975. január 8 és 13. között került 
sor a következő témával: „A  közös harc a békéért az igazságosságért — 
a keresztyének feladata Ázsiában” ).

Az ázsiai keresztyének joggal történetinek nevezhető első békekon
ferenciájuknak megszervezéséhez a KBK segítségét és támogatását kér
ték. A  KBK ennek megfelelően népes küldöttséggel képviseltette magát, 
ezzel is kifejezve készségét az együttműködésre és segítségre.

A  Kottavam-ban működő Szír-Ortodox Theológiai Szemináriumban 
(Dél-India, Kerala állam) megrendezett konferencián 98 delegátus vett 
részt húsz nemzetből és különböző ázsiai egyházból, a hinduizmus, budd
hizmus és a shintoizmus, valamint más kontinensek küldötteivel együtt. 
Ez a konferencia az ázsiai keresztyének eddigi legjelentősebb ökumenikus 
találkozója volt [résztvevők érkeztek a következő helyekről és egyházak
ból: India északi és déli egyházai, Japán, Észak- és Dél-Vietnam, Koreai 
NDK, Sri Lanka (korábban Ceylon), Fülöp-szigetek, a Szovjetunió ázsiai 
része, Üjzéland, Thaiföld, Ausztrália, Szingapúr stb.].

Á  keresztyénség megítélésére vetettek fényt azok a megállapítások, 
amelyek hangoztatták, hogy a keresztyénség Ázsiában és nemzetközileg 
összefonódott a kolonializmussal. A  keresztyének egzisztenciájának szük
ségszerű tartozéka keresni a szolidaritást népeikkel, a függetlenségért, 
szabadságért, emberi életért való küzdelemben. Nagyra értékelték a KBK 
szolgálatát e tekintetben: azt, hogy fórumává vált a felelős keresztyén 
szolgálat kérdésének, teológiai és gyakorlati állásfoglalásait, analízisét, 
a megújulás és ébredés erejét, jeleit, amelyek megmutatkoznak a világos 
útmutatásban a társadalmi, politikai és a békéért hordozott felelősségben.

A  konferencia gazdasági tekintetben sürgeti az ázsiai népek regioná
lis együttműködését a békéért és igazságosságért a világgazdaságot ke
zükben tartó hatalmas monopóliumokkal szemben.

Az Ázsiai Keresztyén Békekonferencia több fontos határozatot is ho
zott: Indokínáról, az Indiai és Csendes-óceánról — mint békeövezetről — 
Koreáról, s a nukleáris fegyverek teljes tilalmáról. (CFK informationen 
171. sz. 1975. jan. 22.)

3. A  KBK továbbá rendszeresen együttműködik minden olyan erővel 
és szervezettel, amely a béke és igazságosság előmozdításán fáradozik. 
Ennek jegyében működik együtt az ENSZ-szel, s mint ún. NGO-szerv 
(nem kormányzati) részt is vesz számos tanácskozáson (pl. Élelmezési V i
lágkonferencia: vö. CFK informationen 165. sz. 1974. okt. 18. és a buka
resti népesedési konferencia, ahol magyar küldöttek képviselték a KBK-t 
(Adorján József ref. esperes és Harmati Béla ev. docens, vö. Evangélikus 
Élet 1974. aug. 25), valamint több NGO (leszerelési, faji, dekolonalizációs) 
albizottság: vö. CFK informationen 146. sz. 1974. jan. 31.)

De kapcsolatban áll és együtt is működik más szervezetekkel is, mint 
pl. a Stockholmi Vietnami Konferenciával (vö. uo.) az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Konferencia, az európai társadalom közvéleménye 
fórumának különböző bizottságaival (vö. uo.) és a Békeerők Moszkvai 
Világkonferenciájával, illetve annak különböző (időközi, folytatólagos, le
szerelési stb.) bizottságaival.

A  KBK igen jelentős feladatokat töltött be már az 1973. okt. 23—31. 
napjain tartott Békeerők Moszkvai Világkongresszusa előkészítésében, 
lefolytatásában és tölt be azóta is éppen az együttműködés előmozdítása 
érdekében, a népek nagygyűlését követő eszmei és erkölcsi nemzetközi 
szintű értékelésében és a moszkvai esemény pozitív eredményeinek to
vábbvitelében.

35



Magán a kongresszuson 21 tagú küldöttséggel képviseltette magát a 
mozgalom, s a delegáció vezetője, az egyik alelnök és a főtitkár helyet 
kapott a plenáris üléseken az elnöki emelvényen. A  KBK főtitkárát, ki
fejezetten ebben a minőségben, mint a mozgalom képviselőjét választotta 
be a nagygyűlés a szövegező bizottságba; a KBK egyik alelnöke volt a 
leszerelési bizottság elnöke.

A  KBK külön tanulmányi csoportja különösképpen három témakör
ben készített olyan alapiratokat, amelyeket a világkongresszus fórumán 
is igen nagyra értékeltek: a békés együttélés és együttműködés; a lesze
relés; és a népek felszabadító küzdelmeinek támogatása tárgykörében 
(Dr. Huszti Kálmán: a Békeerők Moszkvai Világkongresszusa a keresz
tyén békemozgalom szemszögéből — Theol. Sz. 1974. 1—2. sz. 42. o.)

Az együttműködés gondolatát fogalmazta meg és fejezte ki 
Dr. Bartha Tibor, a KBK alelnöke is, amikor arról beszélt, hogy „eljött 
az idő, amikor egyesíteni kell a keresztyénség és az összes vallások erőit 
az egész emberiség Javára” s kifejezte azt a reménységét, hogy a meglevő 
különbözőségek mellett egyre inkább a béke átfogó ügyére és közös, 
egyetemes célokra fordítják figyelmüket (uo.).

De ez a gondolat fogalmazódik meg az ökumenikus Tanácsnak ezzel 
kapcsolatos állásfoglalásában is, amely szerint a világ egyházainak és 
keresztyénéinek elsőrendű feladata, hogy „egyesítsék erőiket a béke szol
gálatára és összefogva minden jóakaratú emberrel, haladó erővel és 
szervezettel, vállaljanak szolgálatot az emberiség békéjének megvalósítá
sában” — annál is inkább, mivel „a moszkvai kongresszus példája vilá
gosan és meggyőzően bizonyítja, hogy lehetséges a világ békeerőinek 
összefogása” (uo.).

4. a fenti tartalmi összefüggésben kerül sor a magyarországi ülésre. 
A Folytatólagos Bizottság feladata: a mozgalomnak az elmúlt másfél év
ben végzett munkáját felülvizsgálni, továbbá a következő hasonló idő
szakra a munka alapvonalait meghatározni; valamint elfogadni a KBK 
állásfoglalását az EVT nairobi nagygyűlésével kapcsolatban.

Fontos feladatok várnak a bizottságra politikai területen is. Általá
ban erősíteni kell a keresztyéneknek az imperialista-ellenes harcban való 
részvételét; támogatni kell azokat a keresztyén köröket, amelyek az em
beriség haladásához hozzájárulhatnak; fokozni kell a harmadik világban 
élő keresztyéneknek a forradalmi változásokhoz való hozzájárulását az 
imperializmus és a neokolonializmus minden formája elleni harcban.

Egyik legfontosabb feladata a bizottságnak a világos állásfoglalás az 
aktuális napi-politikai, nemzetközi és ökumenikus eseményekkel kapcso
latban, így a konkrét politikai állásfoglalások kidolgozása az enyhülés és 
a békés egymás mellett élés területén; a harmadik világ helyzetével 
kapcsolatban, különös tekintettel a latin-amerikai (Chile), a közel-keleti 
és az indokínai helyzetre; valamint állásfoglalás kidolgozása az ENSZ-re 
vonatkozóan.

A  tanácskozás — szokás szerint — plenáris üléseken és bizottságok
ban folyik. A  plénumban hangzanak el a főreferátumok (az előadók fel
kérése most van folyamatban) és itt folyik le az ezzel kapcsolatos vita. 
A  plénum hallgatja meg a bizottságok jelentéseit és fogadja el a határo
zatokat.

Valószínűleg négy bizottság megalakítására kerül sor: a) teológiai,
b) politikai, c) a béke gazdasági összefüggései, d) adminisztratív bizottság. 
Ezen kívül működni fog még egy szerkesztőbizottság is, amely előkészíti 
az ülés dokumentumait (közlemény, határozatok stb.).
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A  kialakult gyakorlat szerint a folytatólagos Bizottság ülésén mint
egy 170 résztvevő jelenik meg különböző kategóriákban: 90 tagja van a 
bizottságnak, valamint 15 tanulmányi bizottság vezető; 15 megfigyelő 
nemzetközi szervezetek, további 15 egyébként nem képviselt országok és 
területek részéről; 10 vendég, 15 újságíró; végül a stáb tagjai (szervezők, 
tolmácsok stb.) mintegy 20 fő.

A  KBK magyar tisztségviselőin kívül (Dr. Bartha Tibor alelnök, 
Dr. Tóth Károly főtitkár) a Folytatólagos Bizottság választott tagjai még 
magyar részről: D. Káldy Zoltán és Dr. Ottlyk Ernő evangélikus, Számos- 
közi István református püspökök, Palotay Sándor a Szabadegyházak Ta
nácsának elnöke. További magyar résztvevők, mint a tanulmányi bizott
ságok vezetői, tisztségviselői (elnök, alelnök, titkár): Dr. Pákozdy László, 
Dr. Huszti Kálmán református teológiai professzorok és Hézser Gábor 
református lelkész.

A  magyarországi programban a tervek szerint a gyűléseken és a ta
nácskozásokon túl szerepel a gyülekezetekkel, a magyar egyházi élet kép
viselőivel való találkozás is.

A  KBK munkájában való magyar személyi részvétel eminens módon, 
magyar hozzájárulás azonban ezen túlmenően is szükséges és lehetséges.

A  magyar gyülekezetek és keresztyén hívők a körükben ülésező ve
zető KBK testület és az egész mozgalom munkájáért különösen is sokat 
tehetnek mint vendéglátók, imádságban és anyagi áldozatban egyaránt.

Ezért, rendkívül fontos, hogy a gyülekezetekben minél jobban meg
ismerjék a KBK munkáját általában és különösen is minél jobban tisz
tában legyenek a Folytatólagos Bizottság magyarországi ülésének felelős
ségteljes munkájával és fontosságával.

INGE ROER

Az egyházak egysége és az emberiség egysége
(Folytatás)

c) A  KBK ökumené-értelmezésére és az ökumenikus mozgalomban 
való feladatának meghatározására jellemző az egyházak egységére és az 
emberiség egységére való törekvés közötti viszony hangsúlyozása.

Dr. Bartha Tibor püspök, a KBK-nak 1971-ben tartott, és katolikus 
teológusokkal, valamint laikusokkal végzett konzultációján a következő
ket emelte ki:

„Az a meggyőződésünk, — és ezt tapasztalataink is megerősítik —, 
hogy a megnevezések gyakorlati és dogmatikus különbözőségeit nem sza
bad észre nem vennünk, továbbá, hogy minden kísérlet, amely a dogma
tikai ellentéteket óriási erőfeszítésekkel és minden áron át akarja hidalni 
és kiegyenlíteni, öncélúnak, sikertelennek, vagy nagyon is kétséges ered
ményhez vezetőnek bizonyul. Egyidejűleg azonban feltétlenül fontos az, 
hogy etikai és főként szociális célok elérése érdekében eljussunk a pár
beszédhez és az együttmunkálkodáshoz. Egyébként is megmutatkozott 
már az, hogy nem feltétlenül szükséges a hitvallások közötti különbségek 
áthidalása, vagy éppen kiiktatása ahhoz, hogy az egyházak között létre
jöhessen valami akcióegység a béke ügyében. Általános és mélyreható 
törekvés mutatkozik a keresztyénség területén arra nézve, hogy a figye
lem az ember felé forduljon. És ez helytálló a római katolikus teológiára 
nézve éppen úgy, mint az ortodox és protestáns teológiai munkálkodá
sokra.”
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A KBK azt a nézetet képviseli, miszerint az ökumenizmus nem állhat 
meg a különböző hitvallási tradíciók kiegyenlítésénél, hanem az emberi
ség érdekében végzendő szolgálatra kell minden erőt öszpontosítani. Az 
egyházak egységének közvetlen felépítése helyett a keresztyének figyelme 
az érdeklődés olyan pontjaira tevődik át, mint pl. a nemzetközi szolidari
tás, a béke a faji kérdés és a gazdaságilag fejletlen népek helyzete.

Tóth főtitkár az ökumenizmusnak a KBK nézete szerint való értel
mezését Gassmanntól vett idézettel jellemezte:

„A  keresztyéneknek és az egyházaknak minden olyan dolgot közösen 
kellene tenniük, amelyeket nem lelkiismereti, vagy célszerűségi alapokon 
elkülönítve kell cselekedniök. Az emberiségnek végzett szolgálatról, az 
embereknek és a társadalomnak nyújtott segítségről lenne szó itt elsősor
ban és nem az egyházi egységről. Másképpen kifejezve a dolgokat: Nem 
a keresztyén egység kérdését illeti meg az állandó elsőbbrendűség, hanem 
azt a kérdést, hogy miképpen teremtik meg a világnak végzendő szolgá
lat eszközeit.”

Ezzel az egyházak szociáletikai magatartását, az ökumené értelmezé
sét és magát az ekkléziológiát is újra át kell gondolni. Isten működését 
nem tekinthetjük az egyházra korlátozottnak. Isten cselekvése vonatko
zik az egész világra és az egész emberiségre, éppen ezért a keresztyén 
szolgálatnak általános érvényűnek kell lennie, az egész emberiséget érin
tő kérdésekben.

d) Az egyházak megújulása, mint ökumenikus közöség.
Az egyházaknak a világ felé történt nyitottságát az első KBK-n 

Hromádka hangslyozta: „A z ^ökumenikus" szónak a KBK-n elfogadott 
értelmezése szerint nem a hivatalos ökumenikus intézményre gondoltak, 
hanem az egyházaknak teológiai és lelki együttműködésére és egyházhoz 
való közeledésére.”

A  KBK mint mozgalom működik. Ez nem jelent pusztán nyitott for
mában ténykedő hivatalos intézményt, hanem az egyháznak a világ irá
nyában való mozgalmát. Megfordítva pedig jelentené azt az utat, amelyet 
sok egyház évszázadok óta törvényes igénnyel elvár: a világból az egy
házhoz vezető ösvényt. A  keresztyén bizonyságtétel nem lehetett többé 
az egyház kérdéseinek- a világhoz való közelebb vitele csupán, — hanem 
keresztyéneknek részt kell vállalniok a világ kérdéseiből, s az egyházak, 
mint egyházak legyenek jelen a világban. „Ebben a mozgalomban az 
egyház nem autokratikus intézményképen létesül, hanem »külsőközpon- 
tú közösség" gyanánt, vagyis olyan közösség, amelynek középpontja nem 
önmagában lesz.”

A  teológiai és szellemi együttműködés a teljesebb igazságért, iga- 
zabb szabadságért és az igazságos békéért való fáradozást jelenti, a világ
ban, mint az istentiszteletnek egy részét. Űj keresztyénségnek kell ott 
megszólalnia és megmutatkoznia, ahol még nem vagy már nem hallatta 
szavát, pl. a békéért való szekuláris mozgalmakban. A  KBK tapasztalatai 
szerint ott csak úgy fogadják el, ha olyan segítséget nyújt, amelyet mások 
nem adhatnak meg, éppen ezért teológiai és szellemi együttműködés.

Hromádka az első KBK-n kifejtette, hogy az „ökumenikus” szó ki
fejezi az „Una Sancta” , azaz a Krisztus igazi egyháza után való vágyó
dását. Ezt a vágyat, mint olyant, értelmezte a testvéri együttműködés, és 
közösség gyanánt, hitünk, szeretetünk és reménységünk legmélyebb mély
ségében.” „Hiszünk Jézus Krisztusban és ahol Krisztus jelen van, ott 
van az egyház. Az egyháznak külső, látható, szervezeti egysége számunk
ra, mindenesetre a jövő kérdése.”
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Ez a világ felé nyitott egyházfogalom, amely megegyezik Comenius- 
nak az egyházról alkotott elképzelésével, hogy az ti. Communio Viatorum, 
— megszabja az irányt, amelyben a KBK-tól elindulva ekkléziológiai 
megújhodást, cselekvésének a megújítását keresi az egyház a békéért és 
a megértésért való ökumenikus fáradozások ösvényein.

A  világi békéért való szolgálatukban a keresztyének és az egyházak, 
a KBK-ban együttműködve, nem mondanak le hitük megváltásáról. De 
szükségét látják annak, hogy a Krisztus iránt való engedelmesség új for
máit megtalálják és gykorolják.

„A  megosztott keresztyének a mindenkivel való szolidáris együtt
működésben keresik a közös »béketeológiát« és »békeetikát«, — így 
haladnak az egység felé, amelyet paradox módon nem érnek el, ha min
den más előtt csak ezzel foglalkoznak. Ha szolgálatuk, amelyet emberek
nek végeznek, a történelemben való jelenlétük és eszkatológiai remény
ségük állandóságát bizonyítja, akkor megadatik nékik az egység, mint 
járulékos ajándék, annak jeleképpen, hogy minden tevékenységük a test
té lett Úr átfogó művének tartozéka. A  keresztyének egysége csak a tör
ténelmi szolidaritás állandó elfogadásában valósulhat meg —, az maga 
a megtestesült kiengesztelés.”

A z engedelmességnek eme új formáját látjuk a KBK-n, mint a ke
resztyéneknek a békéért való szolgálat történelmi fejlődésében való je
lenlétét.

e) Gyakorlati ökumenizmus.
A  KBK ökumenizmusának megvalósulása az egyházak és keresztyé

nek gyakorlati együttműködése. Túlságosan gyakran volt elméleti, dog
matikus és egyházjogi fejtegetéseknek nagyobb elválasztó, mint egyesítő 
hatása. Ezért kereste a KBK az egyházak és a keresztyének egységét 
a békéért való közös tevékenységen túlmenően is.

Tóth főtitkár a híradásaiban külön megkísérelte, hogy kifejtse a gya
korlati keresztyén békemunkának a keresztyének egységére való jelentő
ségét:

„Anélkül, hogy a keresztyén egységre való törekvés kétoldalú, vagy 
sokoldalú útjait kevésre becsülnők, meg kell mondanunk azt, hogy az 
egységre való törekvés leghelyesebb útjának a közös béke-kezdeménye- 
zés módja látszik a világ keresztyénsége számára; „A  békéért való erő
feszítések minden keresztyénnek közös jellemvonásai, jóllehet, gyakran 
különböző történelmi perspektívából közelítik meg a béke kérdését. Ab
ban az értelemben a békéért való harc gyakorlati ökuménicitást jelent 
és nagy mértékben elősegíti az ökumenikus törekvések elmélyülését. Az 
a teológia, amely igazolni akarná a háborút, hazug teológiává lesz, v i
szont az ökumenizmus a béke teológiája nélkül hamis ökumenizmussá 
válik.” (J. Smolik)

f) A dialógus, mint gyakorlati együttműködés.
A  gyakorlati ökumenizmusnak igen lényeges eszköze a dialógus. A 

dialógust a KBK-n Tóth főtitkár a spanyol római katolikus teológus, 
Jósé Gonzales Buiz szavaival határozta meg:

„A  dialógusnak semmi köze sincsen az intellektuális ^szalonbéli szó- 
vitához". Az mindenekelőtt és elsősorban: együttműködés. Az egyház 
megvallja azt, hogy minden embernek, hivőnek és nemhivőnek együtt 
kell dolgoznia annak a világnak a megépítésén, ahol együtt élnek. Ter
mészetesen ez az együttműködés átfogja az emberi együttélés minden
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területét, ezen belül különösképpen a szociális, gazdasági és politikai 
kérdések világát.”

A  KBK dialógust munkál a különböző hitvallások és a különböző 
felekezetek között is, azért, hogy minden békeerő együttmunkálkodjék, 
mert csak így érhető el az emberiség békéje. Munkájának főmotívuma 
a keresztyének és a marxisták közötti dialógus, amelyet a KBK szor
galmazott, anélkül, hogy azt „dialógussá” abszolutizálta volna, vagy túl 
elméletivé akarná tenni. Célja az együttműködés az igazságosság és az 
emberhez méltó élet érdekében.

g) összefoglalás.
Az emberiség egységére, és az egyházak egységére való törekvést a 

KBK-ban, mint függvényt tekintik. Ez a függvény, az egész világot át
fogó ökuimené-értelmezést alkot. Az ökumenéről alkotott eme tág fo
galom alapja ott van, hogy Isten az egész ökumenében cselekszik. A  vi
lágban is, s nemcsak az egyházban látják a KBK-ban együttműködő ke
resztyének Isten tervének gyújtópontját. Istennek a világgal van első
rendű kapcsolata. Az egyház része a világnak, és vallást tesz Isten min
denek fölött való uralmáról. Némely protestáns egyházaknak Isten mű
ködése tekintetében vallott partikularizmusával szemben itt az ortodox 
kozmológiai dimenziójú értelmezést fogadták el. Ebben rejlik a KBK 
minden békeszerető emberrel való átfogó együttműködésének teológiai 
megalapozottsága.

Az ökumené olyatén értelmezését, amely a KBK munkájának, a bé
kére, mint célra való irányítottságának alapjául szolgál, a III. összke- 
resztyén Békegyűlés (ACFV.) munkacsoportja — amely a közös keresz
tyén felelősség kérdéseivel a különböző hitvallások sérelme nélkül fog
lalkozott — határozottan megformulázta:

„A  KBK az ökumenét kezdettől fogva úgy értelmezte, mint tág és 
általános emberi értelemben véve Isten népének — megkülönböztetés 
nélkül való — közösségét, illetve összességét, amelynek felelőssége az 
egész világra kiterjed. Az ökumenének tehát az a feladata, hogy szolgál
jon minden embernek, kivétel nélkül, Isten szeretetével.”

A KBK-ban mindig újra rámutattak arra, hogy csak egy igazi egy
ház van, amelynek szólnak az ígéretek. Ezért meg kellene szabadulniok 
az egyházaknak mindama struktúráktól és olyan kapcsolatoktól, amelyek 
ettől az egyháztól elválasztják. Azután be kellene állniok az emberiség 
harcába, melyet az a szociális igazságért és a békéért vív. Akkor lenné
nek ökumenikusak és igazán egyház a világban, ha nem azt a helyet ke
resnék, ahol a békéért igazságért küzdő erőkkel ellentétben vannak, ha
nem csatlakoznának hozzájuk, és azokon belül rendszereznék a hozzájá
rulásukat.

A  KBK többé nem tekinti az egyházakat és a keresztyénséget a szo
ciális és humánus világrend kiinduló pontjának. — Először is mindenek- 
felett Isten eszközei kell, hogy legyenek, akik történelmi egzisztenciájuk 
vonatkozásában mindig újra odaállnak Isten cselekvésének kérdései elé, 
amelyek a világban történnek, amelyek meg akarnak szabadulni idejét- 
múlta struktúrájuktól és vissza akarnak találni a tévelygésből igazi fel
adataikhoz, azaz alkalmat adni az embereknek arra, hogy felelhessenek 
Krisztusnak. Az emberiségen belül Isten uralmának fölemelt jelképévé 
és Krisztus lelkének hordozóivá kell lenniök. Ezért állnak be a KBK-ban 
egyesített egyházak és keresztyének a békéért és igazságért vívott harc 
sajátlagos feladatának szolgálatába. Ebben a harcban, a világ erőivel
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együtt küzdve jobb, emberibb világ megvalósulásának feltételeit mun
kálják.

A  KBK-n belül az ökumenikus mozgalom megvalósulását az elszige
telődés és az egyoldalúság ellen való fegyvernek tekintik — azok ti. a 
hidegháború előítéletei és propagandájának feltételei voltak. Amennyiben 
az eredményes békemunka és az ökumenikus mozgalom megvalósulása 
öszefüggnek, úgy az ökumenikus közösség nemcsak kárpótló, hanem 
megelőző tényezője a béke biztosításának.

A KBK ökumenikus együttműködése.

a) Az ökumenikus Tanáccsal való együttműködés.
A KBK kezdettől fogva biztosította — bár némi kritikával —, az 

Egyházak ökumenikus Tanácsa iránti lojalitását. Az együttműködésnek 
kezdetben néhány akadály útjában állott. Az egyik oldalról az volt ki
fogás, hogy egyoldalú a tájékozódás a nyugati társadalmi rend, és a nyu
gati polgári gondolkodás felé. A  KBK-t meggyanúsították azzal, hogy 
a szocialista országokban az egyházak külön ökumenéjét alakítják ki, 
később az ökumené megbontására törekednek olyan egyházak bevonásá
val, amelyek máris tagjai az ökumenikus Tanácsnak.

Kölcsönös üdvözlő üzenetváltások a 3. KBK valamint az Összke- 
resztyén Békegyűlés, (1.) részéről, továbbá a KBK, valamint az Ökume
nikus Tanács vezető személyiségeinek első találkozása, ezekből az aka
dályozó meggondolásokból néhányat megszüntettek. — Idővel sikerült a 
KBK képviselőinek az ökumenikus Tanácsban megértetni azt, hogy a 
a KBK, mint „egy ökumenikus mozgalom illetékes részének tekinti ma
gát, maga elé, pedig, mint KBK különleges feladatot állított, azt ugyanis, 
hogy keresztyéneket és egyházakat, nemzetiségi és felekezeti határokon 
túlmenően, sőt a politikai záróhatárokon is túl, a békéért való munkára 
mozgósítson.” A  KBK ezt méltányosságban világméretű ökumenikus moz
galommá akarta növelni és ezáltal mind elvileg, mind gyakorlatilag az 
ökumenikus mozgalom előbbrevitelét akarta szolgálni.

A  KBK és az Egyházak ökumenikus Tanácsa közötti kapcsolat dol
gában alapvetően változtató jelentőségű volt az orosz ortodox egyháznak, 
és más egyházaknak, amelyek a KBK-ban dolgoztak —, az 1961-ben 
New Delhiben tartott plenáris ülésen az ökumenikus Tanácsba történt 
felvétele. Ezáltal az ökumené szétdarabolásának a gyanúja nyilvánvalóan 
tárgytalanná lett. Az orosz ortodox egy Mznak azóta erősödő szerepe a 
KBK-n belül, nemcsak arra vet fényt, hogy a KBK milyen szerepet ját
szott ennek az egyháznak és más egyházaknak a felvétele érdekében a 
szocialista tábor egyházai felvétele ügyében az ökumenikus Tanácsba —, 
hanem arra is, hogy mit tett a KBK annak a lehetőségnek megteremtése 
érdekében, hogy egyházi képviselők és keresztyének a szocialista orszá
gokból, együttműködhessenek az ökumenikus Tanáccsal, esetleg keresz
tyén szervezetekkel, noha ezek a világ más tájain élő nemzetek és embe
rek. A  KBK olyan közös nevező lehet, amelyen a keresztyénség eme ré
szének munkája világosan meghatározható lesz és amelyen világméretű 
együttműködés bontakozhat ki.

A  kapitalista és szocialista tábor vezető hatalmai közötti légkör meg
változása, a Harmadik Világ sok országának a függetlenségi harcban el
ért -sikerei, továbbá az 1961. óta megváltozott képviseleti viszonyok az 
Ökumenikus Tanácsban — az eddiginél jóval nagyobb nyíltságot bizto
sítottak a szocialista társadalmi rendszerű országok keresztyénéivel és
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egyházaival, továbbá a béke és a szocialista igazságok kérdéseivel szem
ben.

Ettől kezdve nemcsak a két szervezet közötti megbeszélésekre és 
megfigyelők kicserélésére került sor, hanem széles és közvetlen együtt
működés fejlődött ki egyes személyeken túl, akik a két szervezetben 
dolgoztak együtt. E tekintetben a csúcspontot az 1966-os genfi „Egyház 
és társadalom” című konferencia nyújtotta, amelyen a KBK tagjai közül 
hetvenen és a hét alelnökből hatan részt vettek.

A  két szervezetnek minden bizonnyal nagyon különböző a terjedel
me, hatásfoka és a hatásmódja is. A  KBK az Ökumenikus Tanácsnak 
egy feladatra korlátozott kis testvére. Ennek az együttműködésnek az 
eredményeképpen lehetne a két szervezet közötti viszony megváltozását 
és nyugati keresztyénségnek a keleti keresztyénséghez, sőt a szocializmus
hoz való odafordulását is megjelölni. A  kapcsolat oly mértékben változott 
meg alapvetően, hogy az ökumenikus Tanácsban — ha nem is az egész 
ökumenikus mozgalomban —, érdeklődés nyilvánul meg az egész szocia
lista világ tapasztalatai iránt. Ez rendkívül jelentős esemény mind mz 
ökumenikus mozgalom realizálódása, mind pedig a világ békéje tekinte
tében, mert a keresztyénségen belüli kölcsönös megértés nem lehet ha
tástalan a világ országai közötti együttélési viszonyokra. Hasonló módon, 
amint a nyugati és keleti keresztyénség közötti viszony megváltozott, meg 
kell, hogy változzék a nyugati keresztyénség viszonya a harmadik világ 
úgynevezett fiatal egyházaihoz is.

Minden nagyobb ülésre mindkét szervezet megfigyelőket cserél, (tel
jes ülés, központi bizottság, munkabizottság, bizottsági ülések stb.).

Hasonló módon, ahogyan a KBK és az Egyházak ökumenikus Ta
nácsa közötti viszony fejlődött, éppen így javultak a kapcsolatok a hit
vallásos világszövetségekkel és a területi egyházi szövetségekkel is, mint 
pl. az Európai Egyházak Konferenciája, az össz-afrikai Egyházi Konfe
rencia, és a Kelet-ázsiai Keresztyén Konferencia, ma az Ázsiai Keresz
tyének Konferenciája, közösségeivel is. Az európai biztonság kérdésében 
a KBK szorosan együttműködik az Európai Egyházak Konferenciájával, 
a dekolonizáció kérdéseiben és a szabadság-mozgalmak támogatásában 
pedig az Össz-afrikai Egyházi Konferenciával.

b) A katolikusokkal való együttműködés.
A  KBK abban az évben kezdte munkáját, amikor XII. Pius pápa ha

lálával a katolicizmusnak egy egész korszaka zárult le. A  KBK-val való 
együttműködést nemcsak elsősorban a dogmatikai különbségek akadá
lyozták, hanem az a hangulat és meggyőződés, is, hogy a római katolikus 
egyház az egész világon a legerősebb gát a forradalmi áramlatokkal 
szemben. Különösképpen pedig a világméretű szocialista társadalom fel
építésének fő ellenzője. Fennforgott annak a veszélye, hogy a katolikus 
szembenállás a modern világgal, a szocialista törekvések és az űj szocia
lista államokkal szembeni ellenállásra buzdít. Az a hangulat, amely a ró
mai katolicizmusban uralkodott, nagy segítség volt azoknak a restauratív 
és reakciós pártoknak és csoportoknak, amelyek a második világháború 
után tevékenységüket Kelet-Európa, a népi Kína és a világ más részein 
a forradalmi áramlatok ellen fordították.

Éppen ezért igen fontosnak tartották a KBK-n belül azt, hogy létre
jöjjön az együttműködés a katolikus egyház és legalábbis egyes tagjai 
és KBK között, azért, hogy a világgal való béke-megbeszélés legyen a fá
radozás eredménye: Azért, hogy a népek közötti békés együttélés meg
valósuljon, azután a háborús veszély ellen való rendszeres harc kialakul
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hasson, és hogy a modern társadalom hatalmas élelmiszer készleteit fel
használják az elmaradt és éhező népek táplálására.

Az antikommunizmust a X II. Pius pápasága utáni időén is erősen 
hangsúlyozták, a katolikus egyházon belül, így nagyon kevés remény volt 
még csak arra is, hogy sok kerülhetne béke-kérdésekben való párbeszéd
re más egyházakkal és keresztyénekkel a szocialista országokból. 

A  harmadik KBK-n 1960-ban és az 1961-ben tartott Összkeresztyén 
Békegyűlésen Hromádka professzor és az orosz ortodox egyház képviselői 
kényszerítve érezték magukat arra, hogy visszautasítsák római katolikus 
egyház képviselőinek legújabb antikommunista megnyilvánulásait, mint 
hidegháborús magatartást, és ezt a keresztyén hittel való visszaélésnek 
jelentsék ki.

XX III. János pápasága idején lassanként változások mutatkoztak a 
katolikus egyház magatartásában nemcsak a protestánsokkal és az orto
doxiával szemben, hanem a kommunisták irányában is. A  „Pacem in 
terris” című enciklika bizonyítéka volt ennek a változásnak és a KBK 
örömmel üdvözölte is. Éppen így figyelemmel kísérte a KBK a II. Vati
káni Zsinat idevonatkozó nyilatkozatait is. Ettől kezdve néhány katolikus 
együtt dolgozott a területi bizottságokban, s bár csak mint megfigyelő —, 
a KBK üléseit is látogatta. Noha újra és újra sor került katolikusokkal 
való együttműködésre nemcsak Lengyelországból, hanem Latin-Amerika 
néhány országából is, azután Belgium, Hollandia, Franciaország egyházai
ból, a római katolikus egyház részéről azért megmaradt a tartózkodás a 
KBK-val és az ökumenikus békemunkával szemben. Ezt a feladatot a 
saját Pax Christi-mozgalmában szívesebben látta —, egyébként ezzel a 
mozgalommal a KBK néhány alkalommal kapcsolatba lépett — vagy a 
SODEPAX-on belül az Egyházak ökumenikus Tanácsával együttmunkál
kodva.

Együttműködést ápolt a KBK az európai államok katolikus keresztyé
neinek Berlini Konferenciájával is. A  más csoportokkal való ilyen együtt
működés elmélyítésének céljául egy konzultáció szolgált, amelyet a KBK 
1971. februárjában katolikus teológusokkal és laikusokkal meg is tartott.

Egészében véve a katolikus Janusz Makowski fáradozásai ellenére is, 
a KBK-nak a katolikusokkal való együttműködése olyan feladat, amely 
még megoldásra vár.

c) A  világi szervezetekkel való együttműködés.
A  békemunkára való irányítottsága által a KBK az ökumenének 

olyan értelmezésére jutott el, amely az egész lakott földet, mint a ke
resztyének felelősségi területét fogta fel. A  békét nem lehet keresztyéni 
és világi részekre osztani. Ellenkezőleg az világméretű együttműködést 
kíván minden békeszerető ember részéről.

A  keresztyénség békekészségét sokáig korlátok közé zárta egy bizo
nyos teljességi igény, amely aztán elválasztó sorompót is felállított, nem
csak az ateistákkal szemben, hanem a másvallásúakkal szemben is, mi
közben a keresztyének kijelentették, hogy azokkal szemben különleges 
missziói feladataik vannak, azaz képviselniük kell a „jót” a „gonosszal” 
és az „igazságot” a „tévelygéssel” szemben.

Ha KBK-ban csak keresztyének, azaz keresztyén egyházak a tagok, 
a békeszolgálat mégis szükségessé teszi azt, hogy más vallásokkal és sze- 
kuláris békeerőkkel is együttmunkálkodjanak. Ez a szekuláris szerveze
tekkel is együttműködő magatartás az egyedül a KBK-nak jellemzője az 
ökumenikus mozgalmon belül.

43



A  KBK kezdettől fogva együtt működött a Békevilágtanáccsal, ab
ban a meggyőződésben, hogy a Békevilágtanács az a terület, ahol az egy
házak és a keresztyének is hozzájárulhatnak segítségükkel a világbéke 
előmozdításához. Az indokínai béke kérdésében a KBK szorosan együtt
működött a Stockholmi Vietnam Konferenciával, amelynek irodájában 
neki, mint egyetlen keresztyén szervezetnek helye és szava volt. A  nuk
leáris fenyegetés elleni harcban a KBK kapcsolatot tart fenn mindkét 
nagy japán tanáccsal, melyek az atom- és hidrogénbombák ellen küzde
nek. Ez a probléma, vagy az indokínai háború, és a közel-keleti konflik
tus, kikerülhetetlenné teszik a KBK számára a más vallások és szerveze
tek képviselőivel való együttműködést, így pl. az Afro-Ázsiai Szolidaritási 
Konferenciával is.

A  KBK tagja az UNESCO-nak, és mint az Egyházak ökumenikus 
Tanácsának, neki is tanácsadói státusa van, a gazdasági és szociális ta
nácsban. Ezen kívül részt vesz a KBK sokféle külön-bizottság munkájá
ban is, amelyek nem államilag rendezett szervezetek.

A  KBK-nak ez a tág együttműködési kerete a legkülönbözőbb és 
egyáltalán nemcsak keresztyén szervezetekkel való kooperációja igazolja 
ökumenikus kiterjedtségét a fogalom átfogó értelmében. A  szekuláris 
szervezetekkel való együttműködés alapja részéről ez: Megadni azt a tá
mogatást, amelyet másoktól nem várhatnak el. „Tóth főtitkár utalt egyik 
jelentésében arra, hogy ennek az együttműködésnek speciális gyümölcsei 
vannak, miközben alkalmat ad nekünk a krisztusi bizonyságtételre. Ez 
a szolgálat úgy mutatkozik, mint lehetőség arra nézve, hogy egy olyan 
keresztyénségről beszéljünk a nem-hivőknek, amelyik más, mint amit 
már megszoktak, amelytől elfordultak és amelyet illetőleg hitetlenekké 
lettek.”

Ebben az értelemben jogos az, hogy a békemunkát a KBK-n ke
resztül, a missziónak mintegy különleges módját-fajtáját jelöljük meg.

Fordította: Jakab Miklós
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Az Egyházak Világtanácsa 
Nairobi Nagygyűlése

A Krisztusról való bizonyságtétel ma
A Nairobi nagygyűlés — melynek fő témája Jézus felszabadít és 

egyesít — első szekciójának témájáról kell szólnunk.
1. Krisztusról szóló bizonyságtételre Krisztus követői elsőrenden ma

gától Krisztustól kapták a megbízást. A  feltámadott Jézus mennybeme
netele előtt ezt mondotta a köréje sereglett tanítványoknak: „Vesztek 
erőt, miután a Szentlélek eljön reátok és lesztek nekem tanúim, úgy Je
ruzsálemben mint az egész Júdeábán és Samáriában és a földnek mind 
végső határáig.” (Csel 1, 8). Ugyanezt a megbízást, vagy méginkább pa
rancsot olvassuk Máté evangéliumának a végén az ún. missziói parancs
ban: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megke
resztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentiéleknek nevében.” (Mt 
28, 19.) Krisztus tanítványai nem megfontolásra kapták ezt a parancsot 
és mégcsak nem is ajánlás a számukra, hanem parancs, amelyet végre 
kell hajtaniuk.

2. Fontos számunkra, hogy ennek a parancsnak a végrehajtása vagy 
mondjuk így a Krisztusról való bizonyságtétel ma történik. A  keresztyén- 
ség nem háríthatja el magától azt a kötelességet, hogy minden új törté
nelmi, korban — annak nyelvén — ismételten megfogalmazza a Krisztus
ról való bizonyságtételt. Az újrafogalmazásnak vannak belső és külső in
dítóokai. A belső okok: a) noha a keresztyének Krisztusról szóló bizony
ságtételének a Szentírásban adott kinyilatkoztatással a legszorosabb egy
ségben kell lennie, abból kell kinőnie — hiszen az örök és megmásítha
tatlan — és noha ennek a mai bizonyságtételnek összhangban kell lennie 
az atyák bizonyságtételével, mégis ez a mai bizonyságtétel nem lehet egy
szerű 'megismétlése (recitálása), a bibliai igének. Krisztus követőinek 
időről időre a bibliai bizonyságtétel új meghallására van szükségük a 
Szentlélek közreműködésével és az új meghallás nyomán történhetik ma 
a bizonyságtétel. A  kinyilatkoztatás igazsága ui. minden nemzedéket 
frissen akarja eltalálni, b) A  bizonyságtétel ma nem egyszerűen egy be
tűbe rögzített tan hirdetése, hanem arról az élő Jézus Krisztusról való 
bizonyságtétel, Aki megy előre a történelemben és minden korban ott 
van az élet sűrűjében. Tehát élő Kortárs. c) A  kinyilatkoztatott ige nem
csak olyan értelemben örök, hogy megmarad örökké, hanem olyan érte
lemben is, hogy kimeríthetetlen gazdagságából, minden új generáció kér
désére tud új feleletet adni, mert megmarad mindig olyan frissnek, mint 
az első nap, amikor elhangzott, d) Mivel az Űr — a Lélek és ahol a Lélek, 
ott a szabadság, minden nemzedéknek megvan a szabadsága arra, hogy 
újonnan ismerhesse meg Isten egyszeri kinyilatkoztatását és az összes 
előző nemzedékekkel szemben újat is fedezhessen fel benne saját viszo
nyaira való tekintettel. — A külső ok: Időféletti emberek nincsenek, ha
nem csak olyanok, akik benne élnek a változó időben, és abból nem lép
hetnek ki az időfelettiségbe. Ezeket az embereket pedig jelentősen meg
határozzák koruk ideológiai, politikai, gazdasági, szociológiai és kulturális
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tényezői. Az ige ennek következtében minden korban több vonatkozásban 
más emberekkel, más problémákkal és más emberi célokkal találkozik. 
Ebből következik az is, hogy a bizonyságtétel eredményessége attól is 
függ, hogy Krisztusnak való engedelmességben a bizonyságtevők meny
nyire tudnak azonosulni az emberekkel, azoknak életkörülményeivel és 
problémáival.

3. Az első és a tulajdonképpeni bizonyságtevő maga Jézus Krisztus, 
ö  az, Akit az Atya elküldött, hogy bizonyságot tegyen szavával, életével, 
halálával és feltámadásával Isten szeretetéről maga a válság műve a leg
hatalmasabb bizonyságtétel Isten üdvözítő szeretetéről. A  szó szoros ér
telmében vett bizonyságtételnek Krisztusnak ezt a bizonyságtételét kell 
tekinteni. Ez a bizonyságtevő Krisztus követőit kegyelemmel magával 
közösségbe vonja és őket megajándékozza, felhatalmazza és megbízza, 
hogy az Ö bizonyságtétele alapján maguk is bizonyságot tegyenek róla.

4. K i az a Krisztus, Akiről követőinek bizonyságot kell tenniök? Ez 
nyilvánvalóan egy krisztológiai kérdés. Jézust saját bizonyságtétele és az 
apostolok bizonyságtétele alapján több névvel jelölhetnénk meg. Mégis, 
ha a két leglényegesebb, személyét és művét leginkább jellemző nevet 
akarunk említeni, akkor azt kell mondanunk, hogy Jézus Krisztus Ür és 
Szolga. Jézus életének legbensőbb titka, hogy Ö Ür és Szolga egy sze
mélyben, egyszerre, egyidejűleg és egyenlő érvénnyel.

a) A  pogány-keresztyén gyülekezetek első hitvallása így hangzott: 
Jézus Krisztus az Ür. Az Ür kifejezés elsősorban Jézus isteni méltóságát 
jelöli meg, aki legyőzte a halál hatalmát, feltámadott és Isten jobbjára 
ült. Ö a megdiesőült Ür. Jézus Krisztus kozmikus méretekben is Ür, Aki
nek Isten mindent lábai alá vetett. Ö az, Aki így tesz bizonyságot önma
gáról: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” De ez az Ür 
Jézus elsősorban és közvetlenül az egyháznak az Ura. „Isten Öt tette az 
egyház mindenekfelett való fejévé.”  Ö váltott meg bennünket. Övéi va
gyunk életünkben és halálunkban. Ezért mondhatja Pál: „Nekünk egy 
Urunk van, a Jézus Krisztus.”

b) Az Ür Krisztus egyben Szolga. Maga tesz bizonyságot magáról 
így: „Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem az, 
aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”' 
(Lk 22, 27. Ugyancsak ö  mondotta: „A z Embernek Fia nem azért jött, 
hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Ö szolgáljon és adja az Ö életét 
váltságul sokakért. Ezért mondhatta bizonyságtételében Pál: „Önmagát 
megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett.” (Mt 
20, 28.) Egész életformája tanúskodik szolga mivoltáról. Sorsközösséget 
vállalt az emberekkel. Áttört minden szakadékot, amely elválaszthatta 
volna az emberektől. Leült egy asztalhoz a megvetett vámszedőkkel és 
melléállt a bűnös nőnek. Nem tekintette magát „egy innenső oldalon”  
levőnek, a „másik oldalon” levő emberekkel szemben. Soha sem maradt 
valami „fényes elszigeteltségben”, hanem benne volt a valóságos életben. 
Keresztjét sem valami „szent helyen” állították fel, hanem a „világ köze
pén” : két lator között, hiszen életében is mindig a „világ közepén” volt 
szolga.

Erről az Ür és Szolga Krisztusról kell ma Krisztus követőinek bi
zonyságot tenni annak az embernek, Aki a mai világ összefüggéseiben és 
problémái között él, Aki mint az emberiség nagy családjának egy tagja 
hordozza ennek az emberiségnek is örömeit és nyomorúságait és küzd az 
emberiség problémáinak megoldásáért.

5. Krisztus követőinek milyen szempontokat kell szemük előtt tarta
niuk, amikor bizonyságot tesznek ma Krisztusról?
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a) Először is azt, hogy a Krisztusról szóló bizonyságtételnek szóban 
és tettben kell folynia. Nem vitás, hogy rendkívül erős hangsúly esik a 
szóval való bizonyságtételre, tehát az evangélium hirdetésére. Az evangé
lium hirdetése nélkül nincs megtérés, nincs hitrejutás, nem lehetnek em
berek Jézus tanítványai és nem juthatnak üdvösségre. A szóban való bi
zonyságtételt, tehát az evangélium hirdetést, ha úgy tetszik a missziót 
nem lehet pótolni semmi mással. De ez csak egyik oldala és formája a 
bizonyságtételnek. Ehhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a tettel való 
bizonyságtétel. Valahányszor Jézus megbízást adott az Isten országának 
hirdetésére, minden esetben hozzátette: „És gyógyítsátok a betegeket.” 
A  keresztyén egyházakban „a missziói parancsból” gyakran csak az evan
gélium hirdetésére és a keresztségre vonatkozó felhívást hallották ki, de 
gyakran feledésbe ment a parancs második része, hogy ti. a tanítványok 
tanítsák „megtartani” mindazt, amit Jézus parancsolt, ami a szeretet cse
lekedeteinek gyakorlására hívja az evangélium prédikálóit és meghallóit. 
Mai kifejezéssel élve, a misszió „humanizáció” nélkül csonka. Ezt a lec
két pedig az egyházaknak ma nagyon egyértelműen meg kell tanulniuk 
különösen akkor, amikor az ún. „harmadik világban” is el akarják végez
ni szolgálatukat. Meg kell tanulniuk szolgálatukat a felszabadításért, a 
nemzeti függetlenségért, a faji egyenlőségért, a kolonializmus utolsó ma
radványainak eltörléséért küzdő népek között. Az Ür és Szolga Krisztus 
követésében csak úgy történhetik a hiteles bizonyságtétel, hogy az szóban 
és tettben egyszerre történik.

Csak így vehetünk részt Jézus küldetésében és szolgálatában. Arra is 
kell figyelnünk, hogy az egyház Krisztus követőinek élő közössége, 
amelyben annyira lesz látható mások számára Krisztus, amennyire a rá
szoruló, az elnyomott, az éhes, a reménytelen ember megtalálja a keresz
tyénekben és a keresztyének között azt a Krisztust, Aki lehajolt az eleset
tekhez és Aki rábízta követőire evangéliumát.

b) Figyelnünk kell a Krisztusról szóló bizonyságtételben arra is, hogy 
maga Jézus Krisztus szolgálatát az egész ember egész életére irányította. 
Jézus az embernek nemcsak a lelkét váltotta meg, hanem az egész em
bert. Nemcsak a leikével törődött, hanem az ember anyagi kérdéseivel és 
életkörülményeivel. Nemcsak bűnbocsánatot adott, hanem a bénát lábra 
is állította és az éhezőnek kenyeret is adott. Az embernek nemcsak üd
vösségét munkálta, hanem földi boldogulását is. A  kettő nála elválaszt
hatatlanul összetartozott.

Az elmondottak alapján a keresztyénségre és a bizonyságtétel ügyére 
nézve végzetes hitelt vesztettséggel járna, ha a keresztyénség újra elkö
vetné azt a történelmi hibát, hogy a váltság örök és idői dimenzióinak egy
ségét bizonyságtételében és szolgálata gyakorlatában felbontaná és egyol
dalúan akár az örök, akár az idői dimenziót tartaná szem előtt. Végzetes 
lenne, ha a keresztyénség úgy próbálna ma bizonyságot tenni Krisztusról, 
hogy közben figyelmen kívül hagyná a mai világ valóságát és megértés 
nélkül állna szembe az emberiség mai törekvéseivel a szabadságot és egy
séget illetően. Végzetes volna, ha a keresztyénség nem tudna az evangé
lium alapján hozzászólni azokhoz a földi kérdésekhez és hozzájárulni 
azok megoldásához, amelyek a mai emberiség égető kérdései. Ezért ér
tünk egyet a bangkoki világmissziói konferencia felismeréseivel, amelyek 
az üdvösség evilági dimenzióit is hangsúlyozzák. Ezzel együtt figyelemre 
méltónak tartjuk azokat a megnyilatkozásokat is — többek között az 
Orosz Orthodox Egyház Sinodusának megnyilatkozását —, amelyek óv
nak az üdvösség olyan egyoldalú, evilági horizontális irányú hangsúlyo
zásától, amelyben elvész, vagy nem kap alapvető szerepet az örök és ver
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tikális irány. A  horizontális és vertikális irányt elválaszthatatlanul együtt 
kell tartanunk a Krisztusról szóló bizonyságtételben. Mindezt így is 
mondhatjuk, hogy Krisztus váltságművének, szabadító munkájának nem
csak szoteriológiai, hanem szociológiai következményei is vannak és ezt 
a Róla szóló bizonyságtételben szem előtt kell tartanunk.

6. Bizonyságtétel magunk felé.
Miközben az egyház Krisztus követésében végzi a bizonyságtétel 

szolgálatát, tudnia kell, hogy a Krisztusról szóló bizonyságtétel nemcsak 
az ún. „kívülállóknak” szól, akiket a bizonyságtétel által meg akarunk 
nyerni Krisztus számára. A  megtérésre, útjaink megváltoztatására hívó 
evangéliumot, amely az egész emberi együttélést is érinti, elsősorban ma
guknak a keresztyéneknek kell meghallaniuk, s a névleges és a Krisztus 
követését helytelenül értő és gyakorló keresztyéneknek kell Urukhoz tér
niük, javaiban és szolgálatában engedelmesen részesedniük. A  bizonyság- 
tételre való felhívás akkor szólal meg helyesen a mai keresztyénség éle
tében, ha arra hív, hogy a fenti éntelemben újuljon meg és növekedjék a 
keresztyénség, az Úr és Szolga Krisztus ismeretében, az Ö küldetésének, 
szolgálatának, egyúttal saját küldetésének, szolgálatának ismeretében és 
így a Krisztusról szóló hiteles, szó és tett egységére épülő bizonyságtétel
ben. Mindez azt is jelenti, hogy a Krisztusról szóló bizonyságtétel, amely
nek vertikális és horizontális dimenziói vannak, nemcsak az egyes ke
resztyéneknek a feladata, hanem az egyházna'k mint egésznek, ezen belül 
egyes gyülekezeteknek -mint gyülekezeteknek. A  gyülekezeteknek és az 
egész egyháznak arra kell törekedniük, hogy szóbeli és tóttbeli bizonyság- 
tételükön keresztül az élő Krisztus jelenvalóvá válhassék, az a Krisztus, 
Aki az ember üdvösségét és földi boldogulását együtt szolgálta és szol
gálja.

D. Káldy Zoltán
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Keresztyének 
a béke munkálásában

A Gondviseléstől kapott tö rténe lm i fe ladat
Szabad talán köszönettel kezdenem. Köszönet a kedvességért, amellyel 

a Lelkipásztor arra kért, hogy a lelkészi szakfolyóiratba írjak a Katolikus 
Papi Békemozgalomról.

A lelkészi szakfolyóiratba a béke teológiáját kellene írnom, amely 
a mozgalmunkat elindította és élteti. „Az én békém” valóban a legtöbb, 
amelyet ember megszerezhet. Istenhez csak benne közeledhetünk igazán. 
Amidőn Üdvözítőnk emlékezetének vacsorájában részesülni akar a pap, 
amidőn magába akarja fogadni öt, hogy föloldódjék Benne, így imádko
zunk: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen 
békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül él
jünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak, 
Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökkön örökké.”

Az ő békéje viszont a földi életbe visz vissza: a reménységben töltött 
életre, az ő testének építésére a tagok között: a felebaráti szeretet terüle
tére. A  húsvéti „Salom” köszöntés területére is, amelyben benne van a 
test és a lélek békéje, a fegyverek békéje, de az öröm, a boldogság és a 
jólét is.

A  békemozgalom valójában akkor indul el bennünk, amidőn a Sze
resd felebarátodat — parancs általános, jámborkodó imoralizálását felvál
totta a gondolkodásban és a tanításban az emberért való felelősség, ami
dőn cselekedetre indítottunk és indultunk ezért a közös felelősségért.

Ment hiszen a keresztyén erkölcstamítás princípiumaiban hangsú
lyozta ugyan mindig a felebaráti szeretet és az igazságosság fontosságát, 
szólott az emberi méltóság megbecsüléséről és az emberi jogok tisztelet
ben tartásáról, bizonyos mértékig elítélte a nacionalizmust is, mint a 
fenti princípiumok érvényét veszélyeztető túlzást — gyakorlati alkalma
zásban azonban inkább jámborsági általánosságoknál maradt. Talán félt 
az egyház, hogy híveinek bizonyos döntési szabadságot engedjen a köz
élet és a politika területén, azért nem adott konkrét etikai eligazítást e 
kérdésekben. Lelkipásztor-, hitoktatóként kerestünk, hiányoltunk vala
mit, hogy úgy mondjam, éreztük a békeszerzők boldogságához vezető jó
cselekedetek gyakorlati elégtelenségét. Az egymás életéért,- a világ éle
téért, a közösség életéért való felelősséget tanulnunk kellett. Külön ado
mánya a Szentléleknek korunkban: gondolkodásmódunk elindítása a bé
kéért, rajta keresztül az igazságosságért, a haladásért, s ezeken keresztül 
elindulásunk mindahhoz, ami papi, világi és politikusok közötti tárgyalá
sokon ma a béke szóhoz fűződik. Ébben az értelemben a békemozgalom 
egyesekben talán korábban, másokban későbben indult el, lett ható erővé. 
De ebben az értelemben a békemozgalom csak a miénk, a mostani kor 
emberéé, mert ez a közösségi felelősség a ma történelmének igazsága, 
papi vonatkozásban a mi katechetizálásunk nevelési célja, hogy Krisztus 
békéje kiáradjon gazdagon a tagok között és a tagok által, s tudjanak 
tanúságot tenni róla az embertestvérek között.
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A Lélek indított a béke útjára

Fülöp diakónus nem keresztelhette volna meg az etióp királynő 
kincstárnokát, ha a Lélek indítására nem ment volna a Gázába vezető 
útra. A Lélek indításai sokfélék: A  történelemben pedig sokszor a meg
értés, sokszor a szükség. Egyiket sem szabad lebecsülnünk: ott fű, ahol 
akar. Hisszük, és valljuk, hogy a Lélek által adott kegyelem volt ez a mi 
„elragadtatásunk” a béke útjára. És nem a büszkeség mondatja, hogy alá
zatos elfogadói lehettünk mindig a kegyelemnek, hogy a változásokban is 
mindig ennek kereső alázata tarthatott meg bennünket. A  Lélek jutalma
zó szeretete az, hogy testvért kereső kezünk az országban és a világban 
keresztény testvért, hivő testvért talál; hogy emberségért munkálkodó 
akaratunk együtt munkálkodik az országban és a világban minden békét, 
haladást, igazságot és igazságosságot kereső emberrel.

De mi történt a mi „Gázába vezető utunkon” ?
Ott, azon az úton nem bibliát olvasgató emberrel találkoztatott a Lé

lek. De új, emberibb világot építeni szándékozó akarattal. A  második vi
lágháború utáni békét meghozó Szovjetunió a lehetőséget is meghozta eh
hez az építéshez... A  történelem változására fel nem készült egyház és a 
fel nem készített egyháziak tétován, célkitűzés nélkül ácsorogtak az új 
szőlőmunka helyett, vagy értelmetlen áldozatául estek a politikai reak
ciónak. Hisz minden csupa kérdés volt, és ténykérdés. Az elsőre választ 
vártak, a másodikra választ és magyarázatot. A  háború után esztendők 
múltak már el, az emberek bizakodni akartak és életet indítani. Ennek 
a hogyanja pedig egészen másként nézett ki, mint az azélőtt megszokott. 
A  lelkipásztorkodás is határozott alapot, célkitűzést, határozott felada
tokat kívánt. Sokhelyütt a létalapjainkban megváltozott egyházközsége
ket szervezni kellett volna m ár... Lassan úgy nézett ki, hogy idegen test 
vagyunk az országban, de híveink között is ...

Ebben az elidegenedésben lépett a nyilvánosság elé a katolikus papi 
békemozgalom 1950. augusztus elsején gyűlésével. Nem egyedüli elsőnek, 
a wroclavi megbeszélés, a világ békemozgalom alapindulása, már meg
volt. De hisszük, a Lélek mutatta indulásunk útját. Határozott hang volt 
ez, határozott célkitűzés, amelyben már lángra lobbanhatott a közösség 
iránti felelősség szunnyadó parázsa, pislogó kanóca. Már tudtak papok és 
hívek beszélgetni egymás között az „itt valahol, ott valahol” felelet nél
küli „miért is” -je nélkül. Egy hónap múlva a magyarországi katolikus 
püspökök aláírták a Megállapodást. Meghatározták az utat, amelyen az 
általános megbékéléshez annyira szükséges együttműködés elindulhat.

A  Megállapodás az egyháziak által vállalandó feladatként adta az 
országépítés állampolgári feladatainak segítő munkálását, továbbá a bé
kéért folyó mozgalom támogatását, amelyet a magyar nép, a Magyar Nép
köztársaság kormánya itthon és a világban vállal és erősít. A  termelés 
békéje és az emberek, az emberiség megbékélése volt a kettős célkitűzés, 
amelyet mozgalmunk elindulásakor magáévá tett. Mondhatnók így is: a 
felelősség vállalása volt ez a boldogabb élet építéséért idehaza és a világ
ban, s mert papok voltunk, az evangéliumi küldetésen át vállaltuk a hí
vek felelősségre nevelését is, hogy közös erővel a hazában és a világban 
a békeszerető emberekkel együtt tudjanak munkálkodni a békéért, a bol
dogabb életért.

Még 1950 szeptemberében megalakult az augusztusi gyűlés résztvevői
ből és a közben csatlakozottakból a Katolikus Papi Békebizottság; 1951 
végére pedig Budapesten és az ország minden megyéjében a helyi papi 
békebizottságok. Helsinkiben, dr. Czapik Gyula egri érsek, a magyar
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püspöki kar feje, már közel 5000 püspöki-papi békealáírós átnyúj fásával 
pecsételte meg ismeretes négyszeres bókeakaratát: Békét akarok, mert 
ember vagyok, békét akarok, mert keresztény vagyok, békét akarok, 
mert egyházamnak hű fia vagyok, békét akarok, mert magyar hazámnak 
hű állampolgára vagyok!

A z Országos Papi Békebizottságra és a budapesti, megyei békebizott
ságokra támaszkodó mozgalmi életünk állomásai a hazai, és a világ béke
mozgalom állomásai voltak. Csupa akció, csupa feladatra mozgósítás! Az 
ellenforradalom után 1958-ban, egy átszervezés történt a mozgalomban. 
Megalakult a magyar püspöki kar vezetésével az Opus Pacis, és az Or
szágos Béketanács Katolikus Bizottsága, mint összekötő szerv az Orszá
gos Béketanács és az Opus pacis között a katolikus békemunka helyi 
koordinálására. A  Katolikus Bizottságnak megmaradtak a megyei, fővá
rosi bizottságai, amelyek ösztönzői lettek az együttműködés területén fo
lyó békemunkának, egységben a HNF helyi szervezeteivel. Ez már a meg
békélésből az együttmunkálkodás útja lett, amelyre megbecsüléssel te
kint hazánk népe és kormánya, de megbecsülést vívott ki ez a békemun
ka a világban is, az egész világ katolikus és civil békemozgalmaiban, a 
testvéregyházakban itthon és az egész világon. Barátokat találunk minde
nütt, és mondhatjuk, barátságunk legbiztosabb alapja önzetlenül végzett 
segítő munkánk.

Munkánkról, célkitűzéseinkről, eredményeinkről álljon itt néhány 
idézet a jubileumi gyűlés szónokának, Mag Béla apát-plébánosnak, az 
Opus Pacis ügyvezető igazgatójának ünnepi beszédéből:

„,Elkötelezettjei voltunk a béke és a szocializmus ügyének, követke
zésképpen aktív részesei és támogatói a társadalmi haladásnak, az új tár
sadalom építésének, a világbékért folyó nemzetközi küzdelemnek, a szo
cializmus építésének egyházi támogatásával is, az országos tervek, dönté
sek, választások egyházi támogatásával is.”

„Az egyház a néppel együtt megtalálta új helyét a szocialista társa
dalomban, és népével együtt vállalja a teljes sorsközösséget a jövőben.” 

Idézi ehhez Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának szavait: „Eb
ben a felépült, fejlett szocialista társadalomban mindenkinek egyenrangú 
és törvényes helye lesz párttagságtól, világnézeti különbségtől, foglalko
zásbeli különbségtől eltekintve, aki ennek a társadalomépítésnek részese 
volt. Ennek a jövendő, mély meggyőződésünk szerint az eddig elértnél 
is szebb és felemelőbb társadalomnak mindenkinek otthonává kell len
nie, az egész nép otthona kell, hogy legyen.”

Egy külföldi püspök szavait is hozzuk ennek a történelmi útnak az 
értékeléseként. Ancel lyoni püspök mondotta: „A  magyar katolikus egy
háznak és benne a híveknek és a papságnak óriási történelmi feladatot 
adott az isteni Gondviselés azzal, hogy az Egyház történelmében ők ta
lálkozhattak először a szocializmussal, s nekik járatlan utakon kell ke
resniük, és megtalálniok az egyház helyét ebben az új történeti adott
ságban.

Küldetésünk a világhoz

Az idén, Péter—Pálkor, VI. Pál pápa a 359 pap fölszentelésekor Ró
mában, a világba induló levitáknak útravalóul mondotta a papi hivatás 
új vonásaként: „Jellemzője a papi hivatásnak, amit a mai időkben mély 
vonásokkal ír a fölszentelendők szívébe és lelkiismeretébe az egyház, az, 
hogy a papság olyan apostoli küldetés, amely nem zárja el a papot az 
emberi társadalomtól, hanem éppen oda küldi.”
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Békemozgalmunknak 25 év távlatából ma is tisztán előragyogó prog
ramja éppen ez a társadalmi felelősség volt. A  szinte naponkénti reagá
lások a világ békemozgalmának a segítésére, a sok akcióprogram a ter
melés békéjéért, talán nem hozta annyira előtérbe a papi békemozgalom 
elméletét — a frontáttörésben mozogni, cselekedni kell, új hídfőket szé
lesíteni —, de valójában a bizottságok papi megbeszélésein erről a fele
lősségről elmélkedtünk sokat. A  felelősségről az egyházért, a hazáért, az 
egyházközösségért, a felelősségről az emberiség, hazánk és az egész világ 
polgárainak boldogulásáért. A  pap tanúságtevése a hívek között és a vi
lágban — mondottuk — a hiyőket tanító, nevelő pap igazsága — s ennek 
Krisztus igazságának kell lennie — a történelemnek ebben a változásában 
a hívők és a nemhivők között a társadalom építésében igazolódik, a tár
sadalom javára is ható igazság. A  hierarchikus egyház kezdetben féltett 
bennünket ez önálló felelősségvállalás miatt. Eddig szokatlan volt, s az 
egység megbontásától féltett.

Az előre megértett és megérzett igazság örömével nyugtáztuk később, 
békemozgalmunk igazolásaként is, hogy az egyházban jönnie kellett 
XX III. János pápának, a Pacem in terrisnek, amely már minden jóakara- 
tú ember feladatának jelölte meg a békés kapcsolatok felelős útját: „M in
den jóakaratú emberre óriási feladat vár: az emberi társadalomban az 
igazság, az igazságosság, a szeretet és szabadság csillaga alatt kell meg
találnia a békés kapcsolatok útját. Békés viszonynak kell lennie az egyes 
emberek, az állampolgárok és politikai közösségek között az egyik olda
lon — az egyének, családok, közbeeső szervezetek és államok között a 
másik oldalon. Ez rendkívül fontos feladat, mert ez hozza meg az igazi 
békét Isten teremtett rendjében.”

Majd jöttek a további hivatalos megnyilatkozások: „A  béke eszmé
jének mindennél jobban kellene tükröződnie a mindennapi valós életünk
ben, mert magában foglalja, és segíti mindazt az értéket, amelyet csak az 
emberiség, az egyéb, a család, a közösség, a politika, a nemzet, a nemzet
köziség az evilági és túlvilági valóság rendjében kiválthat.” „Lelkűnk
ben helyet kell biztosítanunk az igazság és a béke után való vágynak, 
hogy méltán Isten gyermekeinek hívhassanak bennünket.” Ezeket a sza
vakat VI. Pál pápa mondotta a  béke 3. világnapján, amelynek az alap- 
gondolatát is ő maga adta meg: A  békére mindenkit nevelni kell.

Eddigre a II. Vatikáni Zsinat már tisztázta a katolikus ember helyét 
a több világnézetű társadalomiban. Addigra Isten gyermekeinek méltósá
ga összekapcsolódott az általános emberi méltóság gondolatával, nem 
csökkentve a Római levélben kifejtett szolgálat és „megnyilvánulás” fele
lősségét a vajúdó világgal szemben, (v. ö. Róm. 8,11—25), sőt irányt mu
tatott annak az embertársak, a népek, nemzetek, közösségek életsorsának 
emelésében.

Lelkipásztori nevelési feladattá vált, hogy a hivő embernek hitval
lása és az erkölcsi (emberi) magatartása között az összhangot kialakítsa, 
hogy olyan benső megújulást teremtsünk, mely képessé teszi a hivő em
bert arra, hogy embertársaiért példaadóan tudjon fáradozni. Mert csak 
így alakulhat ki az új szellemiség, amely a népek együttélését áthatva 
helyes szintbe állítja az ember kötelességét és rendeltetését. Csak így 
alakulhat ki az új pedagógia, amely arra neveli az új nemzedéket, hogy 
a nemzetek kölcsönösen megbecsüljék egymást, hogy a népek egymásban 
testvért lássanak, és összefogjanak közös fejlődésük érdekében.

Az egyházi gondolkodásmódnak erre a fejlődésére s általa mozgal
munk igazolására elmondhatjuk: A  Lélek maga jár közben értünk, sza
vakba nem önthető sóhajtásokkal... (Róm 8,26.)
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A békére való nevelésről Timkó Imre dr., akkor a teológiai akadé
mia professzora, ma nyíregyházi gkat. megyéspüspök, a Katolikus Szó 
1969. évi számaiban cikket írt a békére való nevelésről. Alapelvét a kö
vetkezőkben foglalja össze:

Az emberi tudatot meg kell szabadítani a helytelen önzéstől. Helyes 
fogalmat kell kialakítani az emberről, az emberi egyenlőségről: nincs 
előjog, nemzeti magasabbrendűség. Egyidejűleg új magatartást kell for
málni, mely képessé teszi az embert a helyes döntésre. Arra irányuljon a 
nevelés, hogy az egyének és közösségek saját érdekeiken felülemelkedve 
az összemberiség javára tudjanak megfontoltan és határozottan cseleked
ni. A  békemozgalmak iskolái ennek a nevelésnek. Bennük kell megta
nulni a párbeszédet is a más felfogású embertársainkkal. Kell a felelős
ség tudatának a felkeltése és megerősítése. Minden nép, minden közösség 
és azokon belül minden emberi személy felelős a békéért. Nemcsak a 
pápa, a püspök kötelessége ez, hanem minden pap, Isten egész népének 
közös felelőssége.

Csak így lehet valós a pápa üzenete Péter—Pálkor, amidőn a társa
dalomhoz küldte az új papokat. Ügy, ha a küldő és küldött egyaránt a 
béke gyakorlati pedagógusa, ha az egyház vállalja jelenlétét, küldetését 
és szolgálatát a világban. Erről ír a Gaudium et spes enciklika: „Érezze át 
minden keresztény hivő, hogy a politikai közösség keretén belül különle
ges és sajátos hivatása van, mely példamutatásra, felelősségtudatra és a 
közjó ügyeinek szolgálatára kötelezi.”

Békemozgalmunk akcióprogramjai megcsendesedtek. Most ez a ne
velési program kerül az előtérbe. Nevelni mindig kell. Önmagunkat, 
újabb és újabb generációkat, hogy mindig tettrekész legyen a lélek és az 
akarat.

„Nem engedjük sohasem elveszni a béke gondolatát. Nem engedjük, 
hogy megbénuljon a békére való törekvés. Nem múlhat el a vágy, hogy 
megérjük a békét. Mi mindig ébren akarjuk tartani a szívekben a béke 
utáni vágyat életünk teljes területén: bensőnk rejtőkében, családi kö
rünkben, a társadalmi életben, a népek és osztályok egymás közötti vi
szonyában, a nemzetközi életben. Támogatjuk a nemzeteket, amelyek a 
béke védelmét zászlajukra írták.” (Az 1973. január 1-i békenap vezérgon
dolatából.)

Miháczi József
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Az igehirdető műhelye
VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Jn 12,20—26

Nemcsak János evangéliumának, de Jézus életének az evangéliumok
ban megőrzött történetei közül is igénk az egyik legmegragadóbb és el- 
gondolkoztatóbb leírás. Megragadóvá és érdekessé teszi a görögök meg
jelenése és kívánsága. Másutt is hallunk olyan pogányokról, akik Jézust 
megbecsülik és hisznek benne, de azok bajban levő emberek, akik segít
ségért fordulnak ahhoz, aki még segíthet. Itt azonban segélykérés nélkül, 
csupán belső, lelki vágy és kíváncsiság hajt néhány idegent Jézushoz,, 
mert látni, hallani, megismerni szeretnék őt. Megragadó és elgondolkod
tató az a tény is, hogy Jézus éppen ebben a helyzetben találja meg azt a 
nagy pillanatot, amikor így kiálthat fel: „Eljött az óra, hogy megdicsőít- 
tessék az Ember Fia!” (23. v.) Ezt követően pedig olyan mélyrehatóan fe j
ti ki az ő életének és a tanítványi életnek legbensőbb titkát, hogy a gö
rögök (ha ugyan jelen voltak e szavaknál, hiszen az evangélista róluk már 
nem tesz említést), de mindenekelőtt a tanítványok mindent megérthet
nek és szívükbe rejthetnek, amire jelenükben és jövőjükben szükségük 
lesz. Mindezt a görögök feltűnése indítja el.

1. Idegenek vonzódása Jézushoz. Ezek az idegenek valószínűleg az 
ún. „istenfélő pogányok” közé tartoztak, akik már korábban is felfedez
ték a zsidók egy isten hitének és a törvény magasabb erkölcsi szintjének 
értékeit és ezért zarándokoltak a zsidók ünnepén ők is a templomba, a 
nem emberek által „teremtett” istenekhez, hanem az egy, mindeneket 
teremtő és fenntartó Istenhez imádkozni. Az is nagyon valószínű azon
ban, hogy ők a kívülállók szemével sokkal világosabban látták a zsidók 
vallásosságának sebezhető pontjait is, a visszaéléseket, a törvény parag
rafusai mögé bújtatott ridegségeket, a farizeusi képmutatást és elember- 
telenedett vallásosságot. Ezért is villanyozhatta fel őket a Jézusról terjedő 
hír, hogy ti. ez a Jézus megszégyeníti a farizeusokat és írástudókat, leg
főbb értéknek az embert látja, akim segíteni kell és nem a törvény betű
jét, hanem annak lelkét hirdeti.

Az ökumenizmus kétségtelen kötelezései és gyümölcsei mellett a mi 
korunk másik nagy felfedezése ez: nem lehetünk függetlenek, mi, egy
ház, mi, keresztyénség az „idegenek világától” , vagyis azokétól, akik von
zódásukkal vagy éppen kritikájukkal, igényükkel vagy kérdéseikkel nem 
a teológia belső titkait és vitapontjait, hanem annak kifelé is mutatkozó 
gyümölcseit keresik. Ezt a „kihívást” nem háríthatja el a ma keresztyén- 
sége, ellenkezőleg, amint Jézus szívesen vette a görögök igényét és szol
gálatának kiteljesedését látta benne, ma is halálosan komolyan kell ven
nünk mindazt, amiben társadalom és nagyvilág, népek és fajok, emberi 
és közösségi célok jobb, igazságosabb, krisztusibb (s ennek a szónak nem 
kell mindig úgy adni teológiai töltést, hogy az a nem hívőktől elválasz- 
szon, mert ezt maga Krisztus sem tenné!) megoldásait segíthetjük.

Hozzátehetjük még azt is, hogy ha ilyen igény és vonzódás nincsen a 
kívülállók részéről az egyházak felé, akkor többnyire az egyházakban
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kell ennek okait keresnünk és nem csupán a kívülvalók érdektelenségé
ben. Már elmúltak azok az idők, amikor valamiféle „társadalmi illendő
ség” hozta volna az embereket az egyház közelébe, az sem időszerű, hogy 
külsődleges eszközökkel próbáljunk propagandát kifejteni az ügy érde
kében. Akkor lesz becsülete és vonzása a mai keresztyénségnek és egy
házaknak, ha hűséggel és nyitottszívűen végzik munkájukat, ha szolgá
latnak tekintik létüket és nem többnek. Jézusról a hírek nem azért ter
jedtek, mert ő maga akart volna propagandát kifejteni (ő inkább tiltotta 
ezt!), hanem azért, mert az élete, cselekedetei és szeretetének példája al
kották a hírek anyagát. — Vajon egy-egy faluban vagy városban mikből 
tevődik össze egy-egy gyülekezet „híre” ? És egy-egy rendszeres templom
járó gyülekezeti tagnak vagy éppen a lelkésznek milyen híre van ott, ahol 
jól ismerik, ahol lakik vagy dolgozik, ahol kifejti véleményét vagy ahol 
azt hiszi, hogy „kiléphet önmaga kereteiből” , mert idegenek között van? 
— A görögök őszinte Jézus-keresését az ellene igénk idején már szerve
zetten fellépni készülődő zsidók között oázisnak érezhetjük.

2. Jézus nagy vallomása. Isten országának szélességben mutatkozó 
határtalanságát is érzi Jézus az idegenek őszinte érdeklődése láttán, de 
saját küldetésének mélységei is felszínre kerülnek és szavai nyomán szin
te tapinthatóvá válnak. A  búzaszem példája ad erre lehetőséget. „A  ga
bonaszemben van magában is élet. Azonban rendeltetését csak akkor tel
jesíti, ha elvetik a földbe s ott elhal: csak így hoz sok termést” (Kar- 
ner K.). Jézus élete önmagában is szép és Isten emberszeretetének csodá
ja. Hogy azonban ne csupán egyszeri csodálatos jelenség legyen a világ 
történetében, amire mindig lehet kegyes szívvel emlékezni, hanem termő 
erő, amely áthatja a világ életét, amely új meg új gyümölcsöket terem, 
ezért az „élő búzaszem” odaadja életét. Drámaian igazak Jézus szavai: 
ha ezt nem teszi a búzaszem, akkor csak egymaga marad” ! (24. v.) Azok 
az emberek, akik életcéljuknak azt tekintik, hogy minél jobban fenntart
sák önmagukat, biztosítsák testi és lelki szükségleteiket, tulajdonképpen 
halálraítélt emberek, hiszen jövő nélkül maradnak, nincs átadnivalójuk, 
nincs kinek átadniuk, amit gyűjtöttek és saját, minden nappal a halál 
felé tartó életük így szüntelen lefelé zuhan, még akkor is, ha ők még ere
jük teljében élvezik ezt az életet. Az élet igazi értelme ott kezdődik, ahol 
mások is vannak és ahol jövendő, folytatás, gyümölcstermés van. Hiszen 
az ember ilyen termőerővel megáldva születik e világra. Ez nem csupán 
a testi utódok állítására vonatkozik, hanem egész életünkre, lelki-szelle
mi kincseink gyümölcsöztetésére is. — Jézus számára a megdicsőülést 
nem csupán a halál pillanata jelenti, az csupán egy elkerülhetetlen lép
csőfoka ennek. A  megdicsőülés ott teljesedik ki, amikor az elhalt búza
szem teremni kezd és új életeket, új életerőt hoz létre. S mivel az új bú
zaszemek nem lehetnek függetlenek attól, amelyből születtek, Jézus meg
váltottál sem lehetnek függetlenek Uruktól. így egész élete, szavai, taní
tásai, tettei, keresztig tartó engedelmessége és Istentől kapott dicsőséges 
feltámadása mind-mind része lesz megdicsőülésének. Elsősorban önmaga 
életében teljesíti be a szinoptikusoknál a tanítványok számára állított 
mértéket: aki szereti az ő életét, elveszíti azt, és aki odaadja, nem kívánja 
magának megtartani, az megőrzi azt az örök életre.

Ha Jézus példájánál maradunk elsősorban, akkor könnyebben meg
értjük azt is, hogy itt nem valamiféle világgyűlöletről, életellenességről 
van szó, hanem az önzés és öncélú élet elvetéséről. Ez a prédikáció alkal
mazásánál igen fontos szempont lehet. Fából vaskarika lenne önmagunk 
önzetlen odaáldozását és hűséges szolgálatát hangsúlyozva életidegenség- 
ről beszélni.
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3. Tanítványi élet. Jézus vallomása sem lenne teljes, ha nem tenne 
utalást azokra,-akik majd utána jönnek és az ő életének gyümölcseit hor
dozzák s teszik önmagukban Isten segítségével újabb termőerővé. A ta
nítvány szolgál Mesterének, mert úgy lett tanítvánnyá, hogy elfogadta 
Mestere szolgálatát. Ez a tudat megadja a szolgálat tartalmát és lelkületűt 
is: nem kényszerű kiszolgálás, nem szolgalelkűség, hanem örömmel vég
zett szolgálat, Krisztus-követés, engedelmesség és új utak megtalálása, 
ahogyan Krisztus is megtalálta mindig a legjobb utat és megoldást. A 
Krisztusnak való szolgálat nem valamiféle egyházi hagyományokhoz, az 
előttünk jártak szolgálati gyakorlatához köt bennünket, hanem ahhoz a 
Krisztushoz, aki ma is élő Űr, ma is el tudja csodálkoztatni hallgatóit 
feleleteivel és tetteivel, akinek ma is van friss akarata ezzel a világgal, a 
benne élők kis vagy óriási kérdéseivel kapcsolatban.

Rendkívüli frisseséget és felelősségvállalást igényel ez a tény a ma 
keresiztyénségétől és egyházaitól. Merni kell vállalni azokat a kérdéseket, 
amelyek korábban nem'léteztek, amelyekre talán nincsen még kidolgozva 
a keresztyén etika tételesen. Felszabaduló népek és országok gondjai, 
gazdasági és emberi problémák, a létet magát fenyegető háborús feszült
ségek, tudomány és technika vívmányai nyomán létrejövő új helyzetek. 
Elképzelhető lenne, ha Istennek mindezekben nincsen akarata? Hogy az 
egyház hallgathat és várhat, hogy majdcsak lesz valahogy?

A  szolgálat őszinteséget és alázatot is kíván, de azt is, hogy erre hi
vatkozva vissza ne húzódjunk vélt bástyák mögé, lelki falak mögé, ha
nem hogy nyílt szívvel vállaljuk, amit tehetünk, imádságban és a hit bi
zonyságtételeiben is, de a szeretet kézzelfogható cselekedeteiben is. Aki 
ilyen szolgálatban fárad el, ahogyan Krisztus is elfáradt, mikor földi útja 
végére ért, arról könnyen és örömmel elhisszük mi is Jézus szavait: „ha 
valaki inekem szolgál, megbecsüli őt az Atya! (26. v.) S így reménységünk 
szerint nemcsak az elhaló búzaszem sorsában, hanem a megdicsőülésben 
(gyümölcstermés, feltámadás, megőrzött élet) is osztozhatunk Mesterünk
kel. Ennél többet pedig ki kívánhatna magának, szeretteinek, embertár
sainak?

Szirmai Zoltán

HETVENED VASÁRNAP
1 Péter 2,1—5

„Az Ő sebeivel gyógyultunk meg”

Feltehetően egy keresztelési beszéd, vagy több hasonló témájú ige
hirdetés-töredék összedolgozása textusunk. Mindenképpen alkalmas arra, 
hogy a böjti előkészület nyitányaként felragyogtassa előttünk Krisztus 
áldozatának új kezdetet ígérő, gyülekezetépítő reménységét. Igehirdeté
sünknek különös aspektust adhat — éppen keresztelési textus jellegénél 
fogva — hogy a szószékeink alatt, nem egy hitében s keresztyén életében 
„masszív” gyülekezet ül, hanem egy folytonosan változó, újjászülető. Még 
akkor is igaz, hogy gyülekezetünk egy része mindig „ifjú keresztyén” , 
„gyermek”  ̂ ha esetleg évtizedek óta hallgatják az igét. S éppen a meg
térésnek és meggyógyulásnak az ígérete ad reménységet minden igehir
detés elé. Mert ez az ige is azt ígéri: „Urunk halála ára, rajtunk nem ve
szik kárba.” Az egymás után hömpölygő — mélyen Ótestamentumban 
gyökerező képanyag jelzi azt az igehirdetői erőfeszítést, amivel az ősegy
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ház vegyes összetételű — zsidó és pogány származású — hallgatói számá
ra, a Krisztusról való bizonyságtétel megfelelő, korszerű formáit keresi a 
levél írója. A  „fordítás” feszültsége és izgalma izzik át a sorokon, ami 
minden mai igehirdetésnek is elengedhetetlen velejárója.

1. MEGTÉRÉS ÍGÉRETE. Még akkor is ígéret ez, ha valójában arra 
a felszólításra emlékeztet, amivel a katechumenokat hívták fel kereszte
lés előtt, a fehér ruha felvételére. Nem ruhát — életet cserélhet a keresz
tyén ember, a Krisztus keresztjéért hirdetett bűnbocsánatban. Híveink 
életében a közösségromboló, gonosz erők hatása olyan seb, aminek csak 
töredékével találkozunk a gyülekezetben. Nagyobb részük a hétköznapok 
alkotó munkáját, s a normális társadalmi együttélést mérgezi. A  rosszin
dulat és megbízhatatlanság, álnok kétszínűség és telhetetlen irigység, 
meg a mások tisztességét befeketítő rágalmazás, bűneink olyan mind 
máig élő virulens formái, amik megnehezítik — sőt sokszor lehetetlenné 
teszik — a közös erőfeszítéseket. Leterhelik családokban és munkahe
lyeken a testvéri együttmunkálkodást. Nem hanyagolhatok el azonban 
ezek a bűnök a gyülekezet körén belül sem. Hiszen éppen alapigénknek 
a keresztséggel való kapcsolata teszi a hangsúlyt erre. A gyülekezet 
ugyanis az a „nevelőiskola” — és nem csak megtérésünk helye —, ahol 
a keresztyéneknek naponta gyakorolniok kell ezeknek a bűnöknek a „le- 
vetkőzését” . A  bűnbánat és gyónás alkalmai a böjti előkészületben éppen 
ezért rendkívüli jelentőséggel bírnak. Nem mintha máskor erre nem vol
na szükség, de most itt az alkalom, hogy beleépítsük híveink életének 
„természetes” ritmusába. De a gyülekezet nemcsak „nevelőiskola” . Több 
annál. Az a hely, ahol „felöltözhetjük” , ha szabad így mondani, „kikísér
letezhetjük” , a megváltozott élet közösségtermelő formáit. Az újjászüle
tés örömét élhetjük át benne. A  kölcsönös segítésben és szolgálatban ma
gunk számára lesz bizonyítottá Jézus halálának gyógyító ereje, a bűnbo
csánat gonoszt legyőző hatalma. De mindenki számára reménység hordo
zói leszünk életfolytatásunk „kicserélődésével” , elrontott kapcsolataink 
újjáépítésével. Ne elégedjünk hát meg híveink formális „bekeresztelésé- 
vel” — Isten ezt sohasem tekintette csak formalitásnak. A  keresztség 
megszentelődésre kötelez, mert Isten befogad azzal a „Jézus-családjába” . 
A  szentek közösségének tagjává tesz, ahol örökkévaló akaratának nem 
„külső” , de szívünkbe írott „törvény” alapján engedelmeskedünk.

2. KRISZTUSSAL TÁ PLÁ LT  GYÜLEKEZET. Az egyházban Krisz
tusra talált keresztyéneket „hamisítatlan”, lelki eledellel táplálni valóban 
nem kis feladat. Sokszor volt kísértésünk s még ma is néha, hogy saját 
„kegyességünkkel” , szánk íze szerinti teológiánkkal „etessük” a ránk- 
bízottakat. Nekünk igehirdetőknek kellene sok alázattal megtanulnunk, 
hogy szolgálatunk nem „magánvállalkozás” . Még akkor sem az, ha egyi- 
künk-másdkunk évekig, vagy évtizedekig áll fel egyedül a szószékére. 
Ezért felbecsülhetetlen annak a teológiai együttgondolkodásnak az érté
ke, amelyik napjainkban egyre inkább áthatja igehirdetéseinket. Unifor- 
mizálódástól félni pedig csak akkor kellene, ha diakóniai teológiánk lé
nyege helyett szólamokat, egymástól ellesett sablonokat utánoznánk. — 
Etekintetben tehát áll az, amit Pál mondott: nem magunkat, hanem 
Krisztust prédikáljuk! Mi igehirdetők ezért vagyunk felelősek, hogy a hí
veinket a „chréstos Christos” -sal tápláljuk. Felelősek vagyunk azért, hogy 
minden — sokszor idegenben főzött — „kotyvalék” helyett megízleltessük 
a szószékeink alatt ülőkkel az „Élet Kenyerének” jó ízét. Ügy, ahogy azt 
az Evangéliumok, de az egész Újszövetség bizonyságtétele elibénk állítja.

Először is tehát igehirdetésünknél legyünk tekintettel arra, hogy 
hallgatóink egy része mindig „újszülött” , vagyis hitében „gyermek” . En-
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nak egyik állandóan visszatérő ismérve a kritikátlanság mindazzal szem
ben, ami „keresztyén bizonyságtétel” címszava ailatt érkezik hozzá. Rá 
kell tehát nevelnünk őket hitben önálló, „evangélikus” gondolkodásra. 
Ezen nem felekezetieskedést, hanem pontosabban „evangéliumszerűt” 
értsünk. Legyen minden hívünknek önálló, személyes meggyőződése, 
hogy maga legyen képes különbséget tenni tiszta és elegyített „evangé
lium” között. Erre hazai egyházunk történetének biztató emlékei inspi
rálhatnak is minket. Hogyan maradhatott volna meg a nyíregyházi vagy 
kemenesaljai evangélikusság helyesen értelmezett „lutheránus öntudat” 
nélkül? S 'még attól sem kell félnünk, hogy az öcumené századában kor
szerűtlenek leszünk, mert a legőszintébb öcumenikus mozdulat ma is az, 
hogy testvérszívvel tárjuk oda hitünk kincseit más felekezetű testvéreink 
elé közös tanulásra, közös Krisztus-keresésre.

Igehirdetésünknél másodjára tekintettel kell lennünk arra, hogy ab
ban „alapot” rakjunk le hallgatóink hite számára. Némelyik exegéta 
ugyanis a 4. versben említett „élő kő” kifejezést „alapkőként” érti. — 
Böjtre készülődésünk során természetesen kínálkozik a Krisztus kereszt
jéről, váltsághaláláról és a hit által való megigazulásról szóló üzenet 
megszólaltatása, ilyen hitbeli alapként. Csakhogy ezzel ne „dogmát” , ha
nem valóban „alapot” adjunk híveink hite és éléte alá. Urunk „sebeivel” 
gyógyítsuk nyugtalan lelkiismeretű testvéreink sebeit. S az „ingyen ke
gyelem” evangéliumával szabadítsuk fel őket a hálaadásból fakadó szol
gálatra hazánk, gyülekezetünk, világunk életében. Hadd legyen egyhá
zunkban újra és újra életet hordozó üzenetté a reformátori tanítás: 
„egyedül kegyelemből, egyedül hit által” .

Igehirdetésünknél azonban arra is tekintettel kell lennünk, hogy 
gyülekezetünk s híveink élete sohasem stagnálhat. Azt állandó fejlődés
ben, „növekedésben” kell megőriznünk. Ez két irányban ró ránk felada
tot. Először is felelős szeretettel minden segítséget meg kell adnunk ah
hoz, hogy híveink „megemésszék” és együtt haladjanak egyházunk teoló
giai fejlődésével. Ne legyünk türelmetlenek, ha némelyik hívünket még 
■mindig „tejnek eledelével” kell táplálnunk — csak következetesek. A mi 
dolgunk a vetés, meg az, hogy olyan magot vessünk, aminek érdemes ki
kelnie. A  másik feladatunk ebben a vonatkozásban, hogy segítsük hívein
ket együtthaladni a körülöttünk levő valósággal. Az egyház hajó és nem 
„sziget” . A  benne élők Krisztussal, de a valóságos életben járnak. Itt el
sősorban azt a „kis világot” kell jól felkutatnunk, ahol híveink tényleges 
élete folyik: a falu, a család, a munkahely életét. De engedjük meglátni 
azokat a szélesebb összefüggéseket — mint békeszolgálat s a földünk egé
szét érintő élet védelme — amikben Isten ránk is szolgálatot bízott. A 
gyülekezet csak úgy „nőhet fel” a rá váró feladatokhoz, ha ismeri azokat. 
S a megismert feladatokon keresztül kényszerít minket Urunk, hogy vele 
együtt járva hordozzuk azokat.

3. ÁLDOZÖ PAPSÁG. Az ótestamantumi pap mindig mást áldozott 
fel — Krisztus önmagát. Erre a papságra hív minket Urunk. A  hitben 
gyermekből így válik „felnőtt” , hogy míg Ura a kereszten őt hordozza, ő 
maga is vállára veszi mások terhét. Az egyház ugyanis nemcsak hitben 
^gyermekekből” áll, hanem olyan élő hitű keresztyénekből is épül. akik 
a másokért vállalt áldozathozatal útján követik Krisztust. — A böjt felé 
készülődő gyülekezet élete, így gyógyulhat meg „az Ö sebeivel” , Istennek 
kedves, „egyetemesen” papságot vállaló, szolgáló gyülekezetté.

Csizmazia Sándor
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Zsid 4,12—13 

„Igéd szívünk erőssége”

A  textus témája és központi mondanivalója maga az ige. Az ige, 
amely által teremtette Isten a világot, vezette népét, s összekötő kapocs 
ma is közte és mi közöttünk. Nem túlzás tehát, ha úgy fogalmazunk, hogy 
a legfontosabb „kegyelmi aszköz” -re, „Isten beszédére” , irányítja ma fi
gyelmünket a vasárnap igehirdetési alapigéje. Rámutat arra, hogy ki az, 
aki az igében (megszólít bennünket, mi a megszólítása erejének titka, s 
kicsoda tulajdonképpen a megszólított ember.

1. Megszólító: az erős Isten. Az ige szövegét próféták, apostolok, 
szentírók fogalmazták meg, de benne mégsem csak ők szólnak, hanem 
piaga az Isten. Szava — igéje — által ereje valósul, amelyet a többi 
közt olyan cselekedetekre használ, mint amilyenekről a mai alapige 
is beszél.

a) Teremt. Azzal kezdte Isten a világgal való cselekedetét, hogy azt 
mondta: „Legyen” . Teremtményének, az embernek is „szavával” adott 
parancsot. Ige-parancsában mindig éltető akarata volt a döntő: akár az 
Édenben, akár a Sinai hegyen adta azt. Krisztus szeretet-parancs is új 
életet teremtő erő akart lenni, mint ahogy ma is alkalmas az ige arra, 
hogy Isten teremtő erejét közvetítse. Amit ma akar teremteni Isten kö
zöttünk: közösség vele és egymással, békesség lélekben és népek között, 
tehát ugyanaz, mint mindig: élet.

b) Megszégyenít. Rá kell döbbennie az embernek arra, hogy Isién erő
sebb. Amikor, engedetlensége után, Ádám meghallotta Isten szavát, sem
mi kétsége nem maradt afelől, hogy . ki győzött. De Péternek is meg kel
lett szégyenülnie nagypéntek hajnalán, Krisztus szavára emlékezve. A 
mai ember sem menekül meg ettől. Egymás előtt esetleg képmutatóskod- 
hat, de Isten előtt „minden nyilvánvaló” . Legtitkosabb gondolataink, 
cselekedeteink indító okai sem ismeretlenek előtte. Szeretettől „átforró
sodott” szavaink, látványos szolgálatunk, példás életfolytatásunk, egész 
magatartásunk „nyilván áll előtte” . S ha erre gondolunk — jó volna töb
bet gondolnunk rá — azonnal kisebb lesz saját dicsőségünk keresése. 
Ráébredünk mi is arra, hogy nem dicséretet várhatunk azért, amit tet
tünk Isten ügyéért vagy embertársaink boldogságáért, hanem meg kell 
szégyenülnünk.

c) Számon kér. Nem évül el, amit Isten (igéjében mondott. Adómtól 
azt kérte számon, hogy miért volt engedetlen. Jézus tanítványainak kül
detésük. hűséges teljesítéséről kellett beszámolniuk. Akik pedig egykor 
jobb, vagy bal keze felől állnak, arra a kérdésre lesznek kénytelenek 
választ adni, hogy eleget tettek-e Krisztus szeretetszolgálatot váró pa
rancsának. Jogos a számon kérés, hiszen Isten nemcsak parancsolt, ha
nem erőt is adott parancsai teljesítésére. Talán nem mindig csodálatos 
módon, hanem csak úgy, amint (Pál apostol (tett (róla bizonyságot: „Elég né
ked az én kegyelmem.. . ” Isten számon kérése nemcsak közvetlen pa
rancsaival kapcsolatos. Amit a segítségünkre számító, rászoruló embe
rek várnak tőlünk, ami feladatként vár ránk népünk, társadalmunk, 
vagy családunk körében, munkahelyünkön, vagy pihenésünk idején, ezek 
mint közvetett parancsai jutnak el hozzánk, teljesítésükért felelnünk kell. 
Isten számon kérő igéje azt akarja elérni, hogy necsak rádöbbenjünk 
bűnünkre, hanem megvalljuk és megbánjuk azt.

HATVANAD VASÁRNAP
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2. Megszólítás: az ige ereje. Az erős Isten — többek közt — igéjében, 
szava által is megmutatja erejét. A  textusban erről szóló gazdag felso
rolás alkalmas lehet arra, hogy megvilágítsa: valóban hatalmas erő árad 
Isten igéjéből.

a) Élő. Az emberi beszédet általában „élő”-nek szoktuk mondani, 
szemben az írott szóval. Az „élőszó” azonban csak elhangzása pillanatá
ban él. Isten igéjének „élete” örök. „Ég és a föld elmúlnak, de az én be
szédeim semmiképpen el nem múlnak” — ígérte Jézus a tanítványai
nak (Mt 24,35). Nemcsak emlékként él tovább Isten szava, ahogy rég el
hunyt szeretteink mondásaiból őrizünk néhányat. Az ige élete mindig je
lenidejű, tehát örök. Nem lehetne ez az ígéret igaz, ha nem valósult vol
na meg az a másik ígéret is, hogy „az Ige testté lett” . Személyesen élő 
tehát az ige, az élő Jézus Krisztus adja meg erejét.

b) Ható. A  magyar nyelvtan is azt tanítja az „ige” beszédrészről, hogy 
cselekvést, történést fejez ki. Amikor Isten szól, akkor cselekszik; ami
kor hangzik az ige, történik valami. Mindig van hatása, eredménye, még
ha negatívnak látjuk is sokszor az „eredményt” . Az Ötestamentum is te
le van Isten igéjének minden más fölött való hatalmával. Gondoljunk a 
pusztai vándorlásra, vagy a próféták sodró erejű igehirdetéseire. Jézus 
Krisztus szava még a természeti erőket is áttörte, amikor pl. lecsende
sítette a tengert, gyógyított, vagy halottakat támasztott fel. Magánál a 
hatásnál azonban mindig döntőbb volt az, hogy igéjével megmentést, 
életet és bűnbocsánatot nyújtott. Az egyház története is azt mutatja, hogy 
ha megelégedett azzal, hogy Isten igéjét hirdette és élte, akkor tudott 
hatni, éltetni. Ha azonban uralkodni vagy meggazdagodni akart, akkor 
inkább „megölte” a lelket éltetés helyett. Ma sem más az egyház szol
gáinak a feladata, mint gyülekezetben, vagy világi közösségben úgy „hat
ni” , hogy az életet jelentsen.

c) Fegyver. Isten igéje „élesebb minden kétélű karánál” . A  próféták 
is támadtak ás védekeztek véle. Jézus megkísérlésekor ugyancsak nem 
használt semmi más fegyvert. Egyedül igéjével aratott győzelmet a sátá
non. De fegyverként is arra használta mindig a szavát, hogy „ördögöt” 
űzve, gyógyítva, halálból életre keltve, vagy hangoskodó farizeusokat 
elnémítva, embereket mentsen meg földi és örök gyötrelemtől. — A  re
formáció különösképpen bizonyította, hogy milyen győzelmes fegyver le
het Isten igéje, ha azzal becsületesen hadakoznak. Az ember számára is 
adva van tehát a vele való győzelmes harc lehetősége. Persze csak ak
kor, ha a valódi ellenféllel, az igaz célért, s nem önmagunk érdekeinek a 
védelmében hadakozunk.

d) Elválasztó erő. „Elhat a szívnek... megoszlásáig.” Azt jelenti ez, 
hogy alkalmas, közvetítő eszköz Isten Szentlelke számára, az ember tel
jes megragadására. Tehát rávilágít az ember cselekedeteire, befolyásolja 
a legbensőbb gondolatokat: átjárta az ember egész gondolkodását, érzé
sét és akaratát. Egzistentiáiisan érvényesül a megszóiítottság. Ezt az erőt 
érezték meg a tanítványok, amikor Jézus elhívta őket a háló vagy a vám
szedő asztal mellől. Ez az erő teperte le Sault a damaszkuszi úton, vagy 
szállította le a fáról Zakeust. De ez a „velőkig ható” ige késztette őszinte 
vallástételre Pétert is Jézus — „Szeretsz-e engem”-kérdésére.

e) Ítélő szó. Megítéli a szív gondolatait és szándékait. „Nem az Is
ten végső, megmásíthatatlan ítéletéről van szó. Inkább arról, hogy Isten 
igéje megítél, hogy „megtudjam, ki vagyok tulajdonképpen” . Rávilágít 
bűnös gondolatainkra, szándékainkra. Szemünkbe mondja — jónak vélt 
elgondolásainkra is sokszor — mint Péternek: „Távozz tőlem sátán!” (Mt 
16,23) Emberi ítéleteket visszájára fordít, mint amikor a farizeusok a bű-
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nos asszonyt Jézus elé vitték (Jn 8,7). Isten ítélő szava meg akar tanítani 
arra, hogy az ő mértéke nem mindig egyezik a mi mértékünkkel, mi /nem 
ítélhetjük meg önmagunkat, még kevésbé egymást. Hia ezt komolyan 
vennénk, sokkal több volna az őszinte, segítőkész szereiét közöttünk!

3. Megszólított az erőtelen ember. Az ember a tudományban, fel
fedezésben és az élet sok más területén imponáló eredményeket ér el. 
Amikor most mégis az ember gyengeségéről beszélünk, ez az Isten előtt 
való képességeire vonatkozik. Isten számára az ember segítésre szoruló 
gyermeke, ezért szólítja meg igéje erejével, mentő szeretetével. Az em
ber számára akkor lesz Isten ereje valóban segítség, ha elismeri erőt
lenségét.

a) Teremtmény. Ez az alapvető oka Isten előtt való gyengeségének. 
A Teremtő határozza meg egész életét. Isten vele való akarata azonban 
nem elrejtett előle. Éppen az igében nyilatkoztatja ki az Isten velünk 
való akaratát, amely röviden így hangzik: „Azt akarja, hogy minden em
ber üldvözüljön.” (1 Tim 2,4) Ezért nem kérheti számon Isten cseleke
deteit, nem vonhatja ki magát a többi teremtményre is érvényes törvé
nyek alól, mert ezek beletartoznak Isten tervébe. Amikor zúgolódunk, 
mindezt elfelejtjük, pedig teremtmény-voltunk inkább hálára és szolgá
latra kellene, hogy késztessen bennünket. Hálára a teremtő Isten felé, 
szolgálatra pedig a másik teremtmény, az embertestvér és az egész vi
lág felé.

b) Tehetetlen. Az ember erőtlenségének gyakorlati, megtapasztalási 
formája: nem képes azt tenni, amit szeretne. A  bűn ellen való harcban 
azt látja,mintha mindig a rossz győzne: háborúk, éhínségek, gyűlölet stb. 
van a világban. Ha segíteni akar a rászorulón, nem érez erőt a cselekvés
re. Istenről való bizonyságtételében is végtelenül erőtlennek érzi magát. 
És még egész sor területe az életnek azt bizonyítja, hogy tehetetlenek va
gyunk erőtlenségünk miatt. — Ugyanakkor mégis látunk bibliai, törté
neti és mai példákat: egészen törékeny testtel is nagy dolgokat képesek 
alkotni emberek Isten erejével. Az igében magának Istennek az erejét 
kapjuk. Nem azért, hogy továbbra is erőtlenségünket hangoztassuk, ha
nem hogy szolgáljunk Isten erejével ott, ahova ő állított bennünket.

c) Számadásra kötelezett. Az embernek Isten előtt való felelősségé
ről nem hagy semmi kétséget az ige. Életünk minden területén számadás
ra kötelezették vagyunk. Itt azonban az igével kapcsolatos kérdésekről 
van most szó. Hogyan fogadjuk Isten igéjét? Mint „élő és ható stb.” meg
szólítást? Hogyan gyümölcsöztetjük? Boldogabbak lesznek-e embertár
saink a mi igemegtartásunk nyomán? hogyan adjuk tovább az igét? A 
befelé forduló, vagy csak szűk közösségben gyakorolt „kegyesség” in
kább botránkoztat, mint vonz. Aki nem tud nyitott lenni — előítéle
tek nélkül — mindenki felé, a legkisebb felé is, az nem veszi komolyan 
a számadási kötelezettséget. — Aki viszont komolyan veszi, annak el kell 
jutnia ismét az ige megvilágította igazságra: az erőtlen ember számadá
si kötelezettsége is úgy nyert megoldást Isten előtt, hogy az értünk test
té lett Ige, Jézus Krisztus teljesítette Isten számonkérő akaratát.

Új böjti időszak felé menve, az egyre bővebben hangzó igét, benne 
Jézus Urunk erejét, bocsánatát, de igényét is, fogadjuk több hálával, hű
ségesebb engedelmességgel és nagyobb örömmel!

Bárány Gyula
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Jk 3,13—18

ÖTVENED VASÁRNAP

Szelíden, bölcsen

Vízvezetékünk aknájában csőrepedés volt. Víz nélkül maradtak ház
tartásaink, sőt az épületünkben üzemelő napközis óvoda is. Jobban mond
va, volt itt víz bőven; az aknában magasan állt a talajvíz, a csőtörés kö
rüli tócsákban is víz volt mindenütt, de a legkisebb óvodás is tudta, hogy 
ez a víz semmire se jó. Várni kell az igazira, melyből inni, főzni és mos
ni lehet. Mart nem mindegy, hagy miilyen a víz. Jakab apostoltól 
ma azt tanuljuk meg, hogy nem mindegy az isem, hogy milyen okosság és 
bölcsesség van bennünk. Ezek is lehetnek tisztátalanok és felülről jö
vők, tiszták.

Mindezt az apostol nem úgy tanítja, hogy tudományos értekezést 
vagy bölcselettant ad elő nekünk, hanem tanításával állandóan a való
ságos életet célozza meg. Ez egyébként is jellemző Jakab levelére. Mert 
a tudás és a bölcsesség természetesen összefüggnek a gondolkodással és 
az elvi síkokkal, azonban meg is kell, hogy határozzák életszemléletün
ket, életgyakorlatunkat és kell, hogy irányítsák gondolkodásunkat, sza
vainkat és tetteinket.

1. Van tisztátalan okosság és bölcsesség! Az apostol ezt testinek, fö l
dinek és ördöginek mondja. A  történelem iszámonitairtja azoknak a hosz- 
szú sorát, 'akik nagy tudásukat kiváló képességeiket, zsenialitásukat em
bertelenségre, ördögi és aljas tettek véghezvitelére használták fel. Az 
ilyenek szégyenfoltjai maradnak a Földnek. Jakab apostol szerint azon
ban a gonosz minden embert kikezd valamilyen módon. A  fejezet első 
részében arról szólt, hogyan gyújtogat és rombol az ember nyelvét hasz
nálva fel a pusztításra, a mai igeszakaszban pedig arra figyelmeztet, 
hogy az ember okossága és bölcsessége se mentesek a kísértéstől. Szólás- 
mondásszerűen szoktuk megjegyezni egymásról: „Van neki magához való 
esze” — és ezt dicséretnek szánjuk és dicséretként könyveljük el. Pe
dig ez nem dicséret, hanem a mi leleplezésünk. Beismerése annak, 
hogy okosságunk, bölcsességünk csak „magunkhoz való” . Csak arra jó, 
hogy magunkat érvényesítsük — másokkal szemben. Magunkat védjük — 
mások kárára. Magunkat növeljük — másokat megkisebbítve. Ha csak 
„magunkhoz való” eszünk és bölcsességünk van, akkor törvényszerűen 
az történik amit az apostol elítél: irigységek és viszályok mérgezik éle
tünket. Irigységek, mert abban ami a másé, mindig van valami megkí- 
vánnivaló. Viszályok, mert a másikban mindig van valami „más” , ami 
ingerel, ami kihívó és taszító.

Ennek a tisztátalan okosságnak, bölcsességnek ördögi mivolta éppen 
abban látszik meg, hogy nyomában háborúskodás, zűrzavar és minden 
gonosz cselekedet jár (16 v) Mert a „Diaboíosz” nemcsak az ember 
gondolatait zavarja össze, hanem az indulataitól elragadott emberrel fe l
dúlja az emberi közösség rendjét is. Annyira fejetetejére tudja állítani a 
dolgokat, hogy még dicsekedésre is képes az ember, olyasmivel büszkél
kedve amit szégyelnie kellene. (14 v.) Ez a kificamodott bölcsesség rom
bolt azokban a gyülekezetekben is amelyekbe Jakab apostol írta levelét. 
Kialakultak bennük tanítványi körök, irányzatok, melyeket jelentős né
zeteltérések választottak el egymástól, s így közöttük viták keletkeztek, 
amik ádáz viszálykodásba is átcsaptak. (Groó Gy.)
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Azóta évezredek teltek el, de az önző és szeretetlen bölcsesség rom
bolása ima is kikezdi a gyülekezeteket. Mert nemcsak a templomainkat 
rongálják a viharok, esők és fagyok, hanem a gyülekezet népét is zilál
ják és erőtelenítik az irigységek, viszályok és az ezek nyomán támadó 
zűrzavarok. Sokan éppen hitbeli meggyőződésükre hivatkozva nem tud
ják elviselni a másikat. Sok presbitériumot tizedelt meg a tárgysorozat
ban soha nem szereplő és mégis újra éledő ellenségeskedés. Sok gyüle
kezet vezetői húzzák-vonják más és más irányba a kocsi rúdját. Sok 
gyülekezeti munkás néz farkasszemet a másikkal és eközben elmegy ked
vük a szolgálattól is. Sok gyülekezeti tag dönt úgy a viszály hevében, 
hogy a másik miatt inkább nem vesz részt az istentiszteleten. Mert „ma
gunkhoz való” eszünk, okosságunk és bölcsességünk van, de nincsen 
olyan bölcsességünk, amelybe belefér a másik, amely elbírja a másikat.

2. Van felülről jövő, szelíd bölcsesség! Jézus Krisztusban van, mert 
Ö az aki feiülrő jött közénk és Ö az aki ma is fölöttünk van. Nem úgy 
van fölöttünk mint a rúdugró fölött a mérce, a léc, hanem úgy ahogyan 
az édesanya van a gyermeke fölött, mindig készen, hogy lehajoljon hoz
zá. Öreá, Jézusra tekint Jakab apostol is a maga módján amikor a felül
ről való bölcsességről, a szelídség bölcsességéről tesz bizonyságot. Jézusra 
tekintünk most mi is, mivel tudjuk, hogy Ö a szelíd és alázatos. Ezután 
vasárnapról vasárnapra egyre többet tudunk meg szelídségéről, mert böjt 
kapujában vagyunk. A  szenvedés útján sóik lépést tett Jézus, de minden 
lépését szelíden tette meg. Ha Jézusra nézünk, megtudjuk, hogy szelídsé
ge nem gyengeség és tehetetlenség. A  szelíd Jézusnak van egyedül ereje 
arra, hogy hordozza bűneinket és a szelíd Jézus az Ura mennynek és 
földnek!

A  tőlünk kitelő bölcsesség nem tud ezzel a titokkal mit kezdeni. Az 
az ésszerű és logikus, hogy valaki vagy szelíd vagy erős. A  kettő együtt 
nem lehetséges. A  felülről való bölcsesség Jézusra tekint és érti a titkot: 
éppen ia szelídségben van az erő és a hatalom biztosítéka.

3. Meg kell mutatni a szelídség bölcsességét! Jézus megosztotta övéi
vel szelídségét és bölcsességét, hogy az felismerhető legyen az egész vi
lágon.

Milyen hatalmas építményekben, irodalmi, zenei és képzőművészeti 
alkotásokban tudta a keresztyénség megmutatni a világnak a szelíd és 
alázatos Jézust. Milyen szánalmasan kevés és silány ehhez képest az, amit 
a keresztyének ia Jézustól kapott szelíd bölcsességből tudnak megmutatni.

Jakab apostol nem engedi, hogy ebbe belenyugodjunk. Kérdőre von, 
unszol és követel: Kicsoda közietek a bölcs és okos? Mutassa meg az ő 
cselekedeteit bölcsességnek szelídségével! Azután mint jó tanítómester, 
ezt az elvi követelményt felbontja részleteire: „A  felülről való bölcsesség 
pedig először is tiszta (őszinte), azután békeszerető, méltányos, engedel
mes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem 
képmutató.”

Ezt az egész sort az jellemzi, hogy vonásai mind az emberi együtt
élésre vonatkoznak. (Groó Gy.)

A  felülről való bölcsesség megérti, hogy Jézus másokért élt, halt és 
él ma is. A  szelíd Jézussal együtt szelíden megnyílik mások befogadására. 
Mert azt a másikat, aki egészen .más mint mi vagyunk, valóban csak a 
szelídség bölcsességével lehet befogadni. Aki először mondta és akik is
métlik ezt a mondást: „Amilyen iaz adjon isten, olyan a fogadj isten” — 
nem ismerik Jézust és bölcsességét sem.

Ha feltételekkel és mértéktartással fogadjuk egymást, az csak értel
metlen erőfitogtatás. Erő csak a szelídség bölcsességéből fakad. Ezért a
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felülről való bölcsesség így szól a másikhoz: „Bárhogyan is jössz, én téged 
őszintén, méltányosan, békeszeretően, képmutatás nélkül és irgalmasságra 
készen fogadlak!” Fogadjuk be egymást és úgy fogadják be egymásit, aho
gyan azt Jézus tette.

4. A szelídség bölcsességének ígérete van! A  tisztátalan bölcsesség 
következménye a zűrzavar, háborúság és minden gonosz cselekedet. A 
szelídség bölcsességének ígérete az igazság és békesség.

Az ígéret kezessége az a magvetés, melyről az apostol az utolsó vers
ben szól. Mert minden vetés ígéret. Az elvetett mag ígéri, hogy új magok 
teremnek belőle. A  békesség az a jó vetőmag, melynek vetése sokszoro
san megtérül. Az Istennel való békességünk megtenni az embertársunk
kal és az önmagunkkal való békességet. Amikor kibékülünk haragosunk
kal, mindig mások is belevonódmak a megbékélésbe. Ha kezdeményezői 
vagyunk a békességnek, másokat is serkentünk vele.

Abból élünk, hogy mindig van, aki reménységgel magot vet a földbe, 
de abból is élünk, hogy mindig van, aki szelídséggel, békességgel vállalja 
a másikat. Ezek a bölcs és okos emberek!

Józsa Márton

64



Egyháztörténeti évfordulók
M azári Dániel Halála

„Masari Dániel pedig meghala Siracusánál.” A  Kocsi Csergő Bálint 
visszaemlékezéseit idéző, Bőd Péter által 1738->ban készített emlékirat, a 
„Kősziklán épült ház ostroma” csak egy ilyen rövid mondatban számol 
be arról a tragédiáról, melynek kezdetét az 1674. évi pozsonyi törvény
szék elé idézés jelentette, folytatása pedig megmérhetetlen szenvedés és 
megaláztatás volt, melyek csak akkor értek véget, amikor Mazári Dániel 
befejezte életét. Halála csendesen olvadt bele abba a szenvedés- és tra
gédiasorozatba, mely a magyarországi protestáns lelkészeknek és lelkész
családoknak az 1670-es években osztályrészül jutott. Hazájától, gyülekeze
tétől és családjától távol, gályarabként halt meg Szicília partjai előtt a 
gályapadon.

Több gyülekezetben végzett tanítói majd lelkészi szolgálat után a 
Nógrád megyei Tamásiból ment a pozsonyi törvényszék elé. Azok közé 
tartozott, akik semmiféle térítvényt nem írtak alá s akiket a börtön, 
kényszermunka és gályarabság sem rendített meg lélekben. Feljegyezték, 
hogy Leopoldvárban Kellió jezsuita egy alkalommal addig verette, míg 
a dárdanyelek össze nem törtek rajta, a Nápoly felé vivő úton pedig a 
Trieszti hajóra szállásnál az egyik katona ütlegei törték be a fejét. Hogy 
szervezete mindezek ellenére viszonylag jól bírhatta a megpróbáltatáso
kat, arra abból következtethetünk, hogy amikor 1675. július 2-án a fran
ciák ellen gályák indultak Szicíliába, és a rab lelkészek közül is kiválasz
tanak hetet, ő köztük van. Közülük négyen október közepén, ketten pe
dig február elején visszakerülnek Nápolyba, de Mazári Dániel már nem 
láthatta viszont társait.

Hogy a gályákon milyen sorsuk lehetett, azt sejteti halála előtt nem 
sokkal társaihoz írt rövid levelének néhány sora: „ . . .  ha valami módon 
használhattok, munkálkodjatok érettünk a gályák tisztviselőinél. Ha 
mindazonáltal semmit nem fognátok nyerni, mi a mi Urunk Jézus Krisz
tusért nemcsak testünket a veszélynek kitenni, hanem magát az életet is 
készek vagyunk letenni...  Legyen meg az Űr akaratja! Amint az Úrnak 
tetszik, úgy legyen! Isten veletek!”

Lelkész- és gályarabtársa Tinkovicz János kérésére Sirakuza mellett, 
a szárazföldön temették el, 1675 decemberében. Társai megjegyezték 
utolsó szavait: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam!” Zsédenyi István alsódörgicsei lelkész, ki Mazári 
Dániellel együtt volt, verses megemlékezéssel állított emléket Mazári Dá
niel hitének és hűségének:

„Hűségét és hitit Ura mellett ő is 
Állhatatosságban élte elfolytában 
Kegyesen megtartá bízván ő Urában.”

Ez az, amit a kor- és sorstárs Zsédenyi a maga számára is és „minden 
hű lélek” számára követendő példának tart. Ez teszi Mazári Dániel ma
gatartását az utókor számára is hitet erősítővé és példaadóvá.

Amikor gályarabjainkra, köztük Mazári Dániel hitére és halálára 
emlékezünk, hálát kell adnunk Istennek, hogy magyarországi protestáns 
egyházainknak abból a nehéz időszakából ilyen példaadó szolgák emléke 
maradt ránk. Áldozatvállalásuk nem csak a kortársakat késztette hűsé
gesebb hitre, de ma élő lelkészeket és gyülekezeteket is hitük felelősség
teljesebb gyakorlására ösztönöz.

Magyar László


