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Csendben Isten előtt

Kalácska Bála rádióban elhangzott 
igehirdetése

Mt 6, 19—21

Kedves Testvéreim! A mai vasárnap a Magyarországi Evangélikus 
Egyház szószékeiről az imént felolvasott evangéliumi részlet szolgál ige
hirdetési alapigéül. Ennek alapján arra keresünk választ, hogy hol és 
hogyan szerezhetjük meg az örök életre egyedül érvényes kincseket, il
letve miben jelentkeznek ezek „a rozsdaálló kincsek”? Anyagi, lelki, szel
lemi értékeket takarnak? Vajon csak az örök életben csillognak érték- 
állóan ?

Mindenekelőtt meg kell mondanunk, hogy a keresztyénségnek csak
nem kétezer éves történelme során sokféleképpen, de két alapvető terü
leten lépték át és értették félre Jézus Hegyi beszédének ezen pár monda
tát. Egyfelől az egyház akkor, amikor világi hatalmának „aranyfedeze
tét” az anyagi javak mérhetetlen halmozásában próbálta biztosítani. Más
felől viszont azok, akik a „bűnös világtól” való elfordulásban látták üd
vösségük zálogát.

Jézus az élet célját nem az anyagi javak ésszerűtlen és felelőtlen fel
halmozásában jelöli meg, mégkevésbé nem abban, hogy belső lelki vi
lágunk „elefántcsonttornyába” zárkózva, egyetlen ablakán keresztül az 
„ég” felé nézzünk.

„Rozsdaálló kincseket” a földön, a másokért élés szolgálatában sze
rezhetünk — csak ez a kincs nyújt „aranyfedezetet”, de nem az egyház 
világi hatalmára, hanem az örök életre.

A Szentírás kinyilatkoztatása alapján a keresztyén hit egyik jellegze
tessége az, hogy Istent nemcsak az egyház urának vallja, hanem a világ- 
egyetem alkotójának is, amelynek élete a természeti törvények, „acélsí
néin” fut. Az ember a természeti világ része és törvényeinek alávetettje. 
Ugyanakkor részese az ember — értelmi, érzelmi és akarati mivoltánál 
fogva — a közösségi élet, a történelem világának is. Itt Isten a teremtés
beli életrendekkel kormányoz úgy, hogy ezekben döntési és választási 
lehetőséget és adottságot biztosít az embernek. Másfelől ezekben a te- 
remtettségi életrendekben — mint amilyen a házasság, családi ólet, állam 
élete, munka és szabadidő, kulturális élet — erkölcsi feladatunk is van. 
Ezek az életrendek szükségesek és nem lehet csak úgy egyszerűen eltá
volítani életünkből. Ha történetesen valaki igazolatlanul maradt távol 
munkahelyéről, ezzel még a munka nem veszíti el ránézve kötelező ér
vényességét. Ezekben az életformákban eddig megszületett anyagi és szel
lemi értékeket a szó szoros és képletes értelmében védeni kell és ezek
ben lehet, mint Istentől a szeretet megélésének kijelölt területén olyan 
kincseket gyűjteni, amelyeket „sem a moly, sem a rozsda nem emészt 
meg”. Isten nem ellensége a világnak, hiszen Jézus emberré válásának és 
a váltságmű elvégzésének színtere.
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A reformáció egyháza a kolostorból a világba vonult, hogy jövőbe ve
tett feltétlen bizalmát, a hitét a való élet területén szolgáló szeretetben 
élje. Ez a ma hivő emberének is döntő etikai feladata. Ezt várja Isten 
az embertől, mint munkatársától és ezt tette üdvösségünk egyedüli útjává 
Jézusban aki nemcsak példa számunkra, hanem erőforrás is. Jézus 
sohasem dicsőítette a szegénységet, de a gazdag ifjúnak legérzékenyebb 
pontjára tapintott, amikor az örök élet elnyerése érdekében felszólította:
......menj el, add el vagyonodat, oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz
a mennyben. . A „mennyei kincsszerzésnél” tehát nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül anyagi javainkat, amelyeket nem felhalmozásra, hanem 
szolgálatra kapunk. Szocializmust építő hazánk alkotmányában és jogal
kotásában az anyagi javak igazságos elosztását a humanitás vezérelte és 
vezérli. Népi államunk mindent megtesz, hogy mindenki megkapja tisz
tességes bérét, de vigyáz arra is, hogy a törvényt megkerülő, ferde uta
kon szerzett anyagi előnyökre senki se tegyen szert.

Megdöbbentő volt a közelmúltban a televízió „Kék fény. . c. adá
sában nézni azokat a felvételeket, amelyek alapján 6000 liter pálinkát is 
kifőztek fejenként a „zugfőzők” az egyik faluban. Nem elég, hogy ezek 
a párlatok szennyezettek voltak és mérgező anyagokat is tartalmaztak, de 
a morál a borzasztó, ugyanis több falut érintett ez a visszaélés, s mi több 
a családi tradíció folytonosságát úgy biztosították — hallottuk — az egyik 
helyen, hogy a 18 éves fiút születésnapjára égy pálinkafőző készülékkel 
ajándékozták meg.

Nálunk a pénzszerzés kielégíthetetlen vágya — ha jelentkezik — 
nem az ember jövőjének biztosítása miatt történik a „nem tudjuk mit 
hoz a holnap” szempont alapján, hanem egyszerűen „nyugati mintára” az 
ember mértékévé az anyagiakat teszik és nem a társadalomban betöltött 
helye a mértékadó. Arra pedig egyáltalán nincs magyarázat, hogy valaki 
lebontja pár éve épített egyszintes házát azért, mert a szomszéd kétszin
test épített. Mi ez? Büszkeség, hiúság, tudatlanság? Vagy talán az Új
szövetség „hamis mammon” kifejezéssel fémjelzett varázslatos vonzere
je az anyagiaknak, amelyek gúzsba kötik értelmi, érzelmi és akarati 
valónkat?

A keresztyén ember felett az anyagiak nem uralkodhatnak, az anya
giakat magunk és mások szolgálatába kell állítanunk. Jézus világosan 
mondja: „. . .  ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is”. Akinek a szívében 
az Isten országa az első — mondja egyik etikusunk —, annak a tulajdon 
megszűnt az „első” lenni: végcélból eszközzé válik a jóra, Isten akarata 
betöltésére.

Hazánkban lét- és vagyonbiztonság van. Ez nem alap a vagyonhal- 
mozásra és ezen belül arra, hogy személyes tulajdonommal azt tegyek, 
amit akarok, noha ezzel a nézettel gyakran találkozunk. Jézus etikája 
nem ismeri az abszolút magántulajdon fogalmát, nem ismeri azt, hogy a 
másik emberre való tekintet nélkül személyes tulajdonommal azt te
gyek, ami akarok, hangoztatva, hogy az az enyém és ahhoz senkinek 
semmi köze. Társadalmunkban nemcsak a cserbenhagyásos gázolásért 
felel az ember, hanem azért is, amikor egy feltételezett balesetnél — 
amelynek ugyan nem vagyunk részesei — szükség lenne ránk a sérültek 
elszállításában, de kijelentjük, hogy autónkkal és benzinünkkel, sőt 
időnkkel, amely pénz, azt teszünk, amit akarunk. Ezt hívják abszolút er
kölcstelenségnek. „Aki jót tudna tenni, de nem teszi: bűne az annak” — 
olvassuk az Újszövetség egyik alapigazságát.

A keresztyénségnek csaknem húsz évszázada tudnia kell, hogy az 
anyagi javak erkölcsi alapja a becsületesen végzett munka. Ebben Pál
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apostol úgy áll előttünk, mint akin túltenni aligha fogunk, de befogni is 
nehezen tudjuk. Hazánkban már több mint 30 éve végezheti mindenki 
úgy a munkáját, amelyért megkapja méltó jutalmát. A munka mindenki 
számára biztosított, holott ez a világ jelentős területén nem természetes. 
A „3 millió koldus országa” az öregek számára is csak keserű emlék, ami
kor anyagi javaink nemcsak személyes biológiai életünk fenntartására 
elegendőek, hanem az emberhez méltó élet feltételei is adottak. Az a 
jelentős szociális juttatás, amelyet jóformán születésünk előtt már élve
zünk halálunkig, s ezen belül személyes tulajdonunk, amely egész dolgo
zó társadalmunk együttes tevékenységének eredményeképpen áll ren
delkezésünkre, el kell, hogy gondolkoztasson afelől, hogy azt tehetünk-e 
vele, amit akarunk. Hiszen azok a szakmai, tudásbeli, értelmi, érzelmi 
és akarati értékek, amelyeket tanulmányaink folyamán tehettünk magun
kévá és fejleszthettünk ki magunkban, amelyekért évente milliókat ál
doz társadalmunk, azok akkor lesznek igazán „drága kincsekké”, ha 
szolgálunk velük társadalmunkban. Az igazi kincsszerzés alapja nem az 
értékhalmozás, hanem az értékeink továbbadása. így lesznek értékeink 
maradandóak, s nem kell félni attól, hogy a rozsda megemészti, vagy 
„elparlagiasodik” tudásunk, mert valahol távol a fővárostól, kevésbé ur- 
banizált helyen kell szolgálni vele. Luther szerint, amikor javainkkal a 
felebarátot szolgáljuk, akkor Istennel tesszük azt. Ez viszont független a 
tértől, időtől és a szolgálat milyenségétől.

Amikor a megtermelt fogyasztási javakról beszélünk, mint szemé
lyes tulajdonunkról, akkor következetesen elfeledkezünk a köztulajdon
ról és ezen belül a termelőeszközökről, amelyeknek védelmében hatvá
nyozott formában van lehetőségünk a szolgálatra. Sajnos az egyházak en
nek védelméről évszázadokon keresztül keveset szóltak, pedig a múltban 
is volt köztulajdon. Bizonyára ennek is köszönhető sokak részéről az az 
erkölcsi közömbösség amellyel a köztulajdont illetik, jóllehet ez hatvá
nyozott formában magántulajdon. Ezt a keresztyén embernek világosan 
kell látnia és azt is, hogy az ez ellen elkövetett bűn, akár hűtlen kezelés
ben, akár lelkiismeretlenül végzett munkában, akár egy vasúti kocsi fel
szakított műbőr ülésében, akár leszakított telefonkagylóban, akár „senki 
földje” címen megdézsmált tsz kukoricásban, akár a köz tulajdonát képe
ző, de „csúsztatott pénz” segítségével pult alól megvásárolható fogyasz
tási cikkben, akár az állam gépkocsijával és üzemanyagával lebonyolított 
„fekete fuvarban” is jelentkezik. Isten és ember előtt súlyosabb elbírá
lás alá esik. Itt a köz ellen való vétés vezérlő eszköze a kevés munkával, 
vagy nélküle szerzett anyagi előnyök. De minek nevezzük azt a belváro
si esetet, amikor több mint 30 vevő jelenlétében két garázda fiatalember, 
egyik feleségének bábáskodása mellett „félholtra” verik az üzletvezetőt, 
süketre a telefont és hasonló a tervük a pénztárosnővel, aki távozásukat 
az üzlet redőnyének lehúzásával akarta megakadályozni. A pénztárosnő 
„csak” gerincsérülést szenvedett, a garázdák elmenekültek. Hát a 30 vevő 
mit csinált? Vadnyugati krimi filmet nézett egy szocialista ország főváro
sának belvárosában fényes nappal? A 30 vevő közül talán volt ott egy 
pár férfi, akik annyi előzékenységgel tartoztak volna a törékeny pénztá
rosnő iránt, hogy ők húzzák le a redőnyt. S ha nem volt férfi? A nők is 
tudnak a rendőrségnek telefonálni, szájukat kinyitni, de ne folytassuk. 
A kérdés itt nem az, hogy a vásárlóközönség összetétele milyen volt, 
voltak-e ott magukat keresztyéneknek vallók, hanem a megdöbbentő az, 
hogy ott emberek voltak. Emberek, akik közömbösen szemlélték, hogy el
vetemült garázda egyének miként veszik semmibe a köz- és magántulaj
donon túl a legdrágábbat: az emberi életet. A hivő embernek nem sza-
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bad félnie attól, hogy „bepiszkítja kezét” egy ilyen „földi” dologban. 
„Tiszta kezeket” csak a másokért végzett szolgálat után emelhetünk ma
gasra — ez a „mennyei kincsszerzés” alapja.

Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül a világ anyagi és szellemi 
fejlődésének mérhetetlen aránytalanságai mellett sem. Nem, mert ennek 
az a szomorú emberi vetülete, hogy naponta milliók fekszenek le éhen és 
tízezreket visz az éhhalál a sírba, nem beszélve a rosszultáplált utódok
ról, akinek testi és szellemi fejlődése kiheverhetetlenül károsodik. Az 
„éhségnek” ezen földrajzi egységei a fejlődő országokban vannak. Ott, 
ahol az emberiség kétharmada él és mindössze csak 21%-val rendelke
zik a világ anyagi javainak. Arról nincs statisztikai adat, hogy a „har
madik világ” pl. az emberiség szellemi, művészeti, irodalmi, egészség- 
ügyi, kulturális értékeinek hány százalékával rendelkezik. De talán jobb 
is. A „harmadik .világ” népeinek zöme az évszázados gyarmati kizsák
mányolás miatt jutott ide. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem egy fejlett 
kapitalista ország nemzeti vagyonának hátterében a színesbőrű világ 
százmillióinak kifosztása, kizsákmányolása és elnyomása áll. A fejlődő 
országokban átlagban 100 dollár alatt van az évi 1 főre jutó jövedelem, 
viszont jelentős azoknak az országoknak a száma, ahol 2400 dollár vagy 
több jut egy személyre. Mi ez az aránytalanság, ha nem szociális igazság-. 
talanság? Ez már több ezer évvel ezelőtt az Ószövetség világában is a 
legsúlyosabb bűnök egyike volt. Mégis 30-szor többet fordít a világ szel
lemi és anyagi javainak „fegyveres védelmére”, mint a „harmadik vi
lág” megsegítésére. Ez a világ egyes helyein csak ürügy a kalandor poli
tikára. Az Egyesült Államokban ebben az évben is növekszik a katonai 
kiadások összege, ugyanakkor Helsinki szellemét követve a „keleti félte
ke” a katonai enyhülésért és a teljes leszerelésért száll síkra a világ ha
ladó erőivel karöltve.

Minden önteltség nélkül elmondhatjuk, hogy az egyházak is kivették 
lehetőségeikhez képest eddig is részüket a világ égető kérdéseinek megol
dásában, és ha a szolgálat Urára figyelünk a jövőben is, akkor a mennyei 
kincseket — Istenbe vetett feltétlen bizalmunkat az üdvösség remény
ségében — az Ö üdvösségszerző cselekvésének színterén, a másokért 
élés szolgálatában megszerezhetjük, „mert ahol a mi kincsünk van, ott 
lesz a szívünk is”. Ámen.
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Országos Lelkészi Konferenciák 
Gyenesdiás 1976

Diakóniai teológiánk és az ökumené
Témánk meghatározása és körülhatárolása

A címben adott téma széleskörű. Többféleképpen értelmezhető, és 
még többféleképpen dolgozható fel. Ezért mindenekelőtt a témából adódó 
feladatunkat szeretném meghatározni és körülhatárolni a címben foglalt 
két kifejezés alapján: „Az ökumené” és „diakóniai teológiánk”.

Az „oikoumene” eredeti jelentése

Üjabban bizonyos körökben szívesen használják az „oikoumene” be
tű szerinti fordítását és — kissé talán tudálékosan — a „lakott földet” 
emlegetik. A szó betű szerinti értelme valóban ez. De régtől fogva kiala
kult egy kettős jelentés. Egyrészt jelenti a kulturált görög világot, később 
a római birodalmat a barbár világgal szemben. Másrészt jelenti az egész 
világot, különösen, amikor hangsúlyozzák a kulturált világ, ill. a római 
birodalom igényét az egész világra. Ennek megfelelően találjuk a Vulga- 
tában az orbis, universus orbis, orbis terrae ill. terrarum, vagy egyszerűen 
a terra kifejezést az „oikoumene” fordításaként, fgy érti ezt a szót a hi
vatalos római birodalmi nyelvhasználat szerint Lk 2,1 is: a földkerekség 
összeírásáról beszél, pedig mindenki tudhatta, hogy Augustus legfeljebb 
a római birodalom összeírását rendelhette el.

Az ökumené mai értelme

Az ökumené szót, mint ismeretes, a legújabb korban a keresztyén 
egységmozgalmakkal és szervezetekkel kapcsolatban szokás használni. 
Ebben az új összefüggésben egyházi kifejezéssé vált, de megőrizte erede
ti kettősségét. Amikor az újkori keresztyén egységmozgalmak felvették az 
„ökumenikus” jelzőt, akkor ezzel kifejezésre juttatták nemcsak azt, hogy 
a keresztyénség a maga egészében szeretne eggyé lenni, hanem azt is, 
hogy az egész világra kiterjedt keresztyénség kiterjeszti látóhatárát az 
egész világra és az egész emberiségre. A legtöbb keresztyén egységmoz
galom nyíltan programjában hordozza ezt a kitekintést az egész emberi
ség és az egész világ felé, akár a közös missziói vagy politikai-társadal
mi célok és feladatok érdekében keresik az egységet, akár önmagát tekin
ti a keresztyénség az új emberiség, az új társadalom előképének vagy él
csapatának. Az ökumené szó tehát egyszerre adja fel nekünk a keresz
tyénség egységének és a világhoz való viszonyának kérdését.
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Az ökumené szélessége és mélysége

Három további szempontot emelünk ki, hogy az ökumené széles és 
mély értelmét világossá tegyük.

Először: az ökumené mint a keresztyénség egésze, nem azonosítható 
egyetlen ökumenikus mozgalommal vagy ökumenikus szervezettel sem, 
jóllehet mind valamiképpen az emberiség egységét tűzi ki célul, és va
lamiképpen az egész keresztyénség ügyét akarják képviselni. Az Egyhá
zak Világtanácsa 1948-ban egyértelműen azzal a reménységgel létesült, 
hogy egyesítse magában valamennyi keresztyén egyházat, és a 60-as évek
ben e reménység beteljesedése közelinek is látszott. A római katolikus 
egyház azonban nem lépett be az EVT-be, és így az EVT félbemaradt 
szervezetté lett, mint a protestáns és orthodox ökumenizmus szervezete. 
Ugyanakkor az orthodox egyházak fenntartották azt az elvi álláspontju
kat, hogy egyedül ők képviselik az igazi önkumenikus keresztyénséget. A 
római katolikus egyház viszont a II. Vatikáni Zsinaton körvonalazta saját 
ökumenizmusát (De oecumenismo), és bármilyen nyíltsággal tette ezt a 
többi keresztyének felé, mégis sajátosan római katolikus jellegű és cél
kitűzésű maradt.

Másodszor: Az ökumené mint a keresztyénség összessége ennek elle
nére is tény és valóság, fgy látja ezt a nemkeresztyén világ, amikor a ke
resztyénséget a különbségek ellenére is összefoglalja. De így kell látnunk 
nekünk magunknak is, hiszen az egységtörekvéseknek, az ökumenikus 
mozgalmaknak semmi értelme nem volna, ha nem építhetnénk nagyon 
széles közös alapokra. (Ez az ökumené, amely a különbségek ellenére is 
valóság, aláhúzza a közös keresztyén felelősséget is: Mit jelent az öku
mené a világ számára? Mit tud adni a keresztyénség az emberiségnek?

Harmadszor: Az ökumené nemcsak a keresztyénség elérendő és meg
levő egységét jelenti, hanem épülő közösségét is. Az ökumené ilyen szem
pontból is több, mint az, ami valamennyi ökumenikus mozgalomban és 
szervezetben együttvéve történik. Az ökumené épülése az is, ha két kü
lönböző hagyományú keresztyén Jézus Krisztusban találkozik. Az öku
mené épül legalsó szinten baráti kapcsolatokon keresztül és felső szinten 
nemzetközi egyházi konferenciákon egyaránt. Az ökumené épül, amikor 
a különböző egyházak papjai és hívei népünkért és az emberiségért ér
zett felelősséggel találkoznak a Népfront Mozgalomban vagy nemzetközi 
békekongresszusokon. Ilyen értelemben az ökumené sohasem határolha
tó körül, és nem fogható semmiféle szervezetben. Arra a valóságra gon
dolok, amelyet Luther a Kis Kátéban így ír le: „Hiszem, hogy a Szent
lélek . . .  a földön élő egyházat hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli 
és Jézus Krisztusban megtartja az egy igaz hitben.” Az ökumené ebben 
az értelemben egyedül az Egyház Ura számára áttekinthető, ö  építi az 
ökumenét.

Az ökumenét ebben a szélességében, nyitottságában és mélységében 
értelmezzük előadásunkban.

Teológiai szolgálat

A másik kifejezés a címben: „diakóniai teológiánk”. Tudatosan hasz
náljuk a személyragos formát, mert hiszen ma már a diakóniai teológiá
nak többféle formáját és megfogalmazását ismerjük. Mi azonban nem ál
talában beszélünk diakóniai teológiáról, vagy a diakónia teológiájáról, ha
nem a mi teológiánkról, amelyet a mi sajátos helyzetünkben alakítottunk
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és alakítunk ki, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy nekünk, 
magyarországi evangélikusoknak mi a helyünk, feladatunk és szolgála
tunk a szocializmust építő magyar társadalomban. Ez azt jelenti, hogy 
teológián nemcsak a keresztyén szolgálat értelmét és tartalmát fejti 
ki, hanem maga a teológiai munka, amelyet végzünk, olyan szolgálat, 
amellyel segíteni akarjuk egymást a helyes tájékozódásban, hogy a ne
künk adott isteni ajándékokkal — a teremtés rendje szerint nekünk adott 
testi, lelki, szellemi ajándékokkal ugyanúgy, mint a Szentlélek ajándékai
val — tudjunk segíteni és javára lenni társadalmunknak, embertársaink
nak és az emberiségnek.

Teológiai konfrontálódás

Félreértések elkerülésére hangsúlyoznunk kell, hogy teológiánk szol
gálati jellegéből helytelen volna levezetni a korlátlan teológiai pluraliz
mus lehetőségét, mondván, hogy mindenki a maga teológiai látásával 
szolgáljon, csak az a lényeges, hogy szolgáljon vele. Végeredményben, ha 
a szolgálat tartalmát és irányát nem határozzuk meg, akkor „szolgálni” 
lehet az egyház hatalmi pozícióját, vagy restaurációs törekvéseit is. Teoló
giánknak azonban nemcsak célja, hanem tartalma és életeleme is az a 
szolgálat, amelyet Jézustól tanulunk, és amellyel Öt akarjuk követni a 
mi világunkban és a mi társadalmunkban. Ez pedig határozott irányt 
szab teológiánknak, és szembeállít minden olyan teológiai koncepcióval 
és teológiai gondolatmenettel, amely eltérő vagy ellentétes irányba hat. 
Diakóniai teológiánk tehát nem elvtelen, teológiátlan összefogásra ösztö
nöz, hanem teológiai konfrontálódásra, minthogy teológiánk, konfrontá
lódás közben született és konfrontálódás közben fejlődik. És ez a teoló
giai konfrontálódás is szolgálat!

Feladatunk

Ha ezek után kapcsolatba hozzuk diakóniai teológiánkat és az öku- 
menét, ahogyan ez címünkben adva van, akkor a témánkban adott kér
dést így fogalmazzuk meg: Mi magyarországi evangélikusok teológiánk
kal és tapasztalatainkkal hogyan viszonyulunk az egész keresztyénséghez 
és az emberiséghez? Hogyan tudunk az emberiség és a keresztyénség 
szolgálatára lenni?

Mivel pedig mostani együttgondolkodásunkban rendet kell tartanunk, 
három fő gondolatmenettel szándékozom körüljárni témánkat, és szólni 
szeretnék a keresztyénség világi feladatáról, azután a keresztyénség egy
ségéről és végül a keresztyénség mai bizonyságtételéről. A téma körüljá
rását említettem, mert mind a három altéma mögött ugyanaz a kérdés 
áll. Meggyőződésünk és tapasztalatunk szerint ugyanis a keresztyénség 
keresztyénségének, önmagához való hűségének és becsületességének pró
baköve a világhoz való viszony, mert a világhoz való viszonyban válik 
nyilvánvalóvá, hogy a keresztyénség jól érti-e, és híven követi-e Urát. 
Aminthogy Jézus szándékát is csak a világhoz való viszonyában lehet 
helyesen érteni, „mert úgy szerette Isten a világot. . . ” és „az Emberfia 
azért jött a világba. . . ” A keresztyén bizonyságtétel értelmezése közben 
tehát ugyanúgy, mint a keresztyén egység és a világi felelősség elemzé
se közben visszatér az a kérdés: hogyan értjük Jézust, és hogyan értel
mezzük világhoz való viszonyunkat?
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A KERESZTYÉNSÉG VILÁGI SZOLGÁLATA

Azt mondtuk, hogy a keresztyénség keresztyénségének, önmagához 
való hűségének és becsületességének próbaköve a világhoz való viszony 
Ezért a keresztyénségnek, az egyháznak a világi szolgálatát teszem első 
helyre, és most erre különös figyelmet és időt szeretnénk fordítani.

A világért való felelősségérzés terjedése

Az ökumené jelenlegi helyzetében sok pozitívumot lehet arról mon
dani, hogy növekszik a keresztyénség felelősségérzése a mai világért. 
Nincs olyan kérdése a mai világnak, amely valamilyen formában ne sze
repelnie a helyi, regionális vagy nemzetközi ökumenikus konferenciák 
programján. A béke és a társadalmi igazságosság kérdése, a faji meg
különböztetés elleni harc, a felszabadító mozgalmak támogatása, a béké
re való nevelés, a fejlődő népek anyagi, erkölcsi és kulturális megsegí
tése, általában a harmadik világ kérdései polgárjogot kaptak az EVT- 
ben, de egyre szélesebb körben foglalkoztatják a keresztyén közvéle
ményt is, nemcsak a világkonferenciákon, hanem egészen a gyülekezeti 
igehirdetésig menően. Erre mutat egyebek között a KBK munkája iránti 
érdeklődés növekedése is. De közismerten nagy lépésekkel haladt előre 
újabb időben a római katolikus egyház; különösen a Vatikáni Zsinat 
óta, a mai világ kérdéseinek megértése és megoldásukban való részvéte
le szempontjából. A Helsinki Dokumentumot ugyan felhasználták bizo
nyos körök Nairobiban arra, hogy az emberi jogok és a vallásszabadság 
védelme címén támadást intézzenek a szocialista tábor és a benne élő 
egyházak ellen: ez negatív és sajnálatos jelenség! Végül azonban mégis 
győzött az a szempont, hogy a keresztyénségnek mindenütt vannak fel
adatai az emberi jogok megvalósításával kapcsolatban, és nő a megértés 
abban a tekintetben is, hogy ez nem merülhet ki az emberi jogok dekla
rálásában és számonkérésében, hanem mindenütt olyan életfeltételeket, 
társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyokat kell teremteni, amelyek 
lehetővé teszik minden ember számára, hogy az élethez, munkához kul
túrához való jogukat gyakorolják. A Helsinki Dokumentumban adott po
zitív lehetőségek realizálásnak kérdését pedig különösen az Európai Egy
házak Konferenciája tette magáévá.

Az új világtársadalom modellje

Különös figyelmet érdemel az EVT kísérlete a jövendő emberi tár
sadalom modelljének kidolgozására. Ennek a tervnek van előzménye is 
az EVT-ben. Először felelős társadalomról beszéltek. Majd a 60-as évek
ben a forradalmi és felszabadító mozgalmak hatása alatt az igazságos tár
sadalom kérdése került homloktérbe. Most az EVT Központi Bizottságá
nak genfi ülésén az egyik munkacsoport „az igazságos, részeltető és fenn
tartható világtársadalom” modelljét próbálta körvonalazni, mint amely
nek megvalósítására a keresztyének is bevethetik erejüket. Abból a meg
állapításból indultak ki a munkacsoportban, hogy a jelenlegi világtársa
dalom igazságtalan és fenntarthatatlan. Igazságtalan ez a világtársadalom, 
mert nem adja meg az emberiség közös javaiból, a politikai hatalomból, 
a gazdasági és kulturális értékekből az illő részt minden embernek
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és minden népnek. És ez a világtársadalom fenntarthatatlan, mert igaz
ságtalan. De fenntarthatatlan azért is, mert ez a világtársadalom vissza
él környezetével és kiuzsorázza a természet kincseit (ökológia!). Ezzel 
szembeállítja, mint elérendő célt, az „igazságos, részeltető és fenntartható 
világtársadalom” modelljét (a just, participating and sustainable global 
society), amely igazságos, mert részeltet minden embert és népet a közös 
emberi felelősségben és döntésekben ugyanúgy, mint a közös emberi ja 
vakban, és amely mint igazságos rend fenntartható, mert a tudomány és 
technika segítségével olyan színvonalon tartja a világtársadalmat, hogy a 
természet kárt ne szenvedjen. Világtársadalom ez, mert a jelenlegi prob
lémák világméretűek és részleges vagy regionális intézkedések lényegi
leg már nem segítenek. Sürgős ennek a világtársadalomnak a megvalósí
tása, mert ez az emberiség életbenmaradásának feltétele.

Kapitalizmus és szocializmus között?

Meg kell mondanunk: egyet értünk ezzel a tervvel, sőt örülünk neki, 
mert messzemenően egyezik a szocializmus jövőtervével. Mégis alapvető 
hiányérzetünk és kételyünk van vele kapcsolatban. Először is: fel sem ve
ti azt a kérdést, hogy ki, hogyan valósítja meg ezt a tervet. A keresztyén- 
ség? De hol van az az eleven és előretekintő keresztyénség, amely erre a 
nagy feladatra vállalkozhatna? Mivel világtársadalomról van szó, a terv 
számára meg kellene nyerni a nemkeresztyén világot is. De hogyan le
hetne ez az emberiség közös terve? Ez a kérdés már rávilágít a terv má
sik hiányosságára: meg sem említi, hogy legalább még két elképzelés van 
a világban a jövendő társadalomról. Az egyik a kapitalizmus javításából 
indul ki, a másik a szocializmus építésével tart egy új világtársadalom 
felé. Nincs szó arról, hogyan viszonyul ezekhez az EVT terve. Benyomá
sunk szerint közelebb áll az utóbbihoz, a szocializmuséhoz, de akkor ezt 
meg kellene mondani világosan, és le kellene vonni belőle a logikus gya
korlati következtetést: együttműködés a szocializmus erőivel. Vagy talán 
a kettő közt, egy harmadik „keresztyén” koncepcióról van szó? Akkor 
pedig azt kell kérdeznünk: hol van az a keresztyénség, amely a kapita
lizmus és a szocializmus között olyan harmadik erőt képvisel, amely ezt 
a világtervet megvalósíthatja? Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a ka
pitalizmus és a szocializmus között nemcsak ideológiai, hanem világmé
retű osztályharc folyik, és a keresztyénség nem ezen kívül, hanem benne 
él. Világosan kell látnunk, hogy a kérdések mögött az a tény áll, hogy az 
ökumené még mindig nem vette komolyan a szocializmus létezését, és 
nem tisztázta hozzá való viszonyát.

Az új kor embere

Világos tájékozódásunk érdekében szükségesnek tartom ezen a he
lyen történeti távlatok felmutatását. Kissé elnagyoltan, a problémák fő 
típusait rakom egymás után. A történeti távlat kedvéért az újkor kezde
téig megyünk vissza: a reneszánsz és a humanizmus koráig, amellyel egy- 
házilag egybe esik a reformációnak és az ellenreformáció kezdetének ide
je. A korszakváltás hátterében a középkori feudális rend felbomlása, a 
polgári társadalom megerősödése és a kapitalista rendszer kifejlődése áll. 
Ekkor alakul ki az újkori ember képe és világnézete. Jellemzője a sze-
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mélyiség egyedülálló értékének kiemelése, amely filozófiai és gyakorlati 
individualizmusban jut kifejezésre. Ehhez járul a modern ember aktivi
tása és vállalkozó kedve, amely abból a meggyőződésből született, hogy 
az ember nincs kiszolgáltatva misztikus erőknek, hanem a tudomány és 
a technika segítségével úrrá lehet a természet felett, és szolgálatába állít
hatja a természet erőit. E kettőt, az individualizmus és az aktivizmus el
vét összekapcsolja a szabadverseny elve, amely szerint az egyéniség az 
erők szabad összemérése közben fejlődik ki, és bizonyítja felsőbbrendűsé
gét. Aki a versenyben felülkerekedik, méltán élvezi ennek előnyeit; aki 
lemarad nem tekintheti ezt igazságtalanságnak. Átfogóan pedig az újkori 
világszemléletet a szekuláris gondolkodás jellemzi, amely szerint a vilá
gon minden a saját belső törvényszerűsége szerint történik, bármiféle 
rajta kívül álló erő, vagy a világtól lényegileg eltérő szellemi valóság be
hatása nélkül. Az újkori ember gondolkodása tehát lényegileg atheista 
abban az értelemben, hogy Istent nem tudja belehelyezni sem világába, 
sem gondolkodásába.

Keresztyénség a szekularizmus ellen

A keresztyénség nem egykönnyen találta meg helyét az újkorban. 
Részben forradalmi és reformátort mozgalmakkal reagált, a hivatalos 
egyház pedig igyekezett konzerválni a feudális rendszer maradványait, 
és egyre inkább hasznot húzott az erősödő kapitalizmusból is. Viszont 
lényegéből folyóan nem tudott kiegyezni a szekularizmussal. Minden 
bajért a modern ember szekuláris gondolkodását, atheizmusát tette fe
lelőssé, és ezt kíméletlenül támadta minden megjelenési formájában.

A szocializmus ideológiája

A konzervált feudalizmus és ez előretörő kapitalizmus féktelen ver
senye következtében tovább éleződtek és elviselhetetlenné váltak a tár
sadalmi ellentétek, amelyek elméletileg a francia forradalmi filozófiá
ban jelentkeztek, gyakorlatilag pedig a francia forradalomban robbantak 
ki. Ezzel az újkor új szakasza kezdődött, amelyet a munkásosztály elő
retörése és a forradalmak sorozata jellemez. Eszméje a szocializmus, 
amely ideológiai kiteljesedését a marxizmusban érte el. Ez az új mozga
lom és ideológia és az újkor jellegzetes vonásait viseli magán. Mindenek
előtt abban az optimizmusában, hogy az ember nem kiszolgáltatottja sor
sának, hanem a tudomány és a technika eszközeivel úrrá tud lenni most 
már nemcsak a természet erői felett, hanem alakítani, formálni, ember
ségessé tudia tenni saját társadalmát is. Ehhez szervesen hozzátartozik 
az emberi aktivitás értékelése és a szekularizált gondolkodás, ami az ú j
kor emberét szintén egyetemlegesen jellemzi. Aktív atheizmussá azonban 
csak akkor lesz, ha a tudatos vagy öntudatlan osztályharc az atheizmus 
támadása vagy az Istenhit mögé rejtőzik. Más szempontból viszont a 
marxizmus dialektikus ellentéte az új kor emberét jellemző individua
lizmusnak. Eddig a filozófiai gondolkodást az jellemezte, hogy az egyén
ből indult ki, és a közösség problémáját mint egyedek összességét próbál
ta megérteni. A marxizmus a közösségből indul ki, és ebbe foglaltnak 
tudja az emberi személyiséget. Az ember egyénisége a közösségben, a kö
zösséghez való viszonyában teljesedik ki. Ebből következik, hogy a ver-
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seny sem kaphatja azt a szerepet, mint az individualista szemléletben: a 
verseny nem a közösséggel szemben, hanem csak a közösség javára kap
hat helyet.

A szocializmus m egvalósulása

A marxizmussal kapcsolatban három szempontot szeretnénk még ki
emelni. Az egyik az, hogy Marx filozófiája és a marxizmus az utolsó 
és jelenleg is egyetlen filozófiai rendszer, amely a modem világ minden 
felismerését és problémáját világos és átfogó rendszerbe foglalja, és egy
úttal összekapcsolja az emberiség számára elfogadható jövőlátással. Marx 
és a marxizmus egyetemes emberi látóhatáron gondolkodik: ebben van 
vonzó és átütő ereje. A másik az, hogy Marx nemcsak elméleti
leg dolgozta ki a jövő társadalom képét, hanem arra a kérdésre is választ 
keresett, hogyan valósul meg ez az új társadalom. Az érdekeltség kérdé
sének kapcsán ismerte fel azt az igazságot, hogy az új társadalmat azok 
fogják megvalósítani, akik a régi renddel szemben, és az új mellett van
nak érdekelve: vagyis a munkásosztály, vele szövetségben a szegény pa
rasztság és a kispolgárság egy része (később a gyarmati népek is). Így ju 
tott el arra a korszakalkotó felismerésre, hogy a világméretű osztályharc 
nélkülözhetetlen feltétele és előzménye a szocialista társadalom megvaló
sításának. A harmadik szempont pedig az, hogy a marxizmus többé 
nemcsak filozófia és ideológia, hanem ma már megvalósult és tovább 
valósuló valóság, amely világhatalmi tényezővé vált a szocialista tábor 
formájában.

Keresztyén restauráció

Hogyan reagált és reagál a keresztyénség, az egyház az új történeti 
jelenségre? Jó l ismert tényeket sorolok fel. Az 1848-as forradalom meg
rázta, felrázta és aktivizálta a polgári társadalommal összenőtt keresz- 
tyénséget. Megindul Wichern felhívása nyomán az intézményes diákóniai - 
munka. Erősödnek az ifjúsági, ébredési és evangelizációs mozgalmak. Ú j
já  éled a konfesszionalizmus. Az egyházi, istentiszteleti élet megelevení- 
tését szolgálják a liturgiái és himnológiai mozgalmak, többnyire restaura- 
tív jelleggel. A kultúrprotestantizmus, a liberalizmus, a keresztyénszocia
lizmus különböző mozgalmai igyekeznek lépést tartani a korral, de a gyö
kerekig, a munkásosztállyal való kapcsolatig alig jutnak el. Emellett fo
lyik az eszmei harc is. A szocializmus közösségi elvével szemben hang
súlyozzák a személyiség jelentőségét és a személyes szabadságot, mint az 
ember elidegeníthetetlen isteni jogát. Isteni jogként deklarálják a tulaj
donjogot, és nem akarnak különbséget tenni a termelőeszközök és az 
improduktív személyi javak között. A lelkiismereti és vallásszabadság cí
mén támadják a szocialista országokat, de szóba sem kerülhet az atheiz- 
mus vagy a kommunizmus diszkriminálásának elítélése. Az eszmei harc
ban nagy szerepet játszik a szekularizmus és atheizmus bírálata. De ke
resztyén körökben többnyire nem tudatosul az a tény, hogy ez a 200—300 
évvel ezelőtti vitahelyzetre való visszatérést jelenti, és hogy ma már a 
keresztyénségnek nem a szekularizmus és az atheizmus a fő kérdése, ha
nem a szocializmussal való konfrontálása, találkozása, és a hivők mozgó
sítása a szocializmus elveinek megfelelő világtársadalomért.
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A keresztyénség társadalmi elhelyezkedése

Az ökumené jelenlegi helyzetének és magatartásának ez a történeti 
háttere. Társadalmi háttere pedig az, hogy a keresztyénség az egész em
beriségnek legfeljebb 1/3 részét alkotja, de műveltség és vagyoni helyzet 
szempontjából többnyire a világátlag vagy a környezeti átlag felett áll. 
Világviszonylatban pedig a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 
hatalom jelentős része keresztyén, vagy ún. keresztyén kézben van. Ez 
magyarázza, hogy a forradalmi és felszabadító mozgalmak többnyire nem 
keresztyén vezetés alatt állnak és a szocializmus többnyire a keresztyén- 
ségtől függetlenül terjed. Ezért a keresztyének nagy többségének alig van 
kapcsolata a szocializmussal sem elméletileg, sem gyakorlatilag, és nem
csak a szocializmussal való együttműködést, hanem még a szocialista tár-, 
sadalomban való keresztyén életfolytatás lehetőségét és szabadságát is 
megkérdőjelezi, vagy lehetetlennek tartja. Ez a történeti és társadalmi 
háttere annak, hogy jóllehet a keresztyénségben terjed a világért való fe
lelősség tudata, és ez az ökumenikus szervekben is erősen jelentkezik, de 
a keresztyénség jelentős része még mindig nem ébredt tudatára annak, 
hogy a marxizmus, a szocializmus többé nem elmélet, hanem valóság, és 
hogy a keresztyénségnek nem ideológiákkal kell konfrontálódnia (ezzel 
is!), hanem a szocializmus valóságával.

Tapasztalataink és felismeréseink

Ebben az összefüggésben értjük meg, hogy nekünk magyarországi 
evangélikusoknak mi a helyzetünk és feladatunk az ökumenében. Mert 
számunkra a szocializmus már több mint 30 éve nem teoretikus kérdés, 
hanem a mindennapi élet és szolgálat kérdése. Ezért tapasztalatainkkal 
és felismeréseinkkel bizonyára szolgálatára lehetünk az ökumenének, 
amely a szocializmusról többnyire keveset és sok tévését tud. A szocializ
mus építése közben teológiailag is tisztáznunk kellett helyünket és fel
adatunkat, és így került homloktérbe hazai és nemzetközi eszmecserék 
eredményeként a szolgálat gondolata. Ez több vonatkozásban is jónak 
bizonyult. Először: a szolgálat teológiájának meggyőző ereje abban van, 
hogy nem más mint krisztológia. Ahogyan Jézus szolgálni jött a világba, 
úgy mi is szolgálatra küldettünk. Másodszor: a szolgálat szempontja alá 
lehet foglalni az egyházaknak, mint a keresztyének közösségének és az 
egyes keresztyéneknek tevékenységét egyaránt. Harmadszor: a szolgálat 
szempontja alatt össze lehet foglalni a keresztyénség kétféle szolgálatát 
a világban: az evangélium szolgálatát és a társadalmi szolgálatot. Negyed
szer : a keresztyén életnek és az egyház tevékenységének a szolgálat szem
pontja alá helyezése megegyezik evangélikus egyházunk legjobb tradíciói
val. És végül: a keresztyén szolgálat hangsúlyozása elfogadott az egész 
keresztyénségben, és mint tudjuk a szolgálat teológiájának többféle típu
sa terjedt el az utóbbi időben. Ezért a szolgálat szempontja alkalmas 
kapcsoló pontot is nyújt arra, hogy diakóniai teológiánk sajátos tartalmát 
megértessük és tovább adjuk az ökumenében.

Reformátori teológiai örökségünk

Mit is tudunk mondani a szolgálat szempontja alatt a keresztyénség 
világi helyzetéről és feladatáról, ha ebben kulcskérdésnek tekintjük a 
szocializmussal való konfrontálódást? Diakóniai teológiánkat ebben az
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összefüggésben kapcsolatba hozzuk az evangélikus egyház sajátos hagyo
mányával: a két birodalomról szóló lutheri tanítással. Előre kell bocsá
tanunk: ahogyan a megigazulás tanának, a krisztológiának, vagy a forra
dalom teológiájának többféle változata van, ugyanúgy többféle változata 
van a két birodalomról szóló tanításnak is, és ezek közül az egyik annak 
lutheri formája. Ráadásul Luther ezen tanításának többféle -r- többnyire 
hamis — értelmezése és alkalmazása is van. Mégis alkalmasnak tartjuk 
ezt a koncepciót, hogy megvilágítsuk vele a keresztyénség helyét és fel
adatát a világban, mégpedig a világi hatalom és a keresztyének világi 
feladatvállalása szempontjából.

Uralkodó egyház

Az egyházi hatalom kérdését ismét nagyobb történeti távlatba állí
tom. A keresztyénség komoly válságba került Nagy Konstantinusz idején, 
mert egyszerre felszabadult az üldöztetés alól, és ugyanakkor hatalmi 
pozícióba került. A keresztyénség inkább fel volt készülve a szenvedésre, 
mint a hatalom teológiai szempontból helyes értelmezésére és gyakorlá
sára. Ezért a keresztyénség felkészületlenül, vezető szerepre méltatva — 
vagy talán kárhoztatva? — beleilleszkedett a meglevő rendszer keretei
be, és egyebek között így lett, egyetlen századon belül, az államhatalom 
segítségével a pogányság elnyomója és üldözője. Mégis újra kellett fogal
mazni az egyház és az állam viszonyát a keresztyén szempontból, és en
nek első teológiai ideológusa Augustinus lett. Augustinus — most leegy
szerűsítem ismertetését — két birodalomról, vagy államról (civitas) be
szél: Istenéről és a sátánéról. Az állam szerinte a sátán eszköze, kivéve, 
ha aláveti magát Isten birodalmának, amelyet az egyház képvisel. Lé
nyegileg ez lett a középkor irányító elve, abban a továbbfejlesztett formá
ban, ahogyan azt Aquinói Tamás megfogalmazta. Az egyház és az állam 
viszonyára alkalmazza teológiájának alaptételét: a kegyelem nem semmi
síti meg, hanem teljességre viszi a természetet (gratia non tollit, séd per- 
ficit naturam), és azt mondja, hogy az állam akkor tudja teljesíteni ter
mészetes (isteni) rendeltetését, ha alárendeli magát az egyháznak (ill. 
az egyház fejének), amely Krisztus reprezentánsa a földön. Itt is két ura
lomról van szó, de nem egymás mellé, hanem egymás alá rendelve. így 
alkotta meg Aquinói Tamás a hierarchikus felépítésű egységes keresztyén 
társadalom képét, amelyben a döntő szót kötelező érvénnyel az egyház 
mondja ki, s a köz- és magánéletet a keresztyén egyház elvei szabályoz
zák. Ezt az elvet a római katolikus egyház nem adta fel, és ahol lehetett, 
érvényesítette és érvényesíti.

Keresztyén társadalom

Hasonló koncepció nemcsak római katolikus területen, hanem protes
táns területen is jelentkezik: nem hierarchikus, hanem polgári demokra
tikus alapon, vagy éppen a legalsóbb néposztály uralma formájában. Sütő 
András: „Csillag a máglyán” című darabja nem tekinthető történetileg 
hiteles drámának. De a genfi (kálvini?) példán, nyilvánvalóan típussze- 
rűen, mutatja be, mire vezet, ha a „keresztyén” társadalom kötelező erő
vel érvényesíti a keresztyén normákat. Hasonló a helyzet Münzerrel is. 
Bármennyire kérdéses, hogy Luther mindenben megértette-e, és helye
sen ítélte-e meg Münzert, abban a történeti dokumentumok tanúsága
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szerint sem tévedett, hogy Münzer a legalsó néprétegekre támaszkodva 
Krisztus országát akarta megvalósítani a földön, vagyis egy olyan keresz
tyén társadalmat, amelyben az egészen radikálisan értelmezett keresz
tyén normákhoz kell igazodni. Az „egyházi” hatalomtól függetlenített mo
dern szekuláris állam és társadalom gondolata tőle ugyanolyan távol ál
lott, mint a genfi reformátoroktól vagy Aquinói Tamástól. Végül emlé
keztetek arra, hogy az ökumené legújabb történetében is többször jelent
kezik az a gondolat, hogy a keresztyénség valósítja meg az új társadal
mat és a keresztyén gyülekezet a jövendő társadalom, az új emberiség 
előképe.

Luther Isten kétféle uralmáról

Luther kétféle birodalomról szóló koncepciója ettől lényegesen kü
lönbözik. Nem győzi hangsúlyozni, hogy Isten kétféleképpen uralkodik 
a világban. Egyrészt a világi hatalom útján, és itt a világi hatalom fo
galma alá veszi a szülői hatalmat ugyanúgy, mint a különböző tisztség- 
viselők és a fejedelmek hatalmát. Ezek hatalmukat arra kapták, hogy a 
rájuk bízottak földi jólétéről gondoskodjanak. Isten másrészt az evangé
lium által uralkodik a világban, amelynek hirdetését az egyházra bízta. 
Isten ezzel téríti az embert és formálja új emberré. Luther ezzel kapcso
latban hangsúlyozza, hogy az egyház az Istentől nem kapott más hatal
mat, mint az evangélium hatalmát, és ez nem világi, hanem lelki hata
lom: vele nem kényszerítheti az embert, hanem egészen arra van utalva, 
hogy Isten végezze el az evangélium hirdetésén keresztül hitébresztő és 
életet újító munkáját. Ez tehát pontosan egybeesik azzal, ami a szolgálat 
teológiájából is következik: hogy ti. az egyház ne uralkodjék a világban, 
még az emberek lelkén sem, hanem végezze a rábízott szolgálatot.

A lutheri tanítás távlatai

A két birodalomról szóló lutheri tanítás viszont másfelől arra ad in
dítást, hogy a keresztyének bátran vállalják és végezzék világi feladatai
kat. Itt ismét több szempontot kell kiemelnünk. Az első az, hogy Luther 
egészen újkori módon, modernül gondolkodik a társadalomról. Követ
kezetesen számol azzal, és sokszor emlegeti, hogy a keresztyének nagy 
többsége csak névleg keresztyén, és nem is tehetők egyhamar igazi ke
resztyénekké. Ezért a világot nem lehet „az evangéliummal kormányoz
ni” : nem lehet a társadalmat a törvény erejével arra kényszeríteni, hogy 
az evangéliumból és a Krisztus-hitből folyó elvek szerint éljen. Másod
szor: Isten nemcsak megteremtette a világot, hanem állandóan teremti, 
fenntartja, kormányozza, mégpedig rejtetten. Isten belehelyezte és állan
dóan érvényesíti az élet rendjét a világban, ezért az élet helyes és jó 
rendjét azok is felismerik, akik nem ismerik az Istent. Ezt a rendet nem 
mindig egy ember önmagában, lelkiismeretében ismeri fel, hanem rend
szerint egymással vitatkozva, eszmecsere, dialógus közben (ahogyan Pál 
is mondja Rm 2,15-ben!). Harmadszor: ebből következik, Luther szerint 
a hivő ember mindennapi „normális” helyzete az, hogy nem hivő embe
rekkel, nem keresztyénekkel él és dolgozik együtt. Mennyire modern el
képzelés! Együttműködésüket is lehetségesnek tartja, az előző pontban 
mondottak alapján: hiszen egymással konfrontálódva, eszmecserét foly
tatva találhatják meg a helyes utat, amelyet együtt vállalhatnak. Ezzel
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a hívők és nem hívők együttélésének és együttműködésének széles em
beri bázisát tárja fel Luther. Negyedszer: Luther szerint ez távolról sem 
jelenti azt, hogy a hivő ember megtagadja hitét vagy megtagadja az 
evangéliumból, Krisztus-hitéből folyó életelveit, és mindenben alkalmaz
kodik a világhoz, sőt éppen ennek alapján, Krisztus-hitéből folyóan vég
zi világi feladatát. Mégpedig hangsúlyozottan szeretetből folyó szolgálat
ként! Ez határozza meg saját „hozzáállását”. Viszont nem kényszeríti 
nem keresztyén embertársát, és nem is várhatja el tőle, hogy keresztyén 
módon értelmezze saját munkáját vagy állásfoglalását. Az együttműkö
dés tehát semmiképpen sem jelenti a keresztyén ember „hasonulását a 
világhoz” (Rm 12.1.2; pl. önző érdekekből is jól végezheti valaki a mun
káját, de nem kell, hogy a hivő ember ugyanilyen indítékokkal végezze 
munkáját; a törvény megengedi a válást, de a keresztyén embernek nem 
kell élnie ezzel a lehetőséggel.) Végül: a két birodalomról szóló lutheri 
tanítás közvetlen folyománya ia ihit által Való megigazulás lutheri tanítá
sának. Eszerint egyrészt egyedül Isten az, aki hitet ébreszthet, s ezért 
senki sem kötelezhető arra, hogy higgyen, vagy hogy a Krisztus-hit sze
rint éljen. Másrészt, mivel a hit egyedül Isten munkája ,a hit által az 
ember nem lesz magasabbrendű emberré, hanem egyszerűen emberré, és 
hiéből folyóan, nem kényszeredetten, hanem szívesen szolgálja embertár
sai javát.

Az együttműködés lehetőségei

Így látjuk a keresztyénség világi helyzetét és szolgálatát az újszövet
ségi krisztushit, a lutheri reformáció és a diakóniai teológia megvilágítá
sában. Tény azonban az, hogy sem Jézus, sem az őskeresztyénség, sem 
Luther nem találkozott korunk szocializmusával. A mi helyzetünk ebből 
a szempontból merően új az övékhez képest. Viszont a szolgáló Krisztus 
példája, a benne való hit, az ő követése szolgálatában, felszabadított 
arra, hogy más hitűekkel és marxistákkal együtt vállaljuk a közös fel
adatokat szocialista társadalmunkban, és az állandó eszmecsere és együtt
működés nyomán egyre szélesebbnek láthatjuk az emberi együttműködés 
bázisát és lehetőségét. Ezzel az újszövetségi és lutheri alapokra épülő 
szolgálati teológiánkkal és tapasztalatunkkal tartozunk az ökumenének.

A KERESZTYÉNSÉG EGYSÉGE 

„Látható” egység és szakadás

A keresztyén egység keresésének messze visszamenő múltja van, és 
távolról sem csak a legújabb kor egyháztörténetének vált jellemző voná
sává. A keresztyének köztudatában ezzel szemben az az elképzelés él, 
hogy a keresztyénség kezdetben egységet alkotott, és a kezdeti egység a 
történelem folyamán bomlott meg, az egyház egységének a megbontója 
a reformáció, talán maga Luther volt. Ezt kiegészíti az az elképzelés, 
hogy az egység helyreállítása tulajdonképpen csak a legújabb időben 
foglalkoztatja a keresztyénséget. Ez a szemlélet azonban csak nagyon kis 
mértékben felel meg a történeti valóságnak, közelebbről abban az eset
ben, ha az egység feltételének tekintjük a keresztyénség szervezeti egy
ségét, ahogyan ez a római katolikus egyház dogmáiból következik. Ezzel 
a szemlélettel valóban egységesnek mondható az egyház, de nem a re-
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formációig, mert a nagy szakadás már jóval előbb megtörtént a keleti 
ortodox és a nyugati római katolikus egyház között (1054). Az egyház 
„látható” szervezeti egységének helyreállítására irányuló törekvések pe
dig valóban a legutóbbi időben elevenedtek meg. Ha azonban nem szer
vezeti, hanem tartalmi szempontból értelmezzük az egységet, akkor a 
valóság az, hogy az egység kérdése kezdettől fogva foglalkoztatta a ke- 
resztyénséget, mert amióta létezik a keresztyénség, mindig voltak benne 
eltérések, sőt ellentétek, s így az egységtörekvések is végigkísérik a ke
resztyénség egész történetét.

Krisztológiai háttér

Bevezetésül megállapítottuk, hogy a keresztyénség alapkérdése a 
Krisztushoz és a világhoz való viszony. Ez a megállapítás érvényes a ke
resztyén egység, az ökumenizmus összefüggésében is. Ha a keresztyénség 
születésének idejére megyünk vissza, találkozunk az „Isten népének” 
első nagy szakadásával. Az volt a kérdés: Jézus-e a Messiás, a Krisztus? 
Izrael nem tudta őt Krisztusnak elfogadni, mert nem felelt meg a mes
siásra vonatkozó teológiájuknak, az ő krisztológiájuknak, amely szerint 
a messiás megvalósítja a hívők, az igazak világi uralmat. Jézus és apos
tolai pedig ezzel szemben állították, hogy az, „akinek adatott minden ha
talom mennyen és földön”, szolgálni jött a világba, és ezt várja övéitől 
is. A krisztológia és a világi hatalom kérdése miatt támadt tehát az első 
nagy fájdalmas szakadás Isten népnek, Izráelnek testében. Utalhatunk 
arra is, hogy a krisztológiai viták során mennyi szakadás történt az egy
házban. Végeredményben a nagy szkizma a keleti és a nyugati egyház 
között szintén krisztológiai és egyházi hatalmi hátterű. A római pápa 
(világ-) hatalmi igénye mögött — amelyet a keleti egyház nem ismert el 
— szintén egy sajátos krisztológia áll; ő képviseli Krisztus hatalmát a 
földön. Közismert tény az is, hogy a krisztológiai kérdés és az egyház 
világi hatalmi igénye milyen döntő szerepet játszott a reformáció, külö
nösen a lutheri reformáció elindulásában és elítélésében.

Ökumenikus bázis

Nem véletlen tehát az sem, hogy a modern ökumenikus mozgalmak 
és törekvések az egyház világi küldetésének, missziójának, társadalmi 
feladatainak — esetleg restauratív szándékkal világi pozíciójának — ér
dekében keresik az egységet, és ezzel a céllal próbálják kifejezni, és meg
fogalmazni közös Krisztus-hitüket. Így született meg 1855-ben az ifjúsági 
mozgalmak közös hitvallási bázisa, és ennek nyomán az EVT bázisa, 
amely jelenlegi formájában így hangzik: „Az Egyházak Világtanácsa egy
házak közössége, amelyek az Ür Jézus Krisztust Istennek és Megváltó
nak vallják az írások szerint, és ezért együtt igyekeznek teljesíteni kö
zös hivatásukat az egy Atya, Fiú, Szentlélek Isten dicsőségére.”

Minimális konszenzus

A keresztyén egység kérdése tehát hangsúlyozottan krisztológiai kér
dés ma is. Ennek megfelelően az ökumenikus mozgalmak erőfeszítéseket 
tettek és tesznek arra, hogy a Krisztushitben mindenekelőtt a minimális 
konszenzusukat kifejtsék, amely az egyházi közösséget megalapozhatja 
és kiszélesítheti. Ezt a módszert természetesen nemcsak a Krisztus hitre,
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hanem általában a különböző egyházi dogmákra is igyekeztek alkalmaz
ni. Ebben az irányban tevékenykedett a Hit és Egyházszervezet Világ- 
konferenciája már az EVT megalakulása előtt, 1948 óta pedig annak ke
retében. Ilyen törekvések eredménye több egyházunió a harmadik világ
ban, és egyebek között a Leuenbergi Konkordia is Európában. A mini
mális konszenzus módszerével kapcsolatban hamarosan jelentkezett az 
az ellenvetés, hogy ez a konszenzus többnyire formális egyezés, amelyet 
a különböző felek mégis különbözőképpen értelmeznek. Emellett a kon
szenzusra redukált formulák elszíntelenítik a keresztyénség jellegzetes 
és gazdag tartalmát, amelyet a felekezeti hitvallások életszerűbben fogal
maznak meg.

Hermeneutikai módszer az ökumenében

A konszenzus módszer hibái és nehézségei miatt próbálják azt a 
módszert alkalmazni, amelyet hermeneutikai módszernek neveznek. En
nek lényege az az elgondolás, hogy minden hitvallást és dogmát eredeti 
történeti szituációjából és eredeti történeti tendenciája szerint kell értel
mezni, és akkor eltérő hitvallások és dogmák közös tartalma is világossá 
válhat. Ez az eljárás feltételezi, hogy a dogmák nem szó szerint, hanem 
eredeti tartalmuk és tendenciájuk szerint érvényesek. Ezt a módszert szí
vesen alkalmazták a római katolikus egyház ökumenikus gondolkodású 
haladó teológusai, mert lehetővé tette számukra, hogy a katolikus dog
mákat és a reformáció tanításait közel hozzák egymáshoz, és a reformá
ciót mintegy beöleljék a római katolikus tanításba és egyházba. Ez azon
ban végül is sok zűrzavart és bizonytalanságot okozott, talán nem is any- 
nyira a reformáció egyházaiban, mint inkább a római katolikus hívek 
körében. Ezért ennek VI. Pál pápa Mysterium Ecclesiae kezdetű encik- 
likájával lényegileg véget vetett. Világossá tette, hogy nincs hasznára az 
ökumenizmusnak, ha a tényleg fennálló különbségeket elmossák, és így az 
igazság kérdését megkerülik. Ezzel kétségkívül megtisztította és becsüle
tesebbé tette az ökumenikus légkört, és elhárította az egész keresztyénség 
egyesítésére vonatkozó elhamarkodott reménységeket.

A bennünk levő reménység egysége

Az EVT ezért az egyes felekezeti világszervek között folyó bilaterá
lis dialógusok mellett, más módon próbálta a keresztyén egységet kife
jezni, „láthatóvá tenni”, ahogyan az EVT alapszabálya mondja. Az egyik 
probléma „Számadás a bennünk levő reménységről” címen fut az EVT- 
ben már évek óta, és kísérlet akar lenni arra nézve, hogy a hagyományos 
felekezeti teológiai terminológiák nélkül fejezzék ki az egyházak keresz
tyén reménységük mára, a mai világra érvényes tartalmát. Mivel folya
matban levő ügyről van szó, bajos volna róla véleményt mondani.

K on ciliá r is  közösség

Egy másik elgondolás „Az egyházak konciliáris egysége” címen sze
repel az EVT programjában. Ennek alaptételeit a salamancai konzultá- 
ció dolgozta ki 1973-ban, amely nézetem szerint az egyik legjobb konzul
táció volt a Nairobit megelőző konzultációk sorozatában. Eredményeit a 
Nairobi Nagygyűlés is magáévá tette, és továbbfejlesztésre ajánlotta.
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Hangsúlyoznunk kell, hogy a „concilium” zsinatot jelent ugyan, de a kon- 
ciliáris közösség, angolul „conciliar fellowship” koncepciójának lényege 
nem egy ökumenikus zsinat összehívása, hanem annak az elvnek a meg
valósítása az egyházak között, amelynek alapján az ökumenikus zsinatok 
funkcionálnak. A konciliarizmus számol azzal, hogy a különböző egyhá
zak között az egyházi hagyományokban és szokásokban saját történetük
ből folyó különbségek vannak. Egymást azonban ennek ellenére is elis
merik teljes értékű egyháznak. Első pillanatra úgy tűnhet, hogy ez a kon
cepció az adott ökumenikus helyzetben járható utat jelöl ki: egymás köl
csönös elismerése, a különbségek tiszteletben tartásával. Ügy hangzik ez, 
mintha nálunk az Ökumenikus Tanács tagegyházai között is ezen az ala
pon folynék az együttműködés úgy, hogy egymást elismerik és a különb
ségeket tiszteletben tartják. A konciliarizmus mégsem azonos ezzel, mert 
más alapokból indul ki, és ezen eltérő alapokból a kölcsönös elismerés 
szigorú feltételeit vezetik le.

A helyi egyház

A  konciliarizmus alapja az a teológiai tétel, hogy minden „helyi egy
ház” teljes értékű képviselője, reprezentánsa Krisztus teljes egyházának. 
Tudnunk kell azt is, hogy a helyi egyház nem azonos a „helyi gyülekezet
tel”, ahogyan azt protestáns területen értjük. Á konciliarizmus nem azo
nos a kongregacionalizmussal. „Helyi egyház”, angolul: local church 
(nem: local congregation!), latinul: ecclesia localis, ott van, ahol megvan
nak a kegyelmi egyközök, az üdvjavak és a hitigazságok teljessége. A 
helyi egyház tehát csak akkor fogadható el teljes értelemben egyháznak, 
ha megvan a hét szentség, az igazhitű tanítás, az igazhitű püspök, aki a 
presbiterekkel együtt képviseli (szimbolizálja?) Krisztust és az apostolo
kat. Hozzá tartozik az is, hogy a helyi egyház püspöke megkapja elisme
rését a többi egyház részéről.

Krisztus és az apostolok képviselete

Félreismerhetetlen a konciliáris közösség koncepciójában az ortodox 
egyház hatása. De hasonló a római katolikus egyház tana és struktúrája 
is. Ott is a püspökség a helyi egyház, és a püspök az ordinariüs loci. Vi
szont a római katolikus egyház dogmája szerint az igaz egyházhoz szük
séges az is, hogy az összegyházban is meglegyen Krisztus és az apostolok 
reprezentálása a pápa és a püspökök kollégiuma révén. Ezen a ponton 
azonban egyelőre áthidalhatatlan ellentét van a keleti és a nyugati egy
ház közt a pápaság intézménye miatt, arról pedig jó ideig alig lehet szó, 
hogy a protestáns püspököket elismerjék akár a római katolikus, akár az 
ortodox egyház részéről igazhitű püspököknek. Akkor pedig helyi egy
házakról sem lehet szó protestáns területen. Bár a II. Vatikáni Zsinat 
erősen hangsúlyozza, hogy a pápa és a püspökök hatalmukat szolgálatra 
kapták: „Az a hivatal, amelyet az Űr népének pásztoraira ruházott, igazi 
szolgálat, amiért ezt a Szentírásban jellemző módon a »diakónia«, szol
gálat szóval jelölik.” (Vö. Cs 1,17—25; 21,19; Rm 11,13; lTim 1,12), és „az 
egyház pásztorai az Űr példája szerint szolgáljanak egymásnak és a töb
bi hivőnek”. (De ecclesia 24.32.) Hasonlóan beszél az ortodox egyház is. 
Ha azonban az ilyen kijelentéseket egyházi tanításuk, szervezetük és ha
gyományaik egészébe állítjuk, mégis eltolódást érzünk a szolgáló egyház
tól az uralkodó egyház felé.
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Az üdvjavak teljessége

Külön kell még egy pillantást vetnünk a konciliáris egység problé
mája keretében a hit teljességének és igazságának kérdésére. Arról van 
szó, amit a római katolikus dogmatika „depositum fidei” címen tanít, és 
amit pl. a II. Vatikáni Zsinat így fogalmazott meg: „Egyedül Krisztus 
katolikus egyháza révén, amely az üdvösség általános közvetítője, jut
hatunk az üdvjavak egész teljességéhez. Mert egyedül az apostoli kollé
giumnak, melynek élén Péter áll, adta az Ür, így hisszük mi, az új szö
vetség összes javait, hogy Krisztus testét alkossák a földön.” (De oecu- 
menismo 3.) Ugyanígy az ortodox egyházak is vallják, hogy bírják az 
üdvjavak teljességét és az igaz hitet. Ha azonban ezt hozzámérjük Jé 
zushoz, akkor idézzük a hitnek azon példáit, amelyeket maga Jézus is 
megcsodált. Idézzük a vérfolyásos asszonyt, aki Jézus ruhájának csak a 
bojtját akarta megfogni. Idézzük a kananeus asszonyt, akinek még egy 
morzsa is elég volt Jézustól, és idézzük a kapernaumi századost, aki nem 
kért Jézustól mást, csak egyetlen szót. A hitnek ezen példáit szeretem az 
Újszövetségben. És ezeket állítom szembe az üdvjavak és a hit teljessé
géről szóló dogmával. Jézus ezeknek a hitét mondja nagynak, mert egy 
ruhabojton, egy morzsán, egy szón keresztül megragadták és megértették 
az egész Jézust. Mert megértették és arra tettek fel mindent, hogy „ö  
azért jö tt. . . ” !

A hit igazsága

Ami pedig a hit igazságát illeti, valóban úgy tűnik az egész egyház- 
történeten átvonuló hitviták során, mintha nagyon nehéz volna megálla
pítani, mi az igazság, és kinek van igaza. Hol van az a tévedhetetlen fó
rum, amelynek tévedhetetlenségét mindenki elismeri? És ha van ilyen, 
akkor milyen mérték alapján dönt az igazság kérdésében? Az evangé
lium megvilágításában azonban, Jézus felől nézve az igazság kérdése sok
kal egyszerűbb, mint gondolnánk. Ahogyan János apostol mondja: aki 
megismerte Istent, az szereti embertársát (ÍJn 4,7—9), úgy mondhatjuk 
azt is: aki igazán megismerte Jézust, az követi őt szolgálatban, és minél 
inkább ismeri Jézust, annál inkább élete elemévé lesz a szolgálat. Ez a 
hit titka és igazsága. Ez az igazság, semmi más. Egyébként tartalmilag 
ugyanezt mondja Pál a szeretet himnuszában: „Ha tudok minden titkot, 
és tudom a teljes igazságot, és teljes hitem van, úgyhogy hegyeket moz
díthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok” (lKor 13,2). Így 
tehetjük helyére a szolgálat teológiájával a konciliarizmust, az igaz egy
ház reprezentációjának, a hit teljességének és igazságának kérdését.

A különbségek ökumenikus funkciója

Szeretném ebbe a megvilágításba helyezni a tanításbeli egyezés és 
eltérés kérdését is. Az ökumenében nagyon elterjedt az a nézet, hogy 
ökumenikus értéke csak a tanításbeli egyezésnek van, és ezért mindenek
előtt az egyezést kell kiemelni, konszenzusra kell jutni, az eltéréseket pe
dig jelentékteleníteni, ha lehet kiküszöbölni is kell. Nézetem szerint sok
kal helyesebb, becsületesebb, sőt az ökumené szempontjából gyümölcsö
zőbb volna, ha komolyabban vennék a tanításbeli különbségeket. Ezt így
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fejezném ki: fel kell ismernünk a különbségek pozitív ökumenikus funk
cióját. Ezt a gondolatot már a salamancai konzultáción felvetettem: ered
ményesen, bár csak egy mondatban maradt nyoma a dokumentumban. 
Mostani előadásomban említettem már azt a fájdalmas szakadást, ame
lyet Jézussal kapcsolatban Izráel népe elszenvedett. Most ezt hoznám fel 
a különbségek pozitív ökumenikus funkciójának példájául. A Jézus-hit 
elutasítása kizárja Izráelt a keresztyén ökumenéből. A hivő zsidóságnak 
mégis jelentős ökumenikus funkciója van azzal, hogy kétségbe vonja a 
keresztyének Krisztushitét, nem engedi a krisztológia elspiritualizálódá- 
sát, főként pedig saját messianológiájukkal emlékeztetnek a krisztológia 
szükségszerű politikai összefüggéseire is, amelyről a keresztyénség sok
szor megfeledkezik. (Ennek analógiájára az atheizmusnak is megvan a 
pozitív ökumenikus funkciója, mert a keresztyénséget becsületességre 
kényszeríti az Istenhit kérdésében, és segíti abban, hogy megtisztítsa Is
tenhitét a hamis képzetektől!) Más példa: az EVT előbb idézett bázisa és 
az unitárius egyház hitvallása lehetetlenné teszi, hogy az EVT tagegyhá
zává legyenek az unitáriusok. Mégis pozitív ökumenikus funkciója van 
az unitárius egyháznak is azzal, hogy megkérdőjelezi a keresztyén Krisz
tus-hitet, és becsületes konfrontáció esetén még segíthet is abban, hogy 
a Krisztus-hitet tisztábban és mélyebben ragadja meg a keresztyénség.

A gyermek- és a felnőtt-keresztség

Még inkább szemléltethetjük a különbségek pozitív ökumenikus 
funkcióját a keresztség kérdésében. Ma a gyermekkeresztség jogosultsá
gát szeretik megkérdőjelezni olyan egyházak teológusai is, amelyek hit
vallása és gyakorlata a gyermekkeresztséget nemcsak lehetővé teszi, ha
nem helyesli is. Arra szoktak hivatkozni, hogy ma már nem lehet szá
molni a keresztyén társadalommal, ahogyan az atyák tehették a reformá
ció korában. Csakhogy a gyermekkeresztséget sohasem a keresztszülő je
lenléte vagy a keresztyén társadalom eszméje igazolta. Hanem az a tény, 
és az a hit, hogy Jézus Krisztus él, és ha úgy akarja, elvezeti a gyerme
ket a megtérésre és a hitre. A gyermekkeresztség így éppen Jézus min
dent megelőző szeretetének a bizonysága: Ő már akkor szeretett, amikor 
sem beszélni, sem gondolkodni, sem hinni, sem kételkedni nem tudtam. 
A gyermekkeresztség tehát a hit szilárd bázisa lehet a kételkedéssel 
szemben. Viszont a baptista egyháznak a gyermekkeresztséget gyakorló 
egyházak irányában ökumenikus funkciója van azzal, hogy hangsúlyozza 
a hit szükségességét a keresztség mellett, és emlékeztet arra, hogy a ke
resztség — a gyermekkeresztség is — csak akkor éri el célját, ha hit já
rul hozzá. Viszont az eltérések mellett sajátos találkozás is történik a 
gyermekkeresztség és a felnőtt keresztség képviselői között a különbsé
gek ilyen pozitív ökumenikus értékelése mellett. Mert ahogyan a gyer- 
mekkeresztségben részesült hivő arról a Jézusról fog tanúskodni, aki őt 
kezdettől fogva szerette, és azután hitre vezette, úgy a felnőtt-kereszt- 
ségben részesült hivő ember sem saját hitéről fog beszélni, hanem arról 
a Jézus Krisztusról, aki őt megragadta, hitre térítette és a keresztségben 
önmagának elpecsételte. Így találkoznak Krisztus mindent felülmúló sze
retetének ismeretében és magasztalásában. Azt talán külön mondanom 
sem kell, hogy a különbségek ökumenikus funkciójának pozitív értéke
lése csak a kölcsönös szolgálat szellemében lehetséges.
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Egység az emberért való szolgálatban

Ha most végiggondoljuk a keresztyén egységről mondottakat, nem 
nehéz észrevennünk, hogy vörös fonalként húzódik végig rajta a Krisz
tus-kérdés, vele szoros összefüggésben a szolgálat kérdése. A keresztyén- 
ség egységes törekvéseivel kapcsolatban elmondtuk már, hogy az öku- 
menében többnyire a hitvallás és a tanítás egységét keresik elsősorban, 
viszont mi inkább a közös szolgálatban, a békemunkában, az emberért, 
a világért, társadalmunk haladásáért való feladatvállalásban keressük és 
tartjuk lehetségesnek a keresztyének együttműködését. Ha komolyan 
vesszük azt a meggyőződésünket, hogy a Krisztushit és az emberekért 
végzett szolgálat szorosan összetartozik, akkor az eddiginél sokkal na
gyobbra kell értékelnünk a gyakorlati világi kérdésekben való együttmű
ködés ökumenikus jelentőségét és a benne elért egységet. Mert ha keresz
tyének hitükből folyóan együtt tudnak szolgálni a béke, a társadalmi 
igazságosság, az emberiség jóléte ügyében, akkor ez azt jelenti, hogy — 
ha tanításban és szervezetben nem is —, de a Krisztus-hit lényegében 
már megtalálták az egységet, mert megtalálták az egységet Krisztus kö
vetésében. És ennek nyomán még a különbségek pozitív funkciójának ér
tékelése is lehetővé válik. Talán ez a leglényegesebb hozzájárulása diakó- 
niai teológiánknak a keresztyén egység kérdéséhez.

A KERESZTYÉNSÉG MAI BIZONYSÁGTÉTELE 

Az ifjúság ökumenikus kezdeményezése

A keresztyénség kezdettől fogva feladatának, sajátos küldetésének 
tekintette, hogy bizonyságot tegyen a világban Jézus Krisztusról. Ha te
hát az újkori ökumenikus mozgalmak a Jézus Krisztusról való közös bi
zonyságtétel érdekében szorgalmazták és szorgalmazzák a keresztyénség 
egységét, akkor ezt a tényt önmagában feltétlenül pozitiven kell értékel
nünk. Benne a keresztyénség közös küldetéstudata nyilatkozik meg. Vi
lágosan szólal meg ez az első ökumenikus világszervezet, a Keresztyén 
Ifjúsági Világszövetség 1855. évi „Párizsi Bázisában” : a szövetség tagjai 
„Jézus Krisztust a Szentírás szerint Istenüknek és Megváltójuknak vall
ják . . .  és együtt törekszenek arra, hogy Mesterük országát terjesszék a 
fiatalok között”. A fiatalok meggyőződése volt, hogy a közös bizonyság
tétel érdekében át kell lépniük a felekezeti határokat, ha nem is töreked
tek a felekezeti különbségek eltörlésére, elmosására. Történeti tény az, 
közvetlenül vagy közvetve, a fiataloknak ez az ökumenikus kezdeménye
zése indította el a további ökumenikus mozgalmakat századunk első fe
lében.

Az ökumenikus mozgalmak típusai

Világos ez az összefüggés J. R. Mott és társai esetében, akik 1910-ben 
Edinbourgh-ban létrehozták a keresztyén misszió közös világszervezetét, 
hogy az erők összefogásával tervszerűen végezhessék el az egész világ 
misszionálását, „amíg idő van” — lehetőleg még saját nemzedékük életé
ben. Miután ez a konferencia a hit- és egyházszervezet kérdéskomplexu
mát egyelőre megoldhatatlan kérdésként az összefogás érdekében félre-
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tette, a konferencia egyik fiatal résztvevője, Ch. H. Brent kapott indítást 
arra, hogy 1927-re Lausanne-ban megszervezze a Hit és Egyházszervezet 
Világkonferenciáját, amely a hit egységének munkálását tűzte ki célul — 
ugyancsak a közös keresztyén bizonyságtétel érdekében. Ezzel párhuza
mosan, az első világháború nyomorúsága nyomán jött létre 1925-ben 
Stockholmban a „Gyakorlati Keresztyénség” Világkonferenciája, mely 
szorosan összenőtt Náthán Soederblom svéd érsek nevével. A konferen
cia hangsúlyozta, hogy a világ válságos helyzete és a keresztyénség fe
lelőssége a világ iránt nem teszi lehetővé, hogy megvárják, míg létrejön 
a hitbeli egység: a szeretet cselekedeteiben összefoghatnak, mert „minél 
közelebb jövünk a megfeszített Krisztushoz, annál közelebb kerülünk 
egymáshoz”. A közös bizonyságtétel szempontjából pedig világosan kife
jezésre jutott abban a sürgető felhívásban, hogy az evangéliumot döntő 
hatalommá kell tenni az emberi élet minden területén — a gazdasági, a 
társadalmi, a politikai és a nemzetközi életben egyaránt”. Az Egyházak 
Világtanácsa pedig 1948-ban Amsterdamban alakult meg, és egymás után 
integrálta a különböző ökumenikus mozgalmakat. Feladatának tekinti 
nemcsak az egyházak közötti testvéri közösség elmélyítését, hanem egy
más kölcsönös segítését is a közös bizonyságtételben. Ez természetesen 
csak néhány kiragadott példa az ökumenikus mozgalmak területéről, de 
megszámlálhatatlan esetben idézték Jézus imádságát: „ut omnes unum 
sint”, amelynek célja, „hogy elhiggye a világ” — vagyis keresztyén egy
ség a bizonyságtétéi hitelessége érdekében.

Elpolitizálódott ökumené?

Mégsem lehet azt mondani, hogy az ökumenében sikerült egyetértés
re jutni a keresztyén bizonyságtétel tartalmára nézve. Sőt éppen az utol
só évtizedben kiéleződött a helyzet az eltérő nézetek között, és a hori- 
zontalizmus — vertikálizmus vitája címén vált közismertté. Szemlélteté
sül érdekes néhány eseményt felidéznünk. Az 1966-os genfi Egyház és 
Társadalom Konferencián robbant be a forradalom kérdése az EVT-be, 
nem utolsósorban a KBK előzetes munkálatai és a latin-amerikai hely
zet nyomán. Ettől kezdve egyre szélesebb teret kaptak az EVT-ben az 
aktuális politikai és társadalmi kérdések. Figyelemre méltó, hogy szinte 
a genfi Egyház és Társadalom Konferencia folytatásának tekinthető a 
Bangkoki Világmissziói Konferencia, amely egyértelműen kiállt a har
madik világ felszabadító mozgalmai mellett. Érdekes jelenség volt a 
Billy Grahamék által rendezett evangelizációs világkongresszus is, ame
lyet az „elpolitizálódott” EVT-vel szemben majdnem hogy ellenökume- 
nének hirdettek meg evangelizációs alapon. Végül is új felismerésként 
deklarálták, hogy az evangelizáció és a politikai felelősségvállalás nem 
egymást kizáró ellentétek, hanem az elsőből következik a második is. 
Az EVT-be be nem lépett egyházak és egyes csoportok az ökumenikus 
munkában részt vevő egyházakon belül élesen támadták saját vezető
ségüket és az EVT-t, amiért „elpolitizálódott”, és ezzel „elhanyagolta” az 
egyház igazi feladatát: az evangélium hirdetését. Fel kell figyelnünk a 
konstantinápolyi és a moszkvai patriarcha leveleire, amelyekben szük
ségesnek tartották ugyan a keresztyénség részvételét az emberiség közös 
feladataiban, de figyelmeztetik az EVT-t, hogy a hangsúlyt tegye a ke
resztyén „spiritualitásra”, a lelki munkára, mert ez az elsőrendű feladata. 
Ezek a kérdések a Nairobi Nagygyűlést is foglalkoztatták, és jóllehet az
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a vélemény alakult ki, hogy sikerült megtalálni az „egyensúlyt” az evan
géliumi és a politikai elkötelezettség között, a kérdést mégsem tekinthet
jük megoldottnak.

Megváltozott ökumenikus helyzet

A keresztyén bizonyságtétel tartalma körüli viták kiéleződésére ma
gyarázatul szolgálhat, hogy korábban a különböző célú mozgalmak külön 
szervezetekben végezték munkájukat, ezeket az EVT egymás után ma
gába foglalta, és most a feszültségek és különbségek az EVT-n belül je
lentkeznek. Az is igaz, hogy régóta sokat vitatott teológiai kérdés, meny
nyiben tartozik az egyház feladatkörébe az evangélium hirdetésén túl 
vagy amellett a politikai állásfoglalás és felelősségvállalás. Tény az is, 
hogy ezt a kérdést sürgetővé tette a világ mai helyzete, amelynek nyo
mán a keresztyénség széles köreiben megnőtt a felelősségérzés a világ 
mai kérdései iránt, és egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy ezeket az 
egyházon, az ökumenén kívül kell hagyni. Erre nézve egyenesen örven
detes jelenségnek kell mondanunk az ökumené belső mozgását. Ezek a 
szempontok és tények azonban mégsem magyarázzák meg kellően a he
ves támadásokat az EVT „elpolitizálása” miatt. Hiszen az EVT program
jában kezdettől fogva jelen volt a politika, és adva volt már az 1948. évi 
amsterdami nagygyűlés programjában is: „A világ zűrzavara és Isten 
terve”. Az ellentétek kiéleződésének magyarázatát az elmondottakon túl 
leéli keresnünk, elsősorban abban, amit az EVT főtitkára Ph. Potter úgy 
fejezett ki, hogy a nemzetközi erőviszonyok megváltozása, valamint a 
harmadik világ és a szocialista tábor egyházainak aktív jelenléte miatt 
az EVT nem lehet többé valamiféle „NATO-ökumenizmus”. Vagyis az 
EVT „elpolitizálását” úgy látszik elsősorban azért bírálják olyan élesen, 
mert ma már nem lehet benne egyszerűen nyugati politikát folytatni, 
amelynek nyugatisága a nyugati világ jóhiszemű képviselői egy részének 
a  megszokottság miatt talán fel sem tűnt. Másszóval azt mondhatjuk: 
az okozza a problémát, hogy most már nemcsak a világ kérdése, hanem 
a mai világ megosztottsága is jelen van az ökumenében. Ez azt jelenti, 
hogy amikor a Jézus Krisztusról való bizonyságtételről van szó, akkor 
többé nem lehet csak általában beszélni „a” világról. Nem lehet többé 
kikerülni azt a tényt, hogy a mai világ két részre oszlott: egyik része a 
kapitalizmus által uralt világ, amelynek függeléke a harmadik világ egy 
része, a másik pedig a szocialista tábor, amelyhez egyre több ország 
csatlakozik a harmadik világban is.

A  szocializmusban élő egyházak szerepe

Az EVT-ben és bizonyára az egész ökumenében megváltozott hely
zetet érdekesen írja le egy nyugati megfigyelő az EVT Központi Bizott
ságának augusztusi üléséről szóló beszámolójában. Érdemes felfigyelni 
rá. Ezt mondja: az EVT kezdeti időszakában sok szó esett a harmadik vi
lágról, és sokszor beszéltek az ökumenében helyette. De a 60-as évek so|- 
rón magára talált a harmadik világ, és beszélő partnerré lett: nem róla, 
hanem vele kell most már beszélni az EVT-ben. Hasonló a helyzet leg
újabban a szocialista világgal is. Sokat beszéltek róla, helyette és ellene 
az ökumenében. Most azonban a szocialista tábor egyházainak képviselői 
beszélő partnerré lettek: nem róluk vagy helyettük, hanem velük kell 
beszélni.
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Ebben az ökumenikus helyzetben fokozott mértékben jelentőssé vált, 
hogyan értelmezzük mi a magyar ökumenében — különösen pedig ho
gyan értelmezzük mi magyarországi evangélikusok a Krisztusról való 
bizonyságtételt a mai világban. Hiszen ez mindennapi kérdésünk, és a 
kérdés tisztázása a szocialista társadalomban való eligazodásunknak 
egyik alapvető feltétele volt kezdettől fogva. Válaszunk pedig egyértel
mű: a Krisztusról való bizonyságtétel elsőrenden krisztológiai kérdés. 
Minden azon a kérdésen fordul meg: Kicsoda a Krisztus, mit vár tőlünk 
a világban?

Bizonyságtétel a szolgáló Krisztusról

A Jézusról való helyes bizonyságtétel az Űjszövetség tanúsága sze
rint kezdettől fogva probléma volt a keresztyénség számára. Távolról 
sem a pogánykeresztyénségbe való átmenetellel kezdődik a probléma. 
Már a tanítványok vitatkoznak azon, hogy kinek tartsák Jézust, és ebből 
mi következik reájuk. Nem önkényes kiemelése egy részletkérdésnek, 
hanem az evangéliumok elemzésének elismert eredménye az, hogy Jézus 
működésében fordulatot jelent az, amikor Péter a Krisztusnak, a Mes
siásnak vallja Jézust. Péter ebből Jézus világuralmát vezeti le, a Zebe- 
deusfiak pedig mindjárt a Jézus melletti helyeket, vagyis Jézus világ- 
birodalmában a két fő állást akarják biztosítani maguknak. Jézus viszont 
erre nem hagy kétséget az iránt, hogy ő szolgálni jött, és tanítványaitól 
is önmegitagadásig menő szolgálatot vár (Mk 8.29.34; 10,45). Űjra aláhúz
zuk: nem egy túlhangsúlyozott részletkérdésről van szó, hanem a Krisz
tusról való bizonyságtétel lényegéről. Viszont ha ezt Jézus korától és kör
nyezetétől függetlenül értelmezzük, akkor úgy tűnik, mintha teljesen po
litikamentes szolgálatról volna szó: arról, hogy mindig, mindenütt, min
denkinek szolgáljunk, és így tegyünk bizonyságot Jézusról.

A bizonyságtétel politikai dimenziója

A Jézusról mint Krisztusról való bizonyságtétel teljes látóhatárát 
akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy Jézus szolgáló messiási 
koncepciója szemben áll egy másik koncepcióval, a messianizmussal, 
amely Izráel reménysége volt és egészen az Ábrahámnak adott isteni 
ígéretre megy vissza: „Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és 
megáldatnak benned a föld minden népei” (Gn 12,2 k; 18,18; 22 17 k; 
26,4). Ez Izráel reménységének alapja és lényeges tartalma. Beteljesülé
sének várása végigvonul az egész Ötestamentumon, elevenen él Jézus 
korában és környezetében, és a hivő reménységének ma is elidegeníthe
tetlen része. Ez a reménység vallásos és politikai reménység szoros egy
ségben. Vallásos oldala abban van, hogy egyedül Isten népe ismerte Isten 
törvényét, a Tórát, amely szerint Isten a világot teremtette. Az az ember 
és az a nép, amely Isten törvényéhez, tehát az élet törvényéhez igazodik, 
hitük és tapasztalatuk szerint boldogul. Ezt a törvényt az „igazak” nem 
csak ismerik, hanem meg is tartják. A reménység politikai oldala pedig 
az volt, hogy remélték, ha Isten felállítja országát a földön, akkor az ő 
népe, vagy még inkább az igazak fognak uralkodni. A népék pedig „Sión 
világosságát” fogják keresni, és odasereglenek Jeruzsálembe, hogy tanul
ják Isten törvényét. Nagyszerű vallásos politikai reménység. Az igazak 
fognak uralkodni Isten törvénye szerint! Szebb el sem képzelhető.
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Politikamentes bizonyságtétel?

Jézus ezzel a vallásos-politikai reménységgel ütközött össze, ezt uta
sította el, és ennek az elutasításnak eredménye volt kereszthalála. Ebből 
gyakran, de tévesen következtetik azt, hogy a politikától való tartózko
dás, a politikamentesség álláspontját — esetleg a politikaellenesség állás
pontját — képviselte Jézus. Az adófizetés története azonban világosan 
tanúskodik arról, hogy az elutasítás a vallásos politikának szólt, a vallá
sos világbirodalom koncepciójának elvetését jelentette, de ugyanakkor 
pozitív politikai állásfoglalással járt együtt. (Figyeljük meg a hasonlósá
got a két birodalomról szóló lutheri tanítással!) Jézus az országát nem 
a római birodalom ellen, hanem a római birodalomban valósítja meg. 
így tettek róla bizonyságot követői is, amikor bizonyságot tettek Jézusról, 
hirdették az evangéliumot, és belevitték társadalmukba a szeretet, az 
egymásért élés, a kölcsönös megsegítés és a szolgálat szellemét.

A bizonyságtétel kettőssége és egysége

Ahogyan tehát Jézus működésében egységet alkot az evangélium 
hirdetése és a szeretet cselekedete, úgy a keresztyén bizonyságtételben is 
egységet alkot a szó és a cselekedet bizonyságtétele, kiterjed a lelki kér
désekre ugyanúgy, mint a testi kérdésekre, magába foglalja a személyes 
problémákat és a politikai, társadalmi szolgálatokat egyaránt. A Krisz
tusról váló bizonyságtétel átfogó egységének fenntartása mellett azonban 
a tisztánlátás érdekében mégis néhány pontban a szolgálatok különbsé
géről, sőt sokféleségéről is kell szólanunk. A keresztyén bizonyságtétel 
szolgálat: arra tekint, hogy kinek mivel lehet segítségére. Képletesen 
szólva: az éhezőt nem elégítheti ki az evangéliummal, hanem kenyeret 
kell adnia, és akkor a kenyéradás a helyén való, teljes értékű bizonyság- 
tétel Jézusról, még akkor is, ha egyetlen szó sem járul hozzá, és még ak
kor is, ha Jézus nevét nem említik. Aki lelki szükségben van, annak hiá
ba adunk kenyeret: Isten igéjével, evangéliumával kell szolgálnunk, és 
ebben a helyzetben ez a teljes értékű bizonyságtétel? Ha a bennünk levő 
reménységről kérdeznek, akkor nem hallgathatunk: ez a bizonyságtétel
nek ehhez a helyzethez illő formája. De vannak helyzetek, amelyekben 
hangtalanul kell bizonyságot tennünk Krisztus szeretetéről. Mindezt át 
kell vinnünk a politikai és társadalmi viszonylatokra is. Ha embertár
sunk vagy társadalmunk megsegítésére van szükség, akkor Krisztus kö
vetőiként és tanúiként ezt a szolgálatot el kell végeznünk. Azt persze 
tudnunk kell, hogy aki jól lakott, és felöltözött, az még nem bizonyos, 
hogy megtért és hitre jutott. Isten a megtérést, a hitet, az új életet az 
evangélium által munkálja. És amikor erről van szó, ezzel sem maradha
tunk adósai embertársainknak és a világnak: az igét, az evangéliumot 
kell adnunk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy Jézus az evangélium bi
zonyságtételét külön az ő követőire, az ő egyházára bízta, és ezért az 
evangéliumi bizonyságtételét csak a hívők közössége végezheti, es ebben 
természetszerűleg csak azokkal tudunk összefogni, együttmunkálkodni, 
akiket Krisztus megragadott. Viszont a cselekedetek bizonyságtételében 
nemcsak lehet, hanem kell is összefognunk mindazokkal, akik az embe
rek és az emberiség javát szolgálják. Ahogyan a szolgálatok sokfélesége 
nem szünteti meg azoknak egységét, úgy a bizonyságtétel kétféle formája 
is szorosan összetartozik, és egyik feltételezi a másikat. Mert a kettő: a 
szó és a cselekedet bizonyságtétele csak együtt tanúskodik hitelesen Jézus 
Krisztus szeretetéről.
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MI MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUSOK ÉS AZ ÖKUMENÉ

Végigtekintettük az ökumené egész látóhatárát. A tények, problémák 
és feladatok tömegéből csak néhányat vettünk szemügyre. A legfontosab
bakat és legsürgősebbeket. Igyekeztem reális képet adni: a problémákat, 
az eredményeket és a lehetőségeket sem eljelentékteleníteni, sem felna
gyítani nem akartam. Ezeket széles történeti és világtávlatokba állítot
tam, felvillantottam filozófiai és teológiai, társadalmi és egyházi össze
függéseket, hogy világosan lássuk az irányvonalat: Merre tart az embe
riség? Merre tart a keresztyénség? Hol állunk, és merre tartunk mi? Mi 
magyarországi evangélikusok és az ökumené! Csepp a  tengerben! Nem 
önhittség arra gondolni, hogy mi lényeges ökumenikus segítséget tudnánk 
nyújtani teológiánkkal és felismeréseinkkel? Jogos ez a kérdés. Aki azon
ban felismerte milyen súlyos problémák sürgős megoldása vár az embe
riségre, aki tapasztalatból tudja, milyen kevéssé mérte fel a keresztyén
ség nagy része saját helyzetét és feladatát, és aki maga látta, hogy szol
gálat közben szerzett teológiai felismeréseinkkel és tapasztalatainkkal 
mennyire hasznára lehetnénk más keresztyéneknek, azt szorongatja né
pünk és az emberiség, egyházunk és az ökumené iránti elkötelezettsé
günk tudata, és szorongatja Krisztus szeretete, hogy jobban, felkészül
tebben és tudatosabban végezze szolgálatát, tudván, hogy „munkánk nem 
hiábavaló az Űrban.”

Dr. Prőhle Károly

90



Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatunk 
a gyermeket nevelő szülők között

1946-ban, amikor a pénznek nem volt már értéke, a szombathelyi 
kórházba egy kislányt vittek be súlyos vérveszteséggel. Gyors segítségre 
volt szükség. Vért kellett adni sürgősen, hogy megmenthessék. A leg
nagyobb baj az volt, hogy a kislány olyan vércsoporthoz tartozott, mely
hez csak kevesen tartoznak. Akkor még nem voltak olyan tartalékok, 
véradások, mint napjainkban. A kórház nyilvántartásában szerepelt egy 
féríi, aki ahhoz a vércsoporthoz tartozott és időnként pénzért adott vért. 
Gyorsan robogott érte a mentő és kérték az ő segítségét. Eljött. A kór
házban érzéketlenül azt mondta: Adok vért, de csak aranyért! — Hiába 
volt minden kérés, könyörgés. Akkor a kislány édesanyja az ujján levő 
arany karikagyűrűjére pillantott és már húzta is le és adta át, hogy a kis
lány minél előbb megkaphassa az életet jelentő vért. Azt a karikagyűrűt 
adta át, ami nem is azért volt a legértékesebb, mert arany, hanem mert 
ahhoz annyi kedves emlék fűződött, s ami annyi kedves emléket idézett 
fel. Odaadta a legkedvesebbet a legkedvesebbért, gyermekéért.

Ez a szülői szív természetes szeretete. Azt igyekszünk adni nékik, a 
számunkra legkedvesebbeknek, amivel örömöt tudunk szerezni, ami ál
dás lehet számukra. A legjobbat, a legtöbbet amit csak adhatunk. Érték
ben mindez különböző lehet, de a mögötte levő szeretet ugyanaz. Aho
gyan Pál apostol írhatta a korinthusiaknak: . . .  mert nem azt keresem 
ami a tiétek, hanem titeket kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak 
gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig NA
GYON SZÍVESEN hozok áldozatot és magam is feláldozom a ti lelkete- 
kért, mivel én titeket annyira szeretlek. . . ” 2 Kor 12,14—15.

Amikor e dolgozatcímet megkaptam és gondolkoztam felette, kettős 
érzés vezetett:

1. Én magam is szülő vágyóik s Isten szeretete ezt a lelikületet adta 
az én szívembe is. Gyermekeim vannak s megoldott és megoldatlan kér
dések útjait kell járnom naponta alázattal és szeretettel.

2. Másrészt egy gyülekezet lelkésze vagyok itt Bakonyszombathe- 
lyen. Szülők arca jelenik meg előttem, akik kisebb vagy nagyobb gyer
mekeik nevelésében, hozzám hasonló lelkülettel járják örömök és gondok 
között gyermekeik nevelésének az útját.

Ez a dolgozat minden sorával testvérkéz kíván lenni lelkésztestvérek 
felé. Alázattal az idősebb testvérek felé, akik már ezt az utat nagyobb
részt végigjárták, de akik családlátogatás alkalmával ma is felkeresnek 
fiatalabb szülőket. S egy kis segítség azok felé a fiatalabb testvérek felé, 
akik hasonló problémákkal foglalkoznak amilyen példák az ismeret töm
kelegéből kiválasztva e dolgozatba is bekerülnek. Eszükbe jut majd néhány 
gondolat, amikor boldogan mosolygó szülőkkel beszélgetnek vagy ha a 
bánat miatt könnyező szülők mellett ülnek valamelyik család kis szobá-
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jában. Küszködve küszködőknek, segítve segítőknek. Ez a cél. Segíteni az 
élet útvesztőiben is és sokak tapasztalatára építve segíteni a nevelés szé
les területén.

Így adja meg az alaphangot a dolgozat címe is: Lelkipásztori szol
gálatunk, a gyermekeket nevelő szülők között”.

Szülők vagyunk, szülőkkel beszélgetünk, akiket Isten nagy tisztes
séggel és nagy felelősséggel is megajándékozott. A negyedik parancso
latban így tárta elénk: „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen dol
god és hosszú életű légy e földön.” Erre emlékeztetve írta le a nagy aján
dék és nagy felelősség sorait az apostol a gyermekek és szülők felé így: 
„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüléiteknek az Úrban, mert ez a he
lyes.” „Tiszteld atyádat és anyádat” — ez az első parancsolat, melyhez 
ígéret fűződik, mégpedig ez, „hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy 
e földön”. Majd a szülőkhöz fordul: „Ti pedig szülők (atyák) ne ingerel
jétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Ür tanítása szerint fegyelem  
mel és intéssel.” Ef 6,1—4.

A Biblia tanítása alapján írta Luther a Nagy kátéban a következő
ket: „Ezt az atyai és anyai hivatást Isten — minden neki alárendelt hi
vatásnál jobban — külön kitünteti azzal, hogy nem egyszerűen azt paran
csolja, hogy szeressük szüleinket, hanem, hogy tiszteljük őket. Testvér és 
általában felebarát iránt nem parancsol nagyobbat a szeretetnél. Az 
atyát és anyát tehát elkülöníti és kiemeli minden más földi ember közül 
és maga mellé ülteti. . .  mert a tisztelet nemcsak a szeretetet foglalja ma
gába, hanem tisztességtudást, alázatot és hódolatot, mintha valami királyi 
fenség rejtőznék bennük. Nem is azt parancsolja, hogy tisztelettel és szé
pen szólítsuk meg szüleinket, hanem főként azt, hogy szívünk és külsőnk 
tanúsítsa és mutassa, hogy nagyra becsüljük és Isten után legtöbbre tart
juk őket. . .  szoktassuk tehát az ifjúságot arra, hogy Isten helyettesét lás
sa a szülőben . . . ” (Hitv. ír. II. 112. o.)

Egyházunk tanításának az alapgondolata jut kifejezésre tömören az 
idézett sorokban szülők és gyermekek kapcsolatával, rendeltetésével ösz- 
szefüggően. Ezek a gondolatok már a jelenbe vezetnek bennünket és el
indítanak a nevelés gyakorlati kérdései felé.

Nem egyszerűen a pedagógia kérdése vezet bennünket, hanem a ke
resztyén pedagógia, ahol a nevelés az evangéliom szűrőjén megy át. „Ne
veljétek azokat az Ür tanítása és intése szerint” . . .  ne bosszantsátok a 
ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.” Kol 3:21. — Nagyon tanul
ságos volt néhány évvel ezelőtt egy kis tv-film. Férj, feleség dolgoztak, 
s a nagymama nevelte a gyermeket. (Nyugdíjas tanárnő.) Egyik este az 
apa ideges hangulatban ment haza s közben gyermekére panaszt hallott 
tanárától. Visszaesett a tanulásban, most is be kellett írni az ellenőrző
jébe. Otthon heves szóváltás a szülők közt, majd a nagymama felé és a 
gyermekhez. Most majd én veszem kezembe nevelésedet — mondta az 
apa a gyermeknek. Indulatosan bekíséri a másik szobába, aztán ráparan
csol, hogy először is írja le a szülők iránti tisztelet parancsolatát: „Tisz
teld atyádat és anyádat, hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy e 
földön.” — A gyermek bizonyos belső iróniával ugyan, de azt mutatja, 
hogy sír. Miért sírsz? — kérdezi az apa. Közben diadalmasan nevelése 
eredményét látja a könnyekben. — De megdöbbenti a válasz: Azért sí
rok, mert ha ez így van, akkor nemsokára árva leszek. — Igen, mert a 
szülői tiszteletet nemcsak neki kell megkövetelnie, hanem neki is meg 
kellett volna adnia az idős édesanyjának.

Az evangéliom szellemében nevelni az idősek megbecsülésére. Olyan 
öröm volt szívemben amikor egy 35 éves édesanya, akinek két általános
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iskolás gyermeke van azt mondta, hogy magukhoz veszik férje édesapját, 
aki már nehezen tudná ellátni magát. Tudtam, hogy nem a „valamiért”, 
mert arra nem számíthatnak és sokat iszik is. Ezt mondta: „Nekünk kö
telességünk őt felkarolni, hisz a férjemet ő nevelte fel és én is úgy te
kintek reá, mint édesapámra.” Luther szavaira gondoltam: Szoktassuk 
tehát az ifjúságot arra, hogy Isten helyettesét lássa a szülőben és úgy vé
lekedjék, hogy mégha megvetett, szegény, törődött és különös is szülője, 
akkor is atyja és anyja az és Isten adta őt. Magaviseletük vagy hibájuk, 
nem fosztja meg őket méltóságuktól. (II. 112. o.)

Idős testvérünket temettük. Hozzátartozói amint ott álltak a kopor
sója mellett, tudtam, hogy nem az „így illik” könnyeivel, hanem valóban 
a tisztelet és szeretet őszinte, igaz érzésével emlékeztek reá. Jól ismertem 
őket és tudtam, hogy az apa beszélgetés közben őszintén és természetesen 
mondta gyermekeinek: Becsüljétek meg a nagymamát, szót fogadjatok 
neki, segítsetek.

Példabeszédek könyvében ezt olvassuk: „Neveld a gyermeket a neki 
megfelelő módon, mégha megöregszik is, akkor sem tér el attól.” (Péld. 
22:6) Vagyis: megértéssel és szeretettel.

A szülői adottság, tekintély nem zsarnokságot jelent. Együtt van a 
szigor és a megértés. Mindegyik mögött ott érezze a szeretetet. — Öröm, 
amikor gyermekeinknek ajándékot adhatunk át. Szeretet adja, szeretet 
fogadja. De azt is szeretetből tettük, amikor kénytelenek voltunk kezeit 
lefogni és a keserű orvosságot beadni. Mindkét esetben az történt: a leg
kedvesebbeknek a segítséget, a jót.

Őrizkedjünk a zsarnoki lelkülettől! — Keserű emlék szülőfalumból. 
Apa, aki inkább zsarnok volt, mint nevelő. Két gyermekét, fiát és leá
nyát keményen nevelte. Szorgalmasak és illedelmesek voltak. Ha vala
melyik gyerek más gyermekei közül kissé pajkosabb volt, olyankor azt 
mondta: Csak két hétig adnák az én kezembe, majd én megnevelném. — 
S az eredmény? A leány amint iskoláit befejezte, megszökött hazulról s 
egy rokona vette magához Pesten. Az öccse pedig, aki nem mehetett el, 
mivel nagyon árvának érezte magát, mérget ivott és meghalt. — E bor
zalmas tragédia hatása alatt összeroppant az apa, kereste leányát és bo
csánatát.

A gyermek Istené! Nékünk keresztyén szülőknek a nevelésnél ez az 
alapgondolat. Isten ajándékul adta egy időre nékünk. Reánk bízta őket, 
mint drága kincseket. Nékünk az ő életükről számot kell adnunk. „Adj 
számot a te sáfárságodról!” Gyermekeinkről Ő mondta: „Megváltottalak, 
neveden hívtalak, ENYÉM VAGY!” — Az életük kezdetén, keresztelésük 
alkalmával ezt vallottuk: evangélikus egyházunk segítségével gondosko
dunk a gyermek hivő keresztyénné neveléséről. . .  S tudjuk, hogy velük 
kapcsolatban ily nagy ígéret hangzott e l: . . .  ilyeneké az Isten országa. . .  
S a nagy figyelmeztetés: „Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat 
e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak ha malomkövet köt
nek a nyakába és a tengerbe vetik.” Mk. 9:42. Hűséggel és felelősséggel 
tekintsünk reájuk és akkor reménységgel vallhatjuk az ígéretet: . . . a  ti 
fáradozásotok nem hiábavaló az Ürban. . . ” I. Kor. 15:58. Reménységgel 
Arra, Aki megváltotta gyermekeinket és Akinél az erő van.” Méltán ne
veznénk hatalmasnak azt a kozmikus erőt, mely földünket pályáján fel
tartóztatná s az ellenkező irányba terelné, mégis kicsiny lenne ahhoz az 
erőhöz képest, mely minket embereket önző körforgásunkban meg tudna 
állítani és az önzetlenség ellenkező irányú pályájára terelne”. (1) Mi e 
gondolatokat így folytatjuk: „Embereknél lehetetlen, de Istennél minden 
lehetséges.” Mk 10,27.
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Jellemformálás

A jellem szó nem bibliai kifejezés. Mégis amikor bárkiről beszélünk, 
ott érezzük a keresztyén szóhasználatban is az ilyen szavaknak a jelentő
ségét: jellemes — jellemtelen. Ügy az egyház, mint a társadalom arra 
törekszik, hogy jellemes nemzedéket neveljen.

„A jellem a görög nyelven ^bevésett jel«, »jegy«, »jelleg« (karakter) 
azoknak a lényeges, viszonylag állandó, társadalmi és erkölcsi szempont
ból jelentős vonásoknak az összessége, melyek az ember magatartásában 
jutnak kifejezésre. . .  Az ember jellemének alakulását nagymértékben 
befolyásolják a társadalmi viszonyok, a társadalom céljai, eszményei, er
kölcsi értékítéletei. A jellem a tevékenységben, az emberekkel való érint
kezés során nyilvánul meg és fejlődik tovább. Ilyen értelemben mondta 
Goethe: „A talentum a csendben alakul ki, a jellem a világ viharai
ban.” (2) „A jellem az ember magatartásának az élethatások befolyása 
nyomán kialakult határozott módja.” (3)

A keresztyén élet területén ez egyszerűen így áll elénk: „Csakhogy 
a  Krisztus evangéliomához méltóan viselkedjetek. . . ” Fii 1,27 „Járjatok 
úgy, amint illik, amint méltó elhivatóstokhoz, teljes alázatossággal, sze 
lídséggel és türelemmel. . . ” Ef 4,1. „Ne látszatra szolgáljatok, mintha em
bereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként, cselekedjétek 
Isten akaratát lélekből. . . ” Ef. 6,6—7.

Annak kell tudatosulni^— és így formálódik kinek-kinek a jelleme jó 
irányba — hogy nem az határozza meg cselekedeteinket s egész élette
vékenységünket, hogy rajtunk van-e valakinek a tekintete. Nem azért és 
nemcsak akkor végezzük becsületesen munkánkat, amikor valaki ellen
őrzi, nem akkor és addig viselkedik rendesen a diák, amíg tanítója vagy 
szülei szeme előtt van, hanem akkor is, amikor ők távol vannak.

„Az erkölcsi nevelés a személyiség etikai minőségének fejlesztésére 
törekszik. Ez a törekvés azonban nem öncélú, hanem a magatartásfor
málással kapcsolatos feladatok motiválják. Konkrétabban: az erkölcsi ne
velés feladata végső soron a társadalom által igényelt erkölcsi magatar
tásformák kialakítása. . .  Ezeknek a viszonylag szilárd magatartási ten
denciáknak a kialakítása ad értelmet az erkölcsi nevelés egészének, a szo
kásformálásnak éppúgy, mint az erkölcsi tudatosító tevékenységnek.” 
„A jellem kialakulásával tehát a személyiség kifejezett erkölcsi orientált
ságot, erkölcsi szilárdságot nyer, mely a magatartás erkölcsi szilárdságát 
biztosítja kedvezőtlen külső hatások között is.„(3)

Amikor a jellemformálásra gondolunk jó arra figyelnünk, hogy ré
gen — általánosságban — az iskolával kapcsolatban is a tanítás szó volt 
hangsúlyos. „Tanító úr.” Ma a „pedagógus”. Nyilván nem újkeletű, hisz 
a neveléstörténetből ismerjük az ilyen törekvéseket, mégis ma újra ez 
tudatosul. Iskolai nevelés, családi nevelés stb. Arról a Jézus Krisztusról, 
akiről mint Diakonosról beszélünk, beszélhetnénk Paidagososról is, hi
tünk evangéliomi értelmében. Ahogyan az ő szolgálatával, magatartásá- 
vál „nevelte”, s minduntalan hatása alá vonta környezetét. Hogyan te
gyük mi ezt? „Gyermekeim, akiket fájdalommal szülök újonnan, míg ki 
nem formálódik bennetek a Krisztus.” Gál 4,19.

Baráti kör kialakítása s

A gyermek természetes igénye a társkeresés. Barátot, barátokat ke
resnek és igényelnek. Ez nagyon áldásos is lehet. „ . . .  minden időben 
szeret, aki igaz barát. . . ” Péld 17,17. „ . . .  van barát, aki ragaszkodóbb a
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testvérnél.” 18,24. „A szülő akkor jár el helyesen, ha gyermekének azo
nos korú barátokkal a társas kapcsolatok kialakulását elősegíti. Ha a szü
lő gyermekével elbeszélget gyakran, magatartásának megítélésében ne
velői tapintattal jár el, erkölcsi felfogását, ítélőképességét és felelősség- 
tudatát fejleszti. Így megelőzheti, hogy a család »meg nem értő«, »min- 
dent tiltó« parancsolgató, értékeit soha el nem ismerő feszültség légköré
ből gyermeke egy alacsony erkölcsi szintű »galeribe« sodródjon, vagy pe
dig egy szabadelvű »házibulizó haver-bandában^ találja meg kizárólagos 
szórakozó partnereit.” (4)

Féltik a szülők gyermekeiket. Tudják, hogy milyen veszély, ha „rossz 
társaságba”, „rossz baráti körbe” kerül. Aggódva beszélnek erről és ért
hető is ez az aggódás. Különösen amikor már az általános iskolát elvég
zik és kikerülnek a szülői házból s esetleg hosszabb időre is városba ke 
rülnek. Sok veszély vár reájuk. „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társa
ság.” 1 Kor 15,33.

Városokban kialakult a huliganizmus. Kisebb-nagyobb csoportokban 
megjelennek és szinte félő velük találkozni elhagyatottabb helyen. Saj
nos falun is egyre több panaszt lehet hallani a szülőktől, hogy sokszor 
nem is tudják hol van a gyermekük, összeverődnek az italboltban, aztán 
durván viselkednek, másokba belekötnek. — Máskor autóval elmennek 
más faluba vagy városba és sodródnak.

A tv képernyőjén arcok jelennek meg előttünk. Fiatalkorúak a bíró
ság előtt vagy a börtön beszélgetőjében. Néha hátat fordítva látjuk őket, 
máskor a szemrészt egy fekete csíkkal eltakarva, hogy ne ismerjünk reá
juk. Ide jutottak Vak, amikor a megbánás jelentkezik, máskor vagány
kodnak. Fiatalok és sajnáljuk őket. De hogyan is jutottak ide?

Sok esetben jó családi körülmények közül vezetett oda az út. Minde
ne megvolt. A szülők megdöbbenve hallgatják a rendőr szavait gyerme
kük viselt dolgairól. Lehetetlen — hajtogatják. — Más az, amikor a szü
lők élete, durvasága, iszákossága viszi a gyermeket a züllésbe.

„Ha csavargó gyermekekről hallunk, azokra gondolunk, akiket az 
árvaság vagy züllött családi élet dobott az utcára, hasonló gyermekcsa
vargók és bűnözők közé. De fel-felébred bennük az aggodalom azoknak 
a gyermekeknek a sorsán is, akik minden látható ellenőrzés nélkül csa
tangolnak az utcán, kihívó, pökhendi magatartásukkal megbotránkoztat
ják a járókelőket, trágár szavakkal, durvaságokkal ijesztegetik a lányo
kat. Néha azonban még ennyire sem szembeszökő, hogy a kamasz élet
rendjében, fejlődésében nincs minden rendben, a szülőkhöz nem jutnak 
el a panaszok a gyermek viselkedéséről s csak annyit vesznek észre, hogy 
a  gyermek otthon zárkózott, titkolózó és soha sem lehet tudni, hogy mer
re jár. A dolgozó apa és anya az apróbb tünetekre sokszor fel se figyel, 
csak akkor döbben rá a bajra, amikor a következmények már helyre- 
hozhatatlanok.” (5)

Tegnap olvastam a Népszabadságban a felhívást, hogy egy 7 éves 
kislány eltűnt. Ma ezt olvastam: „Szerdai számunkban közöltük a rend
őrség felhívását Szabados Judit 7 éves tanulóval kapcsolatban, aki a ját
szótérről nem tért haza szülei lakására. A lakosság bejelentése nyomán 
a rendőrség épségben megtalálta az eltűnt kislányt, és átadta szüleinek.”

Példák sorát idézhetnénk. Ehelyett arra kell utalnunk, hogy a megol
dás felé segíthessük a szülőket. Törekedjenek arra a szülők, hogy kedves 
legyen gyermekeik számára a szülői ház, ahol „otthon” érzik valóban 
magukat. S a baráti kör jó irányba segítse formálni az ő jellemüket.
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Munkás életre nevelés

Iskolai tantervekben olvastam. „Az általános iskolai tantervekben 
egyaránt megjelenik az az óhaj, hogy a gyakorlati foglalkozások alakít
sák ki a munkához való szocialista viszonyt és neveljenek munkaerkölcs
r e . . .  a gyakorlati foglalkozás általában járuljon hozzá a munkához való 
szocialista viszony fejlődéséhez . . ( 6 )

Sok, könnyelmű kijelentést hallottunk már. „Elmennék a munka te
metésére.” „Csak annyit dolgozz, amennyit muszály.” — Munka, melyhez 
nem annak a szeretete, szépsége vonz, hanem csak az érdek. Hol, meny
nyit kereshet, illetve a munkaidőből mennyit „lóghat”. A munka szere- 
tetére és megbecsülésére nevelgessük gyermekeinket. Amikor leülünk 
velük vagy kimegyünk az udvarra, mezőre — kinek-kinek amilyen lehe
tősége van — s együtt dolgozunk gyermekeinkkel. Éreztessük meg velük 
a munka szükségességét és az eredmény örömét. Bár lehet, hogy sokszor 
könnyebben és hamarabb elvégeznénk magunk valamilyen munkát, mint 
a kisgyermek „segítségével”, mégis így tanulhatják meg kis korukban is 
a munka egy-egy ágát és tudatosul bennük annak az elvégzéséért való 
felelősség. Fizikai és szellemi munka megbecsülését sajátjává tegye.

„A munkaerkölcs mai ellentmondásainak a megértéséhez szükséges 
tekintetbe venni, hogy különböző történeti okokból a munkásosztály ha
talomra kerülése után a munkaerkölcsre vonatkozó domináló elvekben 
az elidegenedésmentes munka anticipiálása jutott kifejezésre, függetlenül 
a konkrét munkafajoktól, a munkavégzés konkrét körülményeitől.” (7) 
Napjainkban a szellemi munka iránt megnövekedett az igény. A szülők 
így gondolkoznak: „Miért dolgozzon annyit, ha könnyebben is megélhet.” 
„Tanulj, mert különben csak a tsz-ben lesz helyed.”

Az élet bármilyen hivatásra szólítsa is gyermekeinket, azt szeressék 
és becsüljék. Munkaszeretet és kötelességtudat érjen bennük. Ne csak 
tanulják, de éljék is József Attila örökszép sorait: „Dolgozni csak ponto
san, szépen, ahogyan a  csillag megy az égen, úgy érdemes.”

Felkészítés a családi életre

így tanítjuk konfirmandus gyermekeinket:....... testünk, lelkünk tisz
taságát megőrizve készüljünk a házasságra. Házastársát pedig mindenki 
szeresse és megbecsülje.” Rengeteg könyv kerül gyermekeink kezébe. Sok 
irányból hallanak tanítást. Legtöbbször mégis csak „kioktatásnak” tekin
tik. Arra van szükség, hogy a családi élet tisztasága, szülőknek, mint há
zastársaknak az egymás iránti megbecsülése legyen a legautentikusabb 
és legszebb tanítás. Ez érlelheti a helyes felkészülést, az ellentéte pedig 
rombolhat.

Tv-filmben láttuk. A vállalat igazgatója féltve nevelte egyetlen leá
nyát. Ö maga viszont könnyelműen visszaélt mások „kiszolgáltatottságá
val”. Közvetlen munkatársai igyekeztek őt finoman helytelen' magatar
tására rádöbbenteni. Kedélyesen beszélgettek az ő otthonában. Fiatalok
ra terelték a szót és arra, hogy fiatal lányok milyen sokszor kiszolgálta
tottjai feletteseiknek. Pedig minden szülő féltő gonddal neveli gyerme
két és azt szeretné, ha életét annak tartaná, aki férje, illetve felesége 
lesz. S akkor feltették a nehéz kérdést: Mit tennél, ha a te lányodat va
laki elcsábítaná? Azt megölném — válaszolta. — De az én lányom nem 
olyan. Most színházban van. — Hívd fel ezt a telefonszámot! — Megdöb
bent, amikor leánya hangját hallotta a telefonban. Elrohant s a megadott 
című lakásban ott találta leányát egy férfival. Elborult agyával egy virág-
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vázát kapott fel és leányára sújtott, aki holtan esett össze. — Pedig csak 
azt tette, amit édesapja tett másokkal.

Kétségtelen nagy a könnyelműség. A házasságra is sokan csak úgy 
tekintenek, mint egy kirándulásra: vagy sikerül, vagy nem. Ha nem, hát 
elválunk. Pedig egy munkahely választásra lehet csak így gondolni: Ha 
nem felel meg, majd keresek újat. — A házasságban egy életre indulnak 
és egy életre szól az elhatározás. „Ügy cselekedjen velem az Isten, hogy 
engem csak a halál választ el tőled.” Ruth. 1:17.

Ide tartozik az is, ahogyan a leendő gyermekeikre gondoljanak. 
A gyermekvállalás sokszor csak érdek. A lakás értékfizetéséből ha egy 
gyermeket vállalnak ennyi kedvezményt kapnak, ha kettőt, akkor. . .  
Mintha árucikk lenne a majd születendő gyermek. — Ügy tekintsenek 
előre, mint drága ajándékra.

Van „egyke” kérdés? Van. Mert vannak önző gondolkodású szülők. 
„Én nem akarok gyereket, mert akadály lenne karrieremben” — mond
ta. Másik: Nekem csak egy gyerekem lesz, mert nem akarom, hogy az 
örökségen marakodjanak.” Ezek konkrét esetek.

Most szeretettel lelkésztestvéreim felé mondom, hogy szeretet és böl
csesség kell ahhoz, hogy megértéssel tudjunk beszélni erről fiatal szülők
kel. Sokszor olyan okok is lehetnek az „egyke” mögött, amit csak akkor 
értünk meg, ha őszintén feltárják szívüket. Mert vannak látszólag az 
egészségtől kicsattanó fiatalok is, akiknek mégsem lehet több gyermekük. 
— Csodálatos érzés volt megkeresztelni azt a kisgyermeket, akit a szülők 
már 15 éve vártak. Tízszer volt abortusz — pedig kórházban is feküdt, 
hetekig, máskor hónapokig is — de nem tudta kihordani. Az orvos til
tása ellenére — mert az élete is rámehetett volna már —, mégis sóvár
gott a gyermek után. Könnyes szemmel élte át Anna szavait: „ ...c s a k  
az én szívemet öntöttem ki az Ür előtt. . .  De azt is, amit a hálaimádság
ban mondott: Ujjong az én szívem az Ürban, mert visszaadta erőm et... 
Sám 1,15,2,1. Az egyházkelés alkalmával átéreztük szíve háláját: Áldjad 
én lelkem az Urat és egész bensőm az Ö szent nevét.” — Mert sokaknak 
nem is lehet több, mint egy vagy két gyermekük és azokra nem önzéssel, 
hanem mint Isten drága ajándékára tekintenek.

Fiatalasszonyka a férje halt meg hirtelen. Két gyermeke van. De sok
szor sóhajtotta: Csak legalább nekem is lenne testvérem, akihez mehet
nék, akivel beszélhetnék. . .

Egy szülő szavai: „Legszebb tapasztalatként őrzöm a magam család
járól szerzett élmények közül, ahogy az idősebbik, a kisfiam esti beszél
getésekben kislányomat irányítgatta és végtelen türelemmel válaszolga- 
tott neki bármilyen kérdésére.” (8)

Egyetlen gyermek halt meg baleset következtében. A szülők egészen 
összeroppantak. Az édesanya évekig beteg volt, állandó orvosi kezelés 
alatt állt. Ügy látom — ha Isten kegyelme nem oldja fel lelki fájdalmát, 
nem gyógyul meg soha.

„Halld, egymásnak mily édesen felelget, kölcsön s rendben s hitves
ként a húr, mint mikor férj s boldog nő és gyermek dala egyetlen dal
lammá simul. Szövegtelen dal s dús egysége csak azt zengi, hogy magad
ban senki vagy.” (9)

K özösség i sz e llem re  n ev e lés

Az önzés velünk született. A kisgyermek még járni sem tud, de az 
ő játékát a rugdalózóban is görcsösen szorítja. A játékot később sem adja 
szívesen pajtásának. Ordít érte vagy verekedik, hogy megtartsa. Ez erő-
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södik nagyobb korában is. Bár ezt igyekeznek nyesegetni az iskolában, 
a közösségben, ahol már nemcsak ő van és nem körülötte forog a világ. 
Amikor egy közösség tagjának érzi magát, erre kell lehetőséget biztosí
tani. Kiemelni abból a magábazárkózottságból, „sündisznóállásból”, mely
be visszahúzódik sértődöttségével és önzésével. Kiemelni abból a „vad
gesztenye-állapotból”, mely kívül szúrós, belül keserű. Azt a lelkületet 
éreztetni vele, hogy közösségbe tartozunk, mint otthon is a családba.

Az ÉN központúságból kell beleépíteni a MI központúságba. Egy kí
sérlettel kapcsolatban olvastam. „A negatív reprezentáns csoport tagjait 
az egymás és saját magatartásuk iránti erkölcsi közömbösség jellemez
te . . .  az együttműködés követelményeihez nem alkalmazkodtak . . .  emel
lett a pozitív reprezentáns csoport tagjaira jellemző volt az egymással és 
önmagukkal szembeni erkölcsi igényesség, az egymással szemben gyakori 
követelmény támasztás és a követelményekhez való eredményes alkal
mazkodás az azoknak megfelelő magatartásformák gyors kialakítása.” (10)

A maga érdekére tekintőről ezt olvassuk: Személyes az irányultság, 
ha a motívumok rendszerében a SAJÁT BOLDOGULÁS motívumai, a 
személyes sikerre és önérvényesítésre törekvés az uralkodó, ha az egyén 
számára fontosabb saját érdekeinek aktuális kielégítése, mint a közösség 
érdeke. Társaival szemben közömbös, nincs tekintettel azok érdekére. . .  
gyakran változtatja barátait vagy egyáltalán nincsenek barátai.

Kollektív irányultságról akkor beszélhetünk, ha az egyén cselek
véseit a társadalom, a kollektíva érdekei és szükségletei határozzák 
m eg. . .  a közöségi érdekek az egyéni érdekek elé kerülnek, a közösség 
érdekében végzett munka örömöt okoz a gyermekeknek. Társaival való 
kapcsolatát az jellemzi, hogy könnyen teremt velük kapcsolatot, társaival 
való érintkezése bizalomteljes, tekintettel van társai hangulatára, szük
ségleteire . . .  segítőkész, figyelmes, kész vigasztalni, kész lemondani saját 
érdekeiről, nem emlegeti segítségét és nem dicsekszik azzal, Őrül társai 
sikerének... (11)

Ebben a gondolatkörben érvényesül igazán „Az egy mindenkiért és • 
mindenki egyért” elv. S ebben mi szülők nagyon is megtalálhatjuk fel
adatainkat felelősséggel és reménységgel. Nagy veszély az, ha a közösségi 
nevelés feladatát átruházzuk az iskolára. A vád is sokszor így hangzik 
el: így nevelik az iskolában. Az iskolai tantervekben természetes ez az 
igyekezet. De ebben együtt kell nevelnünk. „Egy szép budai iskola igaz
gatója kimondta előttem amit mindnyájan érzünk. A szülők növekvő kö
zönye veszi körül az iskolának most éppen ezen a téren nehéz nevelő 
munkáját. Ellentétes hatások, átgondolatlan ihletések viszik másfelé a 
gyermekeket, a szülők pedig ludasak vagy tehetetlenek ebben a nevelési 
zűrzavarban. Aggódunk az iskolába járó gyermekünkért, de nem segí
tünk az iskolának, hogy jó hatásfokkal dolgozhassák. Ezt az iskolaigaz
gatót az iskola fűtője klasszikus egyszerűséggel tanította egy nagy igaz 
ságra. Az igazgató számonkérte a fűtőt, hogy miért nincs meleg az isko
lában. A fűtő ezt válaszolta: Az igazgató kartárs tudja, hogy én minden
nap nyolc órát fűtök. De azt is tudja, hogy ezután 16 órát hűl. — A kép 
világos. Ha mi kérjük számon az iskolát, könnyen ezt a választ kaphat
juk: Mi naponta 2—5 órán keresztül neveljük az ön gyermekét, de mi 
történik, ha ezután 12 órán keresztül senki sem törődik vele vagy éppen 
ellentétesen nevelik.” (12)

Arra törekedjünk, hogy gyermekeinkben valóság legyen az a lelkű
let, mely őket úgy helyezi oda egy közösségbe, hogy igyekezettel és oda
adással segítsen másokon és segítenek rajta mások. Ahol a közösségben
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testvérnek tekinti a másikat és együttérez másakkal. Mi is így valljuk: 
„Egy Urunk s Atyánk van, egy test tagjai vagyunk. . „Testvéreim ja
váért fáradnom, küzdenem, erre segélj óh Isten, én édes Istenem..

Az anyagi javak megbecsülése

Az élet tanúskodik arról, hogy milyen nagy kísértés lehet a pénz, az 
anyagi javak. „Minden rossz gyökere a pénz szerelme, mely után sóvá
rogva némelyek általszegezték magukat sok fájdalommal” I. Tim. 6:10. 
Képmutatás lenne azt gondolni, hogy mindezt mi „kívülállóként” mond
hatjuk. Mégis úgy érzem, hogy az otthon légköre, a pénznek, anyagi ja
vaknak a beosztása a gyermekek számára tanulság. Ahogy Jézus mond
ta: „Aki hű a kévésén, a sokon is hű, az, aki a kévésén hűtelen, a sokon 
is hűtelen az.” Lk. 16:10. Szüleimtől a szerénységet, beosztást tanultam. 
Diákként is nagyon be kellett osztanom a pénzemet, s amikor segédlel
kész lettem Pápán, 563 Ft kongruát és 200 Ft gyülekezeti kiegészítést kap
tam. Ezzel kellett gazdálkodnom, élnem s ami szükséges volt, egy-egy 
ruhadarabot venni. Nagyon be kellett osztanom ezt a fizetést. S úgy, hogy 
közben egy-egy kis ajándékot szüleimnek is vehessek hálás Szívvel. — 
Sokaknál tapasztalom gyülekezetünkben is a szolid beosztást és a gyer
mekeknek ily szellemben nevelését.

Ellentétes példákat is látok. Ahol a pénz elvesztette értékét. A pénz 
önzővé sőt zsarnokká is tehet. — Budapestre került egy fiú, aki szinte 
mindent a szüleitől várt. Már szép háza van — szüleiből. Mert szinte 
az egészségük ment rá a szülőknek, míg a fiú csak a saját „legénységére” 
valót gyűjtötte.

Ismerek fiatalokat, akik szerényen és szolidan élnek. Akiknél ma is 
van értéke a pénznek, a keresetnek. — De olyanokat is ismerek, aki a 
pénzt könnyen szórják, egy mulatság alkalmával százasokat dobnak el. 
— Sokan hozzászoktak a könnyű élethez, a jómódhoz s ezzel nem tudnak 
helyesen élni.

Mindezt nem a „bezzeg a mi időnkben” jelszóval mondom, de a 
múlt tanulságával szeretettel szólhatunk és az anyagi javak megbecsülé
sére nevelhetünk.

Hazafiúságra nevelés

Isten közösségbe helyezett bennünket. A család közösségébe, a gyü
lekezet közösségébe, a nemzetünk közösségébe. Ahogyan a közösségi 
szellemet beolthatjuk gyermekeink leikébe, úgy ennek magyar népünk 
közösségébe való beletartozás szellemét is. Magyar nemzetünknek tag
jai vagyunk. Ezt nem kell szégyelni és nem kell hamis jelszavak miatt 
elhallgatni. Igaz, volt idő, amikor minden nemzeti jellegű gondolatot a 
sovinizmus és irredentizmus vádjával bélyegeztek meg.

Nem nacionalista jelszavakat és gondolatokat kell ébreszteni gyer
mekeinkben, de az őszinte nemzeti érzést beleplántálhatjuk szívükbe. 
Néhány idézet az iskolai tantervekből: Az irodalom neveljen szocialista 
hazaszeretetre. . .  a nyelvtan neveljen hazaszeretetre. . .  az élővilág ne
velje a tanulókat hazaszeretetre és más népek megbecsülésére. . . ” (13)

Olyan mély átérzéssel ésőszinte hangon hallottuk egyházmegyénk 
esperesétől székfoglalója alkalmával e kis verset, amit egykor nii is ta
nultunk: „Magyar vagyok magyar, magyarnak születtem, magyar nótát
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dúdolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám és téged 
szeretni gyönyörű szép hazám.” (14) Vagy ahogyan Petőfi írta: „Tiéd 
vagyok, tiéd hazám! E szív, e lélek. Kit szeretnék ha tégedet nem szeret
nélek?” (15)

A hazaszeretetre neveléshez is arra van szükség, hogy igaz is legyen 
a mi szavunk és meggyőződéssel beszéljünk arról. Szeretni ezt a hazát, 
melyben születtünk. Énekeink is így kísérnek: Népek hatalmas Istene, 
nemzeteknek egész serege dicsőíti szent nevedet. Lakhelyet nekik te 
adtál s hogy ezt szeressük te oltottál szívükbe honszeretetet. Nekünk is 
e hazát lakhelyül te adád . . Dt. 501, 1.

„Az Istennek szívbéli hála, célunk s pályáink ismerve, már, Ha hív 
az élet iskolája, hol a küzdőkre pálma vár, Tinéktek élünk és halunk 
szentegyházunk s édes honunk.” 494, 4.

Ezt a hazát szeretni s ezt a hazaszeretetei gyermekeinknek átadni 
csak úgy tudjuk, ha ezt meggyőződéssel valljuk. Ha vádaskodva, a mai 
élet gyengéit emlegetve, rosszindulatúan áskálódunk, hogyan is lehetne 
hazaszeretetre nevelni?! Halljuk az ilyen megjegyzéseket: Bezzeg kül
földön milyen az élet. . .  a kereset. . .  az életszínvonal. . .  a szólásszabad
ság . . .  a demokrácia . . .  de itt nálunk. . .  Akiknek az, ami külföldi az már 
csak jó lehet, ami hazai az viszont csak rossz. Akik bármiféle tárgyon, 
anyagon ezt olvassák: Made in England . . .  Made in Germany. . .  arra azt 
mondják: ez igen, ez príma anyag. Ahol ezt látják: Made in H ungary... 
az már gyenge anyag. — Bizony igaz: Ha sötét szemüveget teszünk fel, 
akkor körülöttünk is minden sötét lesz.

Beszéljünk szeretettel, nem propagandaízzel gyermekeinknek nem
zeti értékeinkről" a múlt megbecsülésével is a jelen értékeinek az elmon
dásával is. Ez a haza, mely otthont ad nékünk, békességes otthont, biztos 
munkalehetőséget, megélhetést. Sorolni lehetne oldalakon keresztül a jót, 
amiben részesít. Ezt mondani őszintén és szeretettel. Elmondani a ne
hézségeket is. De melyik családnak ne lennének kérdései, gondjai? Mind
ezt őszintén és szeretettel tesszük. Ezt ismerhetik meg bennünk gyerme
keink és ezt az igaz hazaszeretetei és megbecsülést vehetik át tőlünk, 
így együtt örülnek velünk az eredmények láttán és együtt éreznek a 
gondok között.

Kölcsey „Parainézis”-ének egy mondata így hangzik: „Aki gyermeket 
nevel, az a haza iránt szent kötelességet teljesít.” — Most ezt így is 
mondhatjuk: Aki így nevel gyermeket, az áldott munkát és szent köte
lességet végez.

Amire szükség van a nevelésben

Egy nagyon egyszerű szó fejezi ezt ki: IDŐRE. — Vannak munkák, 
melyekről azt mondjuk: Időigényes munkák. Nem lehet gyorsan össze
csapni, mert selejt lesz belőle. Gyermekeinknél egy életről van szó. Az 
ő nevelésük időigényes.

Napjainknak egyik nagy problémája az időhiány. „Nincs időm!”, de 
sokszor halljuk és mondjuk. Pedig a gyermekek számára időre van szük
ség. „Mennyi mindenre van időnk, s milyen kevés gyermekeink számá
ra. Pedig határtalan szülőéhség él minden gyermekben. Aztán az a gyer
mek, akit mindig lerázott magáról a szülő időirigységében, az a gyermek 
éppúgy lerázza majd embertársait magáról. Soha nem lesz neki ideje 
senki számára.” (16)
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„Az időhiány gyakran a nevelési közöny takarója. És ez igazán szo
morú kórjelenség. Másrészt pedig az ügyetlen szülők kibúvója, azoké, 
akik nem tudják, hogyan fogjanak a »nagy misztériumhoz*, a gyer
mek »csodálatos leikéhez*, s míg ezen eltöprengnek, nemcsak az aznapi 
idő múlik el, hanem az egész életük is.” (17)

Kevés az idő a gyermek számára, ezt falun és városban tapasztal
hatjuk. A nők legnagyobb része is munkát vállalt. Sokan közülük még 
a lehetséges 3 évet sem töltik otthon a gyermekkel. Hazajönnek a mun
kából, sokszor fáradtak, idegesek. Szeretnének pihenni, kikapcsolódni. 
És a gyermek? Neki is szüksége lenne egy kis időre, egy kis beszélgetés
re. — Sok esetben korán elmegy az apa és csak késő este érkezik haza. 
Reggel még aludt a gyermek, este már aludt. Nem is beszélt vele.

A nagyobb gyermeknek problémái vannak. Azokat is szeretné meg
beszélni. Ügy érzi, jogtalanság történt vele — szeretne erről beszélni. 
Időre van szüksége. „A gyermeknek nemcsak érzelmi, hanem értelmi 
igénye is az, hogy a belátás légkörében éljen. Igényli a megbeszélést, a 
véleménycserét, a vitát, az együttes döntést, mint a vita feszültségének 
feloldását.” (18)

Nékünk keresztyén szülőknek — nemcsak papi családokban — időt 
kell adnunk, hogy a lelki, dolgokról is beszéljünk. Oly sok kérdéssel ta- 
lálozik, annyi probléma merül fel az iskolában is, diáktársakkal való 
beszélgetés közben is. Időre van szükség, hogy ezekről beszéljünk velük.” 
Maradjanak szívedben azok az igék, melyeket ma parancsolok néked. 
Ismételgesd azokat gyermekeid előtt és beszélj azokról, akár házadban 
vagy akár úton jársz . . .  Móz 6,6—7.

Legyen időnk gyermekeinkkel a gyülekezetben is. Ne csak küldjük 
őket, hanem menjünk velük. — Két kis általános iskolás gyermek van 
egy családban. így mondta a nagyobbik egy alkalommal: !„Nekünk el 
kell jönnünk templomba, mert megverne apukám, ha nem jönnénk.” 
Valóban ott vannak legtöbb alkalommal. De a szülők?

Mennyire más az, amikor ott látom a szülőt s vele a gyermekeket. 
Akik így is tudnak időt adni és ez marad egy életre emlékezetükben. 
„Az erkölcsi belátást nem is annyira a tanítás, mint inkább az élet ta
pasztalatai által nyerjük. Ezt a tanítás értelmezheti ugyan, de nem pótol
hatja.” (19).

A neveléshez végtelen szeretetre van szükség

A régi hadvezér szerint a háborúhoz három dologra van szükség: 
pénzre, pénzre, pénzre. A neveléshez ilyen értelemben: szeretetre, szere
tetre, szeretetre van szükség. Arra a szeretetre, mely a gyermekre tekint
ve: ...m indent hisz, mindent REMÉL és mindent e ltű r ... — Mélyen 
bennünk maradt egy karácsonyest emléke. Az ünnepeket megelőző na
pokban feleségem beteg volt és csak szentestét megelőző órákban kelt 
fel, hogy az édesanyai szeretet mindent elkészítsen. Miután a templom
ból hazajöttünk a karácsonyesti ünnepélyről, s az otthoni karácsonyfa 
alatt elhangzó ének után gyermekeink boldogan bontogatták az ajándé
kokat. A minden otthonban természetes öröm, boldogság töltötte be min
denki szívét. A sokféle játék egészen lekötötte kisfiúnkat is. S akkor 
feleségem azt kérdezte tőle: „Győzőkém, melyik játéknak örülsz a leg
jobban? S akkor ez volt a meglepő válasza: Én annak örülök a legjob
ban, hogy anyukám meggyógyult. — A gyermeki szív őszinte érzése 
arról tanúskodott: a szeretet, mely mindennél többet ér.
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„Egy édesanya kislányát következetesen megszégyenítéssel nevelte. 
(Egyetlen gyermek volt.) Bármit csinált, bármibe kezdett, az anya azzal 
intette le, hogy ezt úgyse tudja, ügyetlen hozzá, tehetségtelen. Visszatérő 
formula volt a családban: Szégyeld magad! Szégyelnie kellett magát, ha 
nem találta ceruzáját, ha kócos volt a haja, ha »megszomorította szüleit-*, 
ha elaludt. . . ” (20)

Másik hasonló' példa. Mindkét esetben kísérte őket a megszégyenítés 
fájdalma és egész lelkivilágukat meghatározta. A kislánynál még lehetett 
segíteni, a következő esetnél már nem. „Kisdiák voltam. Gúnnyal bün
tető tornatanárunk azzal öklözte »szíven« az osztály első, de gyengetestű 
tanulóját: Te csak ülj a sarokba! Te töpörtyű! Veled úgysem tudok mit 
kezdeni. Később a már jóállásba került fiatalember öngyilkos lett. Zse
bében egy cédulát találtak. Csak ennyi volt rajta: Minek éljen egy tö
pörtyű! — Nyolc évig élt, penészedéit benne ez a szó.” (21)

„A megszégyenítés, mint nevelési gyakorlat, súlyos önértékelési za
varokat okozhat, s így kiindulása lehet a társtalanságnak, a cinizmusnak 
és még sok más eltorzulásnak a személyiségben.” (22) Hogy nevelni tud
junk, hogy nevelni segítsünk, végtelen felülről való szeretetre van szük
ségünk. Végtelen szeretetre kisebb és nagyobb gyermekeink között. Attól, 
aki maga a Szeretet.

Vannak problémák? Figyeljük csak e sorokat, melyeket nem egy mai 
szülő mondott, hanem több mint kétezer évvel ezelőtt Sokrates, a nagy 
görög filozófus írt le: „Az ifjúság szereti a fényűzést. Rossz modorú, 
semmibe veszi a tekintélyt, nem tiszteli az idősebbeket. A mai gyerekek 
zsarnokok, feleselnek a szülőkkel, fecsegnek mások társaságában és ter
rorizálják nevelőiket.” (23) A gondok akkor is megvoltak és életeket, 
gyermekeket és fiaidat, akkor is és ma is a szeretet formálhat.

Miközben dolgozatom végéhez közeledem, egyre jobban átforrósodik 
a szívem a nagy lehetőség és a nagy felelősség tudatától. Pedig csak tö
redékeket hoztam ide abból, amit átéltem, tapasztaltam, s ami ismeret
ben és anyagban elém tornyosult. Egyre jobban átforrósodik a szívem, 
amikor mégegyszer leírom a dolgozat címét most már nagy betűkkel: 
Lelkipásztori szolgálatunk a gyermekeket nevelő szülők között. Ezt a le
hetőséget és felelősséget érezhette a szerkesztő, amikor e témát kiadta 
és ebben élünk és érzünk együtt mindnyájan, idősebbek és fiatalabbak 
egyaránt.

Isten kegyelme adja meg nekünk, hogy mi is úgy és azt adhassuk 
minden szülővel együtt, ami a legkedvesebb a legkedvesebbeknek, gyer
mekeinknek.

Varga György
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Politikai cselekvésünk irányának 
evangéliumi alapjai

Ha a politika és teológia érintkezési pontjait bolygatjuk, lesz igazán 
helyénvaló a szólás: darázsfészekbe nyúlunk. Valóban ekkor, mint a 
darazsak, sűrű felhőben kezdenek rajzani a kérdések. A politika önma
gában is sok problémát vet fel, hát még ha mindezt teológiai szempon
tokkal is bonyolítjuk. De ezek a kérdések egyúttal fullánkosak is. Kevés 
teológiai vita vált ki akkora szenvedélyeket, mint a politikával kapcso
latosak. Nyugtalanságot, izgalmat, félelmet keltők, mert elevenbe vágók. 
Nem csoda, hogy sok keresztyén szeretné távol tartani magát ettől a 
„darázsfészektől”. Ám mint minden igazi kérdést, ezeket sem lehet kike
rülni. Utánunk szállnak, ott dongának a fülünk körül mindaddig, míg. 
szembe nem nézünk velük, s megnyugtató feleletet nem adunk rájuk.

Tanulmányom témáját a sokféle felrajzó kérdés közül eredetileg a 
következő címben adtam meg: A politikai teológia és Jézus evangéliuma. 
Tehát a különféle teológiai rendszerekben megnyilvánuló politikai állás- 
foglalást kellett volna Jézus evangéliumával szembesítenem. Szükséges
nek láttam azonban, hogy a szinte határtalan anyagot leszűkítsem a leg
lényegesebb és legáltalánosabb politikai kérdésre: Milyen irányú politi
kai cselekvésre kap ösztönzést a keresztyén ember Jézus evangéliumá
ban? Pontosabban: A társadalom állapotának konzerválására vagy pedig 
megváltoztatására kötelezi-e őt Jézus követése? Egészen hétköznapiam 
Reakciós vagy pedig haladó beállítottságú-e a keresztyén ember, ha ko
molyan veszi hitét? Véleményem szerint ezen a ponton érünk le a ke- 
resztyénség politikai teológiájának és magatartásának gyökeréig, s ennek 
a kérdésnek megválaszolásától függ minden más teológiai döntésünk a 
politika területét érintő kérdésekben.

A témának bármelyik megfogalmazását is vesszük, két előlegezett 
állásfoglalásról mindegyik árulkodik. Egyrészt tükrözi azt a felismerést, 
hogy a társadalom élete, amelynek irányítása a politika feladata, állan
dóan mozgásban van, még ha olykor ez a mozgás lassúnak vagy ellent
mondásosnak is tűnik. Ennélfogva nem elég, ha teológiai vizsgálódásunk 
közben csupán az adott társadalmi vagy állami rendre vagyunk tekintet
tel, és azt mintegy keresztmetszetben nézzük. Pedig a teológia történeté
ben ez a szemléletmód volt általános, és ezért nem is tudott segítséget 
nyújtani a keresztyéneknek a társadalmi változások megítélésében. Vagy 
pedig ennek a statikus szemléletmód következtében ezek ellen a változá
sok ellen hangolta őket.
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Mi tehát az a politika, amelyről a teológusnak ítéletet kell alkotnia? 
Az Értelmező Szótár meghatározása szerint a politika az a közösségi vagy 
egyéni tevékenység, amely a társadalom, az állam vezetésére, a hatalom 
megszerzésére és megtartására irányul. Az előbbiek értelmében azt kell 
mondanunk, hogy ez a meghatározás nem egészen pontos. Való igaz, hogy 
a hatalom birtoklása döntő tényező a politikában. De a hatalom csak esz
köz a társadalom mozgásának befolyásolására az uralmon levő osztály 
érdekeinek megfelelően. Éppen ezért a legfőbb politikai kérdés mindig 
az, hogy a megszerzett hatalom milyen irányban befolyásolja a társada
lom életét. Természetesen a teológiának is, ha nem akar mellébeszélni, 
mindenekelőtt ezen a ponton kell állásfoglalását kialakítania.

A téma megfogalmazása másrészt feltételezi, hogy elsősorban nem a 
keresztyén ember hite és politikai véleménye, hanem hite és politikai 
cselekvése között kell keresnünk a helyes összefüggéseket. Nem mintha 
az elvek teológiai tisztázására nem volna szükség. De aránylag könnyű 
eljutni egy politikai álláspontra, míg konkrét politikai lépéseket tenni 
sokkal nagyobb kockázatot jelent. A legnehezebb teológiai problémák is 
a  politikai cselekvés területén jelentkeznek. Ezt mutatja az az éles vita, 
sőt felzúdulás, amely az Egyházak Világtanácsa által a nemzeti felsza
badító, illetve a faji megkülönböztetés ellen harcoló mozgalmaknak nyúj
tott anyagi támogatás robbantott ki. A különböző egyházi fórumokon már 
számtalan határozat született a gyarmatosítás vagy a faji megkülönböz
tetés ellen, de legtöbbször csak „papírtigris” maradt, mert nem követ
ték megfelelő tettek. Politikai erővé ugyanis csak a gyakorlatban vállalt 
elvek lesznek. Amikor viszont egyszer sor került a határozatok gyakorla
ti következményeinek levonására, sok, egyébként az üggyel szimpati
záló, keresztyén ettől visszariadt, mert keresztyén lelkiismerete nem en
gedte, hogy fegyveres harchoz nyújtson segédkezet. (A helyzet tragiko- 
mikuma az, hogy gyakran ugyanez a lelkiismeret megbirkózott két világ
háború terhével is!) De ha fegyverrel is harcoló mozgalmak támogatása 
ekkora problémát jelent, beszélhetünk-e egyáltalán a keresztyén ember 
politikai cselekvéséről? Hiszen a társadalmi folyamatok ritkán zajlanak 
le erőszak nélkül. Ezért lóg a levegőben minden olyan politikai kérdése
ket érintő teológiai vita, amely nem ás le a konkrét politikai cselekvés 
szintjéig.

Összefér-e egyáltalán a politika a hittel?

Mivel még ma is, annyi teológiai fáradozás ellenére is, sok keresz
tyén a politikai természetű kérdésekre történő leghalványabb utalásra is 
felszisszen, válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy egyáltalán rálép
het-e a keresztyén ember a politikai cselekvés mezejére hitének feladása 
nélkül.

Az egyház története arról tanúskodik, hogy ebben a kérdésben hom
lokegyenest ellentétes álláspontok alakultak ki. Találkozhatunk azzal a 
politikától idegenkedő magatartással, amelynek egyik első képvi
selője Flavius Clemens lehetett. Az első század második felében élt, és 
egészen közeli rokona, unokabátyja volt Domitiánus császárnak. Tehát 
olyan ember volt, aki közvetlen közelében élt a korabeli nagypolitika 
műhelyének. Sőt konzuli tisztséget is viselt, bár ez a tisztség abban az 
időben már inkább csak névleges hatalommal járt. Róla teszi Svetonius 
a következő, kissé homályos megjegyzést: „Megvetendően tunya ember 
volt.” (VIII. Dóm. 15.) Nem tartom valószínűnek, hogy az írónak ez a
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megbélyegző véleménye Flavius Clemens lusta természetére vonatkozna. 
Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy Svetonius, mint tudatos ápolója a 
régi római erényeknek, a politikában és a közéletben való aktív részvé
telt kéri számon Flavius Clemenstől. Mi lehetett apolitikus magatartá
sának oka? Egy másik római történetíró, Dió Cassius révén tudjuk, hogy 
Flavius Clemens keresztyén volt. Nagy a valószínűsége, hogy ez volt 
oka a politikai élettől való idegenkedésének. Talán Krisztus uralmának 
várásában terhessé, sőt feleslegessé vált számára a politika boszorkány- 
konyhájában forgolódni. Az is lehet, hogy erkölcsi érzékenysége megcsö- 
mörlött a diokletiánuszi politika üzelmeitől. Ahogy azóta is nem egy ke
resztyén tartja hitével összeegyeztethetetlennek és erkölcsileg elviselhe
tetlennek a politika szférájában való tevékenykedést.

De nem egy olyan emberre is rámutathatunk az egyház történeté
ben, aki éppen hitének konzekvenciájaként lépett a konkrét cselekvés 
területére. Az ide kívánkozó példák közül is ragadjuk ki Dietrich Bon- 
hoefferét, aiki talán a legtudatosabban és legmarkánssabban képviselte ezt 
az álláspontot. Neves teológusként, egyházi vezetőként vállalt feladatot 
a nácizmussal szembeforduló ellenállási mozgalomban, sőt részt vállalt 
a Hitler ellen elkövetett, de balul sikerüt merénylet előkészítésében is. 
Mi indította őt, aki neves teológus, egyházi ember volt, minderre? Elő
ször is állampolgári kötelességének érezte. Egyszer azt mondta, hogy 
mindenkinek kötelessége még erőszakkal is megfékeznie azt a sofőrt, 
aki őrült módján száguldozik Berlin utcáin. De meg kell tennie ezt an
nak a keresztyénnek is, aki idegenkedik az erőszaktól. Egy levelében, 
amelyet már letartóztatása után írt, olvashatjuk a következőket: „Az 
utóbbi időben egyre inkább megtanultam felismerni és megérteni a ke- 
resztyénség mélységes evilági voltát. Á keresztyén ember nem homo reli- 
giosus, hanem ember egészen egyszerűen, ahogy ember volt Jézus is.” 
A keresztyén ember „evilágiságának” gyökerét tehát Jézus magatartá
sában ismeri fel, aki mindenestül vállalata az embert, és helytállt érte. 
Ha pedig Jézus az egész emberi életet átfogó felelősségtudatra inspirálja 
az övéit, akkor ebből nem maradhat ki a politikai szféra sem, mint em
beri életünknek egyik meghatározó tényezője. Bonhoeffer nem vonta ki 
magát a politikai cselekvés felelőssége alól, félve attól, hogy hófehér 
kesztyűje ebben a nem mindig makulátlan munkában bemocskolódik.

Bár minden korban voltak olyan keresztyének, akik Flavius Clemens 
módján távol tartották magukat a politika küzdőteréről, mégis a politi
kába való beleszólás igyekezete jellemezte inkább az egyházat történel
me során. A legnyilvánvalóbb ez a katolikus egyház törekvéseiben, hi
szen a pápa még napjainkban is körlevélben tiltja meg az olasz katoliku
soknak, hogy baloldali pártokra szavazzanak. De kezdettől fogva politi
záltak a reformáció egyházai is. Luther beleszólt kora politikai küzdel
meibe is, Kálvin pedig a reformáció munkája mellett egyenesen egy po
litikai közösség, Genf irányítását vállalta magára. Magyar protestáns egy
házaink támogatói voltak a szabadságküzdelmeknek, és ugyancsak aktív, 
bár gyászosabb, politikai szerepet vállaltak magukra az egyházak a két 
világháború között, az ún. „keresztyén kurzus” idején.

Az a vélemény tehát, hogy a politikai cselekvés összeférhetetlen a 
keresztyén hittel, egyáltalán nem nevezhető egyetemes keresztyén meg
győződésnek. Éppen ezért el kell gondolkodnunk ennek a politikaellenes- 
ségnek az időzítésén. Igaz, a keresztyénség pietista irányzata mindig haj
lamos volt erre. De miért éppen a második világháború után tartja magát 
olyan makacsul egyes keresztyén körökben? Joggal gyaníthatjuk, hogy 
nem általában a politikával szemben vannak kifogásaik, hanem a magát
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a  szocializmus mellett elkötelező világi és egyházi politikával szemben. 
De ha ez így van, akkor már nem teológiai döntésekről van szó, bár
mennyire a teológia álarcában jelentkezik is politikaellenességük. A tu
lajdonképpeni kiindulópontjuk nem más, mint az antikommunizmus.

Arról sem szabad azonban elfeledkeznünk, hogy a politikamentesség 
vagy a politikaellenesség még abban az esetben is politizálássá válik, ha 
becsületes teológiai meggyőződésből fakad. Ez magától értetődően követ
kezik abból a tényből, hogy a társadalom élete nem állóvíz, hanem fo
lyam, amely hol lassabb, hol gyorsabb iramban tör célja felé. Ha ebben 
a  sodrásban megállunk, akkor máris gátat vetünk a víz szabad folyásá
nak. A dolgok természeténél fogva tehát a politikától való távolmara
dásnak is hatása van a politikára. Nem erősít, vagy nem gyengít egy po
litikai tendenciát, és így végeredményben az apolitikus ember is politizál.

Ezért meddő dolog azon vitatkozni, hogy politizáljon-e az egyház, a 
keresztyén ember vagy sem. Akarva akaratlanul úgyis azt teszi. A kér
dés sokkal inkább a következő: Hozzáértő módon és keresztyén módon 
politizál-e?

A teológus sem lehet kontár a politikában

„Jót s jól! Ezt ha nem érted, szánts, vess, s hagyd másnak az áldoza
tot” — mondta Kazinczy az irodalmi tevékenységről ugyan, de áll ez a 
politika területére is. Egy kontár szabóra nem merjük rábízni a ruhán
kat, de amikor a politikát illető döntésekről van szó, ezen az igen bo
nyolult, emberi sorsokat meghatározó területen nem mindig vagyunk 
igényesek. A felszínesség itt különösen is kísért, sok a botcsinálta politi
kus, s ez történelmünk során nem egyszer vezetett tragédiákhoz. A teoló
giai döntések sem lehetnek helyesek, ha a politikai szituáció helytelen 
»elemzésére épülnek.

Menthetetlenül felszínessé válunk, ha megrekedünk a napi politika 
szintjén. Igaz ugyan, hogy minden politikai törekvés ezekben a minden
napos politikai eseményekben realizálódik, s az is igaz, hogy ezek befo
lyásolják legközvetlenebbül az életünket, de rendszerint ellentmondáso
sak, úgyhogy helyesen megítélni csak úgy tudjuk a napi eseményeket, 
ha a mélyebb összefüggéseket is felismerjük.

Ma már a tömegkommunikációs eszközök jóvoltából annyira közel 
került egymáshoz az emberiség, hogy a politikai áramlatok is átcsapnak 
a nemzeti határokon. Egy-egy nemzetnek sorsa ma sokkal inkább mint 
bármikor az egész emberiség sorsától függ. Ezért helyes politikai látásra 
nem juthatunk el világtávlatú elemzés nélkül.

De az emberiség méreteiben gondolkodó főnek sem könnyű felis
merni azt a politikai tendenciát, amelyen áll vagy bukik a jövő. Vannak 
akik la technika szédületes fejlődésében, mások a fogyasztás és rendel
kezésre álló nyersanyag ellentmondásában, ismét mások a gazdag Észak 
és a szegény Dél harcában, vagy a népesség növekedésében vagy pedig a 
szuperhatalmak vetélkedésében látják azt a kritikus pontot, amelyen a 
világ sorsa múlik. Valóban mindezek világméretű problémává nőhetnek, 
de önmagukban egyikük sem lesz megoldható, mert egy sokkal elemibb 
és átfogóbb folyamattól függenek. Mégpedig attól a világméretű harc
tól, amelyet elnyomott népek és osztályok vívnak anyagi és szellemi fel- 
emelkedésükért, emberi méltóságukért. Egyre kevesebb a világon olyan 
eldugott zug, ahova ne érnének el a hírek egy magasabb rendű életfor
máról, és ez a tény ott is erjesztőleg fog hatni, ahol ma még a középkor
ban vagy egyenesen a kőkorban élnek emberek.
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Ez a világméretű harc a felemelkedésért ma még sokféle formában 
folyik. Lehet ez a gyarmatosítás ellen vagy a faji megkülönböztetés ellen 
vívott küzdelem, folyhat a polgári demokrácia vagy katonai diktatúra 
keretei között, de egyre inkább osztályharc-jelleget ölt magára. Mert a 
felemelkedésre csak kétféle út kínálkozik. A kapitalista és a szocialista 
társadalmi rend útja. A kapitalista rend azonban nem alkalmas arra, 
hogy éppen a legégetőbb világkérdéseket megoldja, sőt imperialista törek
vései révén a helyzetet csak egyre súlyosabbá teszi. Még a fejlesztési se
gélyek is csak a fejlődő országok nyomorát fokozták, amint azt Kenneth 
Kaunda zambiai elnök az uppsalai világgyűlésen drámai beszédében is
mertette. Igazi alternatívát egyedül a gazdasági és kulturális felszaba
dulást kínáló szocialista társadalmi rend nyújthat. Ezért a kapitalizmus 
és a szocializmus világméretű küzdelme az a kritikus pont, mely körül 
kristályosodnak az események. Ez a mi korunk politikai lényege. Ha ezt 
valaki nem ismeri fel, nem tud eligazodni a bonyolult események között. 
Akkor a chilei eseményeket legfeljebb katasztrófának tartja, és nem a 
nemzetközi monopóliumok mesterkedésének. Akkor az angolai népi erők 
győzelmét kubai és szovjet beavatkozásnak tulajdonítja, nem pedig si
keresen megvívott osztályharcnak. Korunkban kétségtelenül a szocialista 
világrendszer népei járnak a haladás élén. Ennél fogva még ha sok po
litikai törekvésre rá is ragasztják a haladás címkéjét, a bennük meg
nyilvánuló antikommunizmus és szovjetellenesség pontosan jelzi, hogy 
valójában haladásellenes törekvésekről van szó.

Ha tehát egy teológus nem kontár módra akar hozzányúlni a politi
kához, akkor elsősorban a kapitalizmus és szocializmus kérdésében kell 
állást foglalnia. Aki ezen a ponton világosan lát, az különösebb politikai 
szakértelem nélkül is tájékozódni tud a politika dzsungelében. Míg az, 
aki bár ismerje a legintimebb politikai kulisszatitkokat is, de nem ismeri 
fel korunk fő tendenciáját, nem látja a fától az erdőt. De hozzá kell ten
nünk ehhez még azt is, hogy a politika kérdéseihez hozzászóló teológus 
tájékozottsága nem a formális nyilatkozatokon mérhető le. Kinek kinek 
politikai hovatartozása mindenekelőtt a magántulajdon és közösségi tu
lajdon, valamint az individualista és közösségi humánum kérdéseiben 
elfoglalt álláspontjából derül ki.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy azt a teoló
gust, aki állást foglal politikai kérdésekben, nemcsak teológiai meggyő
ződése, hanem osztályhelyzete is meghatározza. Gollwitzer figyelmezteti 
a teológusokat arra, hogy az ún. akadémiai tárgyilagosságuk mennyire 
kivételezett osztályhelyzetük függvénye: „Az akadémiai teológia szociális 
helyzete következtében elkerülhetetlenül „felülről való teologizálás”-sá 
válik. Mert az kívül esik az életnek azon a nyomásán, amelyet a kon
kurenciára épülő társadalom gyakorol tagjai felett, különösen pedig azon 
a nyomáson, amely ezen felül még külön is az alsóbb néposztályok széles 
tömegeire nehezedik.” (Hic et nunc. Ev. Theol. 1975. 390. o.) Tehát minden 
mellébeszélést kerülve, fel kell ismernünk a marxizmusnak azt az igaz
ságát, hogy minden döntésünket, beleértve a teológiai döntéseket is nagy 
mértékben meghatározza társadalmi hovatartozásunk. Az elnyomókkal 
vagy az elnyomottakkal vagyunk-e szolidárisak.

Nem lenne teljes azonban a kép egy másiké nem kevésbé alapvető 
és az egész világ sorsát meghatározó politikai realitás felismerése nélkül. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy a kapitalizmus és szocializmus világméretű 
küzdelme egy olyan világban zajlik, amely felett az atomhalál árnya 
lebeg. Vagyis a haladásnak minden keservesen kivívott eredménye pilla
natok alatt megsemmisülhet az egész emberiséggel együtt. Értelme csak
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akkor van a haladásért vívott küzdelemnek, ha lesz aki élvezze annak 
gyümölcseit. Egyfelől tehát úgy kell vívni ezt a harcot, hogy az ne rob
bantson ki világkonfliktust. Másfelől viszont nem szabad megengedni, 
hogy az atomveszélyre való hivatkozás ürügy lehessen a nagyobb társa
dalmi igazság érvényesülésének lefékezésére. Ügy kell megőriznünk a 
békét, hogy közben megalkuvás nélkül folytatjuk a társadalmi haladásért 
vívott harcunkat. Egyébként is a békére a legnagyobb veszélyt a felol
datlan társadalmi feszültségek jelentik. Ezért a mi korunkban csak az 
tekinthető világos látású, felelős és bölcs politikusnak, aki mindkét ten
dencia érvényesüléséért tud küzdeni, és úgy hozza meg napi politikai 
döntéseit, hogy sem a béke, sem a társadalmi haladás érdeke meg ne rö
vidüljön. Korunknak ez a bonyolult és összetett valósága igen magas mér
cét állít fel azoknak, akik politikai kérdésekhez hozzá akarnak szólni, 
legyenek azok hivatásos politikusok vagy politikai döntés elé kényszerülő 
teológusok.

Természetesen minden népnek, így a mi népünknek is vannak sajá
tos politikai problémái és feladatai. De ma már a politikai józansághoz 
hozzátartozik az a felismerés is, hogy elmúltak azok az idők, amikor egy 
nép a világhelyzettől függetlenül élhette a maga életét. Bármelyik nem
zeti problémánkat vesszük is, legyen az akár az életszínvonal emelkedése, 
a szocialista demokrácia kiépítése vagy a nemzetiségi kérdés, mind egy
szerre függ is a béke és társadalmi haladás pillanatnyi állásától, de 
ugyanakkor befolyásolja is azt.

A politikai kérdések részletesebb elemzése túlnőne ennek a tanul
mánynak keretein. De talán ez a hézagos vázlat is elegendő annak bemu
tatására, hogy miben kell látnunk korunk politikai egyszeregyét. Ha 
nem tudunk eljutni legalább ezekhez az alapvető politikai igazságokhoz, 
menthetetlenül „ködevők”-ké (Ady) válunk, és áldozataivá leszünk ennek 
a már sok tragédiát okozó nemcsak magyar, hanem egyházi átoknak.

Jézus evangéliumából fakadó politikai elkötelezettségünk

Mindaz, amiről eddig szó volt, nem a politika kedvéért került pa
pírra. A tulajdonképpeni politikai problémánk abból a tényből fakad, 
hogy — Pál szavaival élve — „megragadott bennünket Krisztus”. (Fii 
3,12) Szeretetével legyőzött bennünket, és ennek következtében az ö  
szemével nézzük a világot, az ő akaratához akarjuk szabni életünket. 
Mivel pedig a politika az emberi életnek egyik nagyon jelentős területét 
érinti, a politikában is engedelmeskedni akarunk Urunknak. A helyes 
politikai cselekvés mérlegelésekor tehát nem elégedhetünk meg politikai 
érvekkel. A pusztán politikai értekezésből csak akkor lesz teológiai mun
ka, ha a helyesen felismert politikai jelenségeket hitünk és életünk 
egyetlen zsinórmértéke, Jézus Krisztus alá helyezzük.

Milyen irányú politikai elkötelezettség adódik Jézus evangéliumá
ból? Nem akarom most diakóniai teológiánk döntő felismeréseit elismé
telni. De nyilvánvaló, hogy témánk tekintetében is elsősorban az a mérv
adó, ahogy Jézus küldetését értelmezte, ő , aki mindenek Ura, szolgai 
formát vett magára, mert nem uralkodni akart, hanem szolgálni. Ezért 
az ő követői sem igényelhetik, hogy körülöttük forogjon a világ, hanem 
nekik kell mások javát szolgálniuk. Politikai vezetőszerep elvárása nél
kül kell a társadalom boldogulásán fáradoznunk.

Amit Jézus evangéliumából ez alkalommal bővebben szeretnék ki
fejteni, az a politikai diakóniánk tartalmára, ha úgy tetszik, irányára vo-

108



natkozik. Mert Jézus szolgálatában bizonyos részrehajlás mutatható ki. 
Nem igaz, hogy Ő egyformán szolgált mindenkinek. Figyeljünk Jézusra, 
amint az ő kedvelt kifejezésével a „kicsinyekről” beszél. Kortörténeti is
mereteim szerint egyetlen korabeli vallásos közösség sem használta ezt 
az elnevezést. Kikre utal Jézus a „kicsinyek” emlegetésével? Először is a 
tanítványokra, illetve a tanítványi közösségekre (Mt 18,6 és párh.). De 
hogy ez az elnevezés és a mögötte rejlő jézusi szemlélet nemcsak a tanít
ványokra vonatkozik, az azonnal kiderül a következő versekből, ahol egy 
kisgyermekre alkalmazza. Mindkét esetben olyanokról van szó, akik véd
telenek, akik hátrányos helyzetben vannak.

A „kicsinyek” kifejezés találóan jellemzi Jézus pártállását. Mindig 
a védtelenek oldalán állt azokkal szemben, akiknek ezek a védtelenek 
ki voltak szolgáltatva. Megértő szeretettel fordult a nincstelenek felé is, 
de pártfogoltjainak, a „kicsinyek”-nek a köre ennél szélesebb volt. Bele
tartoztak az éhezőkön kívül a foglyok, a betegek, a jött-mentek (Mt 
25,35), — amint láttuk — a gyermekek, a nők (Jn 8,10—11), a kijátszott 
szülők (Mt 7,11), a közvélemény által megbélyegzett bűnösök (Lk 15,1—2). 
Mindebből egy tudatos és határozott koncepció rajzolódik ki. Nagyobb 
segítségre és több szeretetre nem a kiváltságosaknak, hanem a hátrányos 
helyzetűeknek van szükségük. Jézus tudta, hogy csak a szolgálatnak ez
zel a „pártos” értelmezésével maradhat összhangban Isten igazságával. 
Mert Isten ugyan különböző mértékkel méri adományait, de akinek töb
bet adott, attól többet is követel (Lk 12,48). Vagy Pál szavaival: „Mi erő
sek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk.” (Rm 
15,1) Isten igazsága ugyanis nem a „suum cuique” (kinek kinek a magáét) 
elvét követi. Nála „nagyobb öröm van egyetlen bűnös megtérésén, mint 
kilencvenkilenc igaz miatt”. (Lk 15,7) Igazsága úgy áll helyre, hogy „éhe
zőket lát el javakkal, és bővölködöket küld el üres kézzel”. (Lk 1,53)

Ha tehát a keresztyénség azt cselekszi, amire elhivatott, vagyis foly
tatója lesz Jézus szolgálatának, akkor semmi kétsége sem lehet affelől, 
hogy az elnyomottak és kiszolgáltatottak emberibb életért folytatott küz
delmében hol a helye. De Jézus koncepciója azt is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a védtelenek és kiszolgáltatottak szolgálata nem állhat meg a gaz
dasági és politikai igazságtevésnél. Ezen túlmenően is rengeteg a tenni
való. örülnünk kell annak, hogy a mi szocialista társadalmunkban kitar
tóan folyik a hátrányos helyzetek felszámolása. Ezekből a feladatokból 
Jézus követője semmiképpen sem vonhatja ki magát.

Azt is megfigyelhetjük Jézusnál, hogy ő a hátrányos helyzetben le
vők szolgálatát nem felülről, exisztenciális biztonságban végezte, hanem 
osztozott sorsukban ugyanannyira, hogy még fejét sem volt hová lehaj
tania. Ö is „alulnézetből” látta a történelmet. Bár jobb körülményeket is 
teremthetett volna magának, etekintetben is tudatosan „megüresítette” 
magát. Mert az igazság mindig függ az igazságkereső helyzetétől is. Ezért 
küldi ki munkára tanítványait ezzel az intelemmel: „Ne szerezzetek se 
aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe!” (Mt 10,9). Ezért mondja 
a gazdag ifjúnak, hogyha követni akarja őt, adja el minden vagyonát és 
adja a szegényeknek.

Látszólag Jézus szolgálata csupán egyedi, individuális segítséget nyúj
tott a rászorulóknak. Ma pedig egyre világosabb előttünk, hogy a haté
kony segítséghez strukturális változások szükségesek. A keresztyénség is 
a legtöbbször individuálisan értelmezte a szamaritánusi szolgálatot. Jogo
san hivatkozhat-e e tekintetben a keresztyénség Jézusra? Valóban nem 
lehet Jézust forradalmárnak tekinteni, legalábbis nem abban az értelem
ben, ahogy ma a forradalmár megjelenik előttünk strukturális változá-
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sokat sürgetve és előidézve. Pedig divatos dolog ma Jézus forradalmisá- 
gára hivatkozni. Ám ha Jézus nem is volt forradalmár, ez még nem je
lenti azt, hogy nem látta szükségét strukturális változásoknak. Amikor 
például Jeruzsálemet hívta megtérésre, egy közösséget, mégpedig egy na
cionalista és háborúra készülődő közösséget hívott a békés egymás mellett 
élés struktúráiba. De ha nem is találnánk Jézusnál példát az egyéni meg
változásokon túlmenő változások igényére, a konkrét segítséget nyújtó 
szeretet parancsában értelemszerűen benne rejlik a társadalmi méretű 
változásokat előidéző politikai cselekvés szükségessége is.

Jézus evangéliumának politikai következményei

Lehetetlen egy cikk keretében kifejteni mindazt a politikai indítást, 
amely Jézus evangéliumából adódik. Csupán néhány fontos vonal kihú
zására szorítkozhatom.

Ha az egyház Jézus evéngéliumából él, nem lehet a konzervativizmus 
bástyája. Pedig történelme folyamán sokszor vállalkozott a fennálló rend 
igazolására. Egy régi egyházi ének szemlélteti ezt megdöbbentő egysze
rűséggel: „A gazdag kastélyában, A szegény kunyhójában, Isten helyezte 
őket magasra és alacsonyra, Ő szabta meg állapotukat.” (Id. Fred Kaan: 
Apológia. Theol. Szemle 1976. 153. o.) A fennálló igazságtalanságoknak 
az ilyesfajta ideológiai alátámasztása nem Jézus evangéliumának szelle
mében fogant. Sokkal inkább az evangélium hűtlen megtagadásáról kell 
ez esetben beszélnünk. Mert Jézus nem arra hívta el az övéit, hogy rög
zítsék az elesettek állapotát, hanem hogy kimentsék belőle. Mint ahogy 
a történelem folyamán nem egyszer erjesztő kovásza lett az evangélium 
a társadalmi mozgalmaknak. Történelemhamisítás lenne a konzervati
vizmust az egyház kizárólagos életformájául kijelenteni.

De túlzás lenne azt is állítani, hogy az evéngéliumból feltétlenül for- 
radalmiságnak kell következnie. Veszélyes dolog volna a forradalmat 
természetes állapotnak tekinteni, mint ahogy a lázat sem lehet az egész
ség jelének tartani. Úgy vélem, hogy az ún. „forradalom teológiájában” 
ez a kísértés lappang. Az igazi forradalmár a forradalmat eszköznek te
kinti és nem célnak. Ezért nem lesz belőle anarchista. Mégpedig olyan 
eszköznek tekinti, amelyhez csak a végszükség esetén nyúl. Amikor már 
nincs más megoldás. Amikor az elnyomás már olyan erőszakos, hogy csak 
erőszakkal lehet megszüntetni. Ha a fának a szikla repedésébe lenyúló 
gyökerét a szikla nem engedi terjeszkedni, a gyökér nem tehet mást, 
szét kell feszítenie a sziklát. De a képlékeny földben nincs szüksége a  
gyökerének ilyen kétségbeesett erőfeszítésre. Hogy mikor van itt az ide
je a forradalomnak, azt mindig a hátrányos helyzetben levők érdeke 
mondja meg. Nem egy elsietett, öncélúan kirobbantott forradalom éppen 
azoknak az életét nehezítette meg, akiknek érdekében indították. De ha 
a hátrányos helyzetben levőkön nem lehet másképpen segíteni, csak 
forradalmi úton, akkor a keresztyén embernek is a forradalom oldalán 
van a helye. Sőt ha kell, fegyvert is foghat, mint ahogy adott esetben 
fegyvert kell fognia hazája védelmében.

Ugyancsak az elnyomottak érdeke taníthat meg bennünket, hogy 
egy adott történelmi pillanatban mi a teendő. Gyakran előfordulhat — 
különösen a fejlődő országok esetében van így —, hogy egy-egy ország 
társadalma még nem érett a szocialista forradalomra. Ilyen esetben nem 
a forradalom követelése jelenti a politikai bölcsességet, hanem az oda-
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vezető út megtalálása. A baloldali elhajlás lehet a haladó keresztyének
nek is gyermekbetegsége.

Világosan kell látnunk azt is, hogy a forradalom vezetése nem az 
egyház feladata. „A keresztyén forradalom”-ból nem jön ki sem forra
dalom, sem keresztyénség. De az egyház szolgálatával támogathatja a 
forradalmi változásokat, és az egyház tagjai aktív részesei lehetnek a for
radalmi harcnak. Áll ez akkor is, ha a forradalom vezető erejét történe
tesen ateista világnézetű emberek alkotják. Mert az evangéliumból adódó 
mérce itt nem az, hogy az, aki a forradalmat előre viszi, milyen hitet 
vall, hanem az, hogy mit és mennyit tesz a hátrányos helyzetben levők 
érdekében.

Gyakori a társadalmi kérdésekben való semlegesség vagy tárgyila
gosság követelése keresztyén körökben. Jézus sohasem maradt semleges,, 
ha szenvedő emberről volt szó, és nem mért egyenlő mértékkel elnyo
mónak és elnyomottnak. Ebben sem lehet a tanítvány nagyobb a mes
terénél.

Végeredményben le kell szögeznünk, hogy nem lehet úgy elmerülni az 
evangéliumban, hogy az ne ösztönözne sürgetően felelős politikai lépé
sekre. Üjra hangsúlyoznunk kell, hogy „lépésekr-ről van szó. Mert ha 
szükségünk is van arra, hogy újra és újra az evangéliumhoz mérjük ma
gunkat, a társadalmi cselekvés területén különösen is annyit ér minden 
gondolat, amennyi tetté válik belőle.

Dr. Cserháti Sándor

Megjelent

D. Káldy Zoltán:

Hanem hogy Ő szolgáljon
című prédikációs kötete 

Ára: 136,— Ft.

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Koporsó mellett

Jn 11,25

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és a mi 
Urunktól, a Jézus Krisztustól.

Kedves hozzátartozók! Kedves Gyászoló Gyülekezet!

Nemsokára ott állunk majd Harald Mason sírjánál. Hallani fogjuk 
a  keresztyén temetések alkalmával gyakran elhangzó szavakat: Porból 
vagy. Porrá kell lenned. De poraidból újra fel kell támadnod.

A két első mondat megállapítása érthető. Tudásunkkal, tapasztala
tunkkal egyező dolgot jelentenek ki: Végeredményben mindnyájan a 
földből vétettünk, a föld táplál minket. És hogy a földbe vissza kell tér
nünk, szószerint teljesedik be rajtunk a sírban.

Porból vagy. Porrá kell lenned. Nincs ebben semmi meglepő és ért
hetetlen. Sokan vélik, Hogy ehhez nincs is mit hozzátenni. Mégsem szorít
kozunk a két első tételre. Hozzáfűzzük a harmadikat: Poraidból újra fel 
kell támadnod.

Lehetetlennek tűnik azzal a zord valósággal szemben, amelyre a te
mető figyelmeztet bennünket. Ez a kijelentés kétséget és tiltakozást vált 
ki és sok ember számára nehezíti meg keresztyén temetésen való részvé
telét. Mi se tudjuk kérdések nélkül utánamondani, vagy hallgatni ezeket 
a szavakat, holott megszoktuk. Merész kijelentés még akkor is, ha ehe
lyett: poraidból, azt mondjuk: halottaidból kell feltámadnod, — mert hi
hetetlen dolog a mi szemünkben a test feltámadása. Mi sem tudunk töb
bet más embernél. Nem rendelkezünk olyan bizonyítékokkal és tapasz-- 
falatokkal, amelyek feljogosítanának erre a kijelentésre. Ha mégis hir
detjük a halálból való feltámadást, azért tesszük csupán, mert ennek a 
jóhíréhez az a Jézus Krisztus segített el bennünket, aki sok okból támasz
tott bennünk bizalmat, aki ezt mondta: Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki bennem hisz, ha meghal is, él.

Az ő szavaira és tekintélyére — de nem a magunk erejére és tapasz
talataira, élményeire és elgondolására — támaszkodva merészeljük a har
madik tételt is kimondani a sírnál. Így teszünk bizonyságot a minden
ható Istenbe vetett hitről, aki maga a szeretet.

/ Életünk mélyén nem valami űr tátong, nem az értelmetlenség vagy 
a gonoszság honol, hanem Isten. Akkor is ott van, ha meg kell halnunk. 
Sok minden szegül szembe Isten mindenhatóságába és szeretetébe vetett 
hitünknek, sok minden abból, ami a világban és személy szerint bennünk 
is végbemegy. A hit mégis kitart amellett, hogy életünkben és halálunk
ban Isten keze tart bennünket és kiragad a halál hatalmából.

De hogyan? — kérdezzük szüntelen. Nem kapunk rá feleletet. A hit 
azt mondja: -rolóban és nem kérdi: hogyan. A hit így szól: nekünk való
ban fel kell támadnunk a halálból és nem kérdi, hogy miképp.

Arra kérjük ma Istent, legyen segítségül, hogy ebben a hitben kísér
jük el Harald Masont nyugvóhelyére. Ugyanakkor hálánkat is szóhoz 
szeretnénk juttatni mindazért, amit élet által ajándékozott nekünk.
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Két fia, Dieter és Rainer, ti nálunk jobban tudjátok, hogy mit köszön
hettek édesapátoknak. Nem is próbáljuk meg elmondani. Sokszor mond
ta nékem, hogy nem volt olyan édesapa, mint amilyennek lennie kellett 
volna. Talán kevés volt ereje, hiányzott hozzá a lehetőség. Jószándékban 
nem volt hiány. Biztosan tudjátok.

Harald Masonnak sok nehézség jutott osztályrészül. Gyermekkora, 
amint erről említést tett előttem, nem volt túlzottan boldog. Nyilván, 
hozzátartozóinak sem lehetett mindig könnyű megértést tanúsítani külö
nös lénye iránt. Fiatal házas és édesapaként élte át a háború szörnyűsé
geit, később a munkanélküliséget, a szegénységet. Szinte egész életében 
küzdenie kellett a sok betegséggel és gyenge fizikumával. Emellett fi
gyelembe kell venni lelki alkatát, amely őt sok bizonytalanságnak szol
gáltatta ki. Sajnos erre nem ügyeltünk mindig kellő türelemmel és fi
gyelemmel. Nyomasztotta, hogy hűséges, kedves és áldozatkész felesége 
haláláig dolgozni kényszerült, hogy hozzájárulhasson a család fenntartá
sához. Teher volt számára, hogy nem juthatott olyan munkakörhöz —  
legalább is főfoglalkozás formájában — ami képességeinek megfelelt 
volna. A muzsika embere volt mindenféleképpen, mégis nagyon prózai 
munkával kellett kenyerét megkeresnie. Hogy munkáját milyen nagy 
odaadással végezte, azt magam tanúsíthatom 16 évi együttmunkálkodás 
alapján. Mindezért nagy hálával tartozunk neki a Lutheránus Világszö
vetségben. Munkássága nyomán a keleteurópai evangélikus egyházakban 
számtalan teológus és más egyházi munkás jutott tanulmányait, tovább
képzését és mindennapi szolgálatát értékes könyvekkel segítő támogatás
hoz. Sok-sok ezer beteg emberen segíthetett. Szeretetszolgálatát nemcsak 
tetteivel végezte, hanem sokszor szavaival is. Csüggedt és szomorkodó 
emberek stilisztikai szempontból is gyönyörű, de ami ennél is fontosabb,, 
igazi lelkipásztori leveleket kaptak tőle. Neve sokáig marad emlékeze
tünkben halála után is. Ugyanezt érzik bizonyára a genfi evangélikus 
egyház régebbi és újabb tagjai, valamint az ökumené központja, ahol az 
orgonista szolgálatát töltötte be.

Az ember jelentősége azonban nem csupán tetteiben nyilvánul meg, 
hanem abban is, ami ő maga. Ügy vélem, így érzik legtöbben közülünk, 
amikor Harald Mason barátunkra gondolunk. Ismertük gyengéit — szen- 
zibilitását, impulzív lelkületét, bizonyos esetekben határozatlanságát. 
Ezeket a gyengéit teljes őszinteséggel tárta fel maga is. Nem volt diplo
mata. Ehhez túl egyenes volt. Személyiségének azonban főképpen az a 
vonása ragadott meg bennünket, amit a finomság és gyöngédség sza
vakkal jelezhetünk. Túl „finom volt a bőre” és nem tudott könyökölni, 
pedig enélkül nehéz a világban érvényesülni. Öt ez egyáltalán nem érde
kelte. Nem jellemezte a törtetés és a saját érdekeinek hideg megfonto
lása. Az irigységet és kárörömöt se ismerte.

Harald lebilincselően tudott elmondani valamit. Volt érzéke a humor
hoz. Ha nem érezte jól magát, akkor se tűnt el arcáról a mosoly. Meg
adatott néki az önirónia képessége. Bizony enélkül gyakran válik elvi
selhetetlenné az ember.

Nem volt szakteológus, de lelkibb volt sokszor gondolkodása a mien- 
kénél, akik teológiai vizsgákat tettünk. Ki tudta hozni a sodrából sok 
keresztyén langymelegsége, vagy szemellenzős volta, de a hűvös személy
telenség is, pedig ilyesmi felüti fejét egyházi szervezeten belül is.

Természetének furcsaságaival és tehetségével valóban meggazdagí
totta munkaközösségünket. Ellensúlyozta a jól működő technikával 
együtt járó egyhangúságot, a  megterhelő adminisztrációs munka által ki
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váltott stresst és a túlhajszolt, de végeredményben terméketlen tevékeny
séget.

Más volt mint mind a többiek. Megszegényedtünk, mióta nincs min
dennap közöttünk.

Utaltunk már rá, hogy nem volt mindig könnyű őt megközelíteni. 
Most mégis szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az utóbbi években 
gyakran érezhette magát egyedül és elhagyatottnak. Ez a tény hűségün
ket kéri számon és azt, hogy képesek voltunk-e kellően megbecsülni egy 
embertársunk értékeit.

Hálásan köszönünk mindent, amit Harald Mason tetteivel, szavaival 
és egész lényével ajándékozott nékünk.

Még egyet hadd említsek. Szenvedésének nehéz óráin sem tapasz
taltam, hogy vádolta volna Istent, vagy keserű, kétkedő szavak hagyták 
volna el ajkát. Nem azért, mintha számára meg nem válaszolt kérdések 
nem léteztek volna. Ö is kérdezte: hogyan? Hogyan lehetséges, hogy a 
mindenható Isten szeretet? Hogyan lehetséges, hogy a halottak feltá
madnak? Ő se tudott válaszolni erre a kérdésre, de a maga sajátos oda
adásával csüngött az evangélium üzenetén. Ahhoz a hithez ragaszkodott, 
amely azt mondja: valóban, és nem kérdi: hogyan. A hithez, hogy éle
tünk végén nem az üres semmi, a nagy bizonytalanság, egy hatalmas kér
dőjel mered ránk, hanem a szerető, javunkat akaró Isten vár minket.

Ezért helyénvaló, ha ma az ő sírja mellett is elmondjuk: Poraidból 
(halottaidból) neked is újra fel kell támadnod, és helyén való, ha utolsó 
szavunk a hála szava aziránt, aki így szól: Én vagyok a feltámadás és az 
élet. Aki bennem hisz, ha meghal is él. Ámen.

D. Paul Hansen 
(Fordította: Benczúr László)
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Böjt homiletikuma
Az óegyházi perikópák böjt első vasárnapjától virágvasárnapig „böj

ti” textusokat tartalmaznak. A reformáció hatására a böjti vasárnapo
kon igehirdetéseinkben tekintetünk a szenvedő, halálramenő és a golgo- 
thai utat járó Jézus Krisztusra irányul.

A régi „böjti” perikópák általában nincsenek kapcsolatban közvet
lenül Jézus szenvedésével.

Invocavit, oculi és reminiscere vasárnapjának igéje a katechumenok 
között gyakorolt exorcizmussal is kapcsolatos. A böjti vasárnapok peri
kópiája nem alkotott szisztematikus rendszert.

Böjt arról a Jézusról beszél, aki útban van a Golgotára. Jézus egész 
élete így jellemezhető: szenvedett. Szenvedett, mert hordozta ennek a 
világnak bűnét. Kain bűnétől kezdve a  mai ember minden bűnét vállain 
hordozta. 'Itt lesz naggyá az ember Isten ellen elkövetett bűne. „Egyedül 
te ellened vétkeztem.” S mert Krisztus a valóságos ember is, rajta ábrá- 
zolódik szeretetlenségünk és embertelenségünk bűne. Háború poklát elő
idéző emberi gonoszság és gázkamrák embertelenségét kitervező ördögi 
indulat.

A passiót nem lehet nagycsütörtöktől nagypéntekig terjedő időszakra 
korlátozni. Az egész böjti-időt átfogja az.

Jézus szenvedése és halála az emberek iránlti mentő és üdvözítő sze- 
retetét és szolgálatát mutatja. Egész élete az ember üdvét, javát, gyógyu
lását, békességét, jelenét és örökkévalóságát szolgálta. Mint a jó Pásztor 
adja életét a juhokért. Jn, 10,12. Minden üdvösséget munkáló ígérete a 
keresztre mutat. Jézus rendíthetetlen engedelmességet tanúsít Isten iránt 
és végéremehetetlen szeretet az emberek felé.

Bűnünkért bűnhődött a Szent

A passióról bő tudósítást adnak az evangélisták. Ez nem jelenti azt, 
hogy Jézus szenvedéséről valami jegyzőkönyvi tudósítás készült volna. 
A szenvedéstörténet is magán viseli a történeti és dogmatikai karaktert.

Jézus szenvedésében és halálában Isten üdvözítő akarata jutott teljes
ségre. Ezsaiás 53-at már korán a Jézusra utaló kijelentésként értelmezték.

Az evangélistákkal ellentétben Pál apostol kevés érdeklődést mutat 
a történeti mozzanatok iránt. A „keresztről való beszéd” azért áll igehir
detésének középpontjában, mert tudja, hogy a Mindenség, a Kozmosz, 
az Univerzum számára Krisztus keresztje békességet, életet és üdvösséget 
jelent. Jézus halálát Pál helyettes áldozatnak és elégtételnek értelmezi. 
Jézus életével fizetett az embert rabszolgaságban tartó erőknek és ha
talmasságoknak: a bűnnek, halálnak.

Jézus szenvedésének tradicionális értelmezését vette át János evan
gélista is (Jn 1,29), amikor Krisztus szenvedését és halálát helyettes ál
dozatnak mondja.
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Jézus egész élete szolgálat: másokért. Az Ür Krisztus, aki a szolgá
lat útját választotta az élet forrása lett. A szolgáló és szenvedő Messiás 
ellene mondott a judaista és zelótista váradalmaknak. Izrael népe a 
Messiásban politikai szabadítót és a pogányok fölött uralkodó királyt 
várt.

Az a Jézus, aki uralkodás helyett a szolgálatot választotta, csak né
pétől kitaszítottan a kereszten végezhette életét. Péter és tanítványtár
sai elképzelhetetlennek tartották a szenvedő és szolgáló Messiást. Mt 
16,21. Olyan Messiás, aki bitófán függ, csak megbotránkoztathatott min
den kegyes izraelitát. 1 Kor 1,23. S még nagyobb botrányt jelentett az, 
hogy ilyen gyalázatos halál által ad Isten megváltást az egész világnak.

Isten áldozatul adja Fiát, hogy Általa békéljen meg a világgal. Jézus 
Judás árulásának az áldozata? Nem. Jézus kezdettől fogva tudta, hogy 
majd Judás árulja el. Miért nem szabadult tőle? Miért nem leplezte le 
az árulót? Az „elárulás” kifejezés jelenti még a „kiszolgáltatottságot”, a 
„kiadatást”, az „odaadást”, az „áldozatul adást”. Ugyanez a szó szerepel 
Rm 8,32-ben, amikor Pál apostol arról szól: Isten maga adja szeretett 
Fiát „áldozatul” mindnyájunkért. Judás nem egyszerűen csak azt teszi, 
hogy elárulja a tanítványok titkos összejöveteli helyét a getsemánei kert
ben, hanem „kiszolgáltatja” Jézust ellenségeinek, s ezzel „áldozatul adja” 
a halálra. Így Isten üdvözítő akaratának megvalósulását is munkálja.

Jézus halála lett megigazító és üdvözítő kegyelemmé, az örökélet 
forrásává. Jézus szolgáló szeretete azonban a gyülekezettől szolgáló, má
sokért élő életformát követel. Rm 6. Kol 3. Éppen ezért a böjti igehirde
tésnek arra kell felszólítani, hogy a gyülekezet másoknak szolgálva kö
vesse Mesterét a szolgálat útján.

A golgotái kereszt az életet munkáló Istenről tanúskodik. Mi az em
beri exzisztencia lényege? Camus így mondja: „Az életet a »die Pest«-el 
lehet meghatározni. Az emberi élet arra van kárhoztatva, hogy újra, 
meg újra nekigyűrkőzzön és felküzdje magát egy sziklacsúcsra. S amikor 
azt gondolja, hogy felért a csúcsra, akkor a csúcs újra és újra a mélybe 
omlik és az embert is a mély szakadékba sodorja magával. „S mi áll az 
értelmetlen kínlódás mögött? A halál! Ebből a felfogásból csak a nihilis
ta világszemlélet születhetik meg: „Együnk, igyunk, .holnap úgy is meg
halunk.”

A golgothai kereszt nem a szenvedésre, az értelmetlen életre mutat, 
hanem az élet értelméről, értékéről, a másokért való munka szépségéről 
és elkötelezéséről tanúskodik. A kereszt az Istennek engedelmes életre, 
a felebarátért végzett szolgálatra mondott ragyogó, fénylő igent. A ke
reszten nyilvánvaló lett, hogy az utolsó szó nem a halálé, hanem az éle
té. Tőlünk Istenhez nem vezetett út, de Krisztusban megnyílt az Isten
hez vezető ajtó minden ember előtt.

Értünk történt

Luther vallja: „Azért kell Jézus Krisztus szenvedését és halálát pré
dikálni, hogy mindenki megtudja és meggondolja: mindez értünk tör
tént. Amikor látod Jézust a kereszten függni, s látod sebeit, arra kell 
gondolnod: ez az én bűnöm.”

A bűnt nem lehet kis és nagy bűnökre kategorizálni. Bűn az, hogy 
az élet munkálását követelő Isten akaratát az ember megszegi. Szeretet 
helyett szeretetlenséggel közeledik embertársához. A bűn szolgaságába
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szegődik az Istennek való szolgálat helyett. S a bűnnek való szolgálatért 
halál a zsoldja.

A szeretet felelősségét elhárítva magától a szeretetlenség bűnében 
jár. Nem szereti Urát és Alkotóját. Nem akar tudni arról, hogy az ember 
maga felelős a megölt Ábelekért, az emberszámba nem vett négerekért, 
a társadalmi igazságtalanság igáját hordozókért. Az elhagyott gyerme
kekért és a magukra maradt öregekért.

Jézus értünk lett emberré, hogy megtanuljunk embertársainkért 
élőkké lenni. Ha egy szellemi túlvilágba menekülés ajtaja nyitva lenne 
számunkra, ahová a bűn rontása elől elmenekülhetnénk, semmit nem tö
rődve a földi történésekkel, az embertársainkkal, akkor nem lett volna 
szükség Jézus értünk való szenvedésére és halálára. S arra a győzelemre 
sem, amelyik húsvét fényében lett nyilvánvalóvá. Valami felhők feletti 
kakukkfészek azonban nincs adva számunkra. Személyes sorsunk nem 
szakadhat el a népünk, társadalmunk és embervilágunk életétől és sor
sától. Nem szállhatunk ki abból a vonatból, amelyben másokkal együtt 
— akikért felelősek vagyunk —, robogunk a jövő felé. Akkor tapasztaljuk 
meg igazán Jézus Krisztus értünk való szeretetét és feltámadásának ere
jét, ha munkálkodunk felebarátainkért, embertársainkért. Ha a Krisztus 
értünk való szeretete értük munkálkodásra tanít. Ha a Krisztus szere- 
tetének ereje nem lesz valósággá felebarátainkért munkálkodó felelős
ségünkben és szeretetünkben, akkor a világtól távol, valami álomvilág
ban élünk.

Jézus szenvedése a húsvét fényében kapja meg igazi jelentőségét és 
értelmét. A szenvedő Jézusról szóló igehirdetés vak húsvét nélkül, aho
gyan a húsvét is üres fecsegés nagypéntek nélkül.

Jézus szenvedése és halála által valósul Isten akarata: hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

Dr. Nagy István

BÖJT 4. VASÁRNAPJA 

Jn 6,30—40 

Paradox öröm

Laetare — örüljetek!... böjtben? Ellentmondásnak éreztem lelkészi 
szolgálatom kezdetétől fogva. Sokáig féltem is ettől a vasárnaptól. Sor
somban és a gyülekezet életében bőséges volt a szenvedés. Éreztem, hogy 
valami titokkal állok szemben, amit meg kell oldanom. Nélküle szegény 
vagyok és a gyülekezet sem kapja meg a szükséges vigasztalását. Amíg 
magam felől és a reámbízottak nyomorúsága felöl keresltem a megoldást, 
nem találtam. Azután a „névadó” introitusra kezdtem figyelni. Lassan 
oszlani kezdett a homály. Ha ezeket az ősi mondatokat az absoloni láza
dás idején a menekülő Dávid kíséretében levő Korah fiai énekelték, ak
kor az volt az öröm forrása számukra, hogy bár sokat veszítettek, de 
velük van a király. Ha zarándokok énekelték útban a jeruzsálemi temp
lom felé — nem hiába lett ez a textus gyakran napjainkig templomszen
telési ige! —, ismét érthető az öröm. Áttételesen az újszövetségi gyüleke
zet öröme sugárzik a sorokból, hiszen a hit harca és a szolgáló élet ál
dozata a mennyei Jeruzsálem fényében sugárzik, ahol elfogynak a nehéz 
utak, a templomnélküli városban pedig örökre együtt lesz Istenével a 
célhoz érkezett egyház. A végső megoldást azonban itt is Jézus Krisztus
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adta számomra. Egyre inkább kinyílt szívem számára Laetare vasárnap
jának evangéliuma. Évek óta legdrágább introitus számomra a zsoltár. 
Célhoz ért, értelmet kapott a mai evangéliumban. Most már tudom, 
hogy van öröm a böjtben. Paradox öröm, de öröm a Krisztusban.

Akik örömtelenek maradtak

1. Nagyon szegények voltak. Földjük sovány volt, a megélhetés gond
ja nagy. Nagyobb csak az adóteher volt. Egyre nőtt az ősi földjüket el
veszített családok száma. Munka alig akadt. Sok galileai még egyszer sem 
lakott jól életében. S előző napon találkoztak valakivel, aki ezreket kö
zülük vendégül látott a pusztában. Valamennyien jóllaktak. Rengeteg 
maradék volt, tizenkét kosárral. Mint tavaszi hóié a hegyekről, úgy 
hömpölygött szívünkben az öröm. Királlyá akarták tenni a csodálatos 
vendéglátójukat. Jézus azonban eltűnt előlük. Ma végre megtalálták a tó 
túlsó partján. S kirobbant Jézus és a nép között az egyre izgalmasabb 
tárgyalás. A végén csalódottan oszlott el a tömeg. Nem értették Jézus 
mondatait, nem tudtak mit kezdeni a „mennyei” kenyérrel. Eszelősnek 
ítélték a nagy felajánlást, amellyel Jézus önmagát kínálta kenyérként 
számukra. Az igazi öröm küszöbén álltak és mégis örömtelenek marad
tak. Annyira földhöz ragadtak, hogy elveszítették az eget. A szociális 
nyomorból nem vezet direkit út Isten országába. Vallással vigasztalód
hatnak, de Jézus titka zárt marad előttük.

2. Vallásosak voltak, de nem értették Isten igéjét. Messiást vártak 
szájuk íze szerint. Számtalan csalódás után kialakult bennük a hiteles 
mérték. Először igazolja magát a messiásjelölt látható csodával. Azután 
majd elismerik. Csodás jel — látás — hit. Ez a tipikusan vallásos ész
járás. Ezért nincsen s nem is lesz örömük. Tótágasra állítják Isten rend
jét. Mert ha az íráshoz szabták volna magukat, tudnák, hogy először 
Isten hitet vár s azután kerül sor tapasztalásra, csodálatos élményekre, 
látásra. Nem kerekedhet senki Isten fölé, nem mi szabjuk még a sorren
det. Rossz kérdésre nincsen válasz. Hagyományokban, atyáikban gondol
kodnak, mindennapi mannát igényelnek. Feszíti őket kiváltságuk tudata, 
s ezért keseríti szánalmas helyzetük. Vallásosak, de elfelejtették már ré
gen, hogy Űr az Isten, amit mond, azt végbeviszi nem a régit ismétli, 
hanem újat kezd. A vallás még mindig a régi út. Jézus az új út. Mivel a 
galileaiak megrekednek vallásosságukban, nem ismerik fel Jézusban a 
megígért Messiást. Aki „csak” vallásos, örömtelen, mert Jézus titka nem 
nyílik ki előtte.

A tanítványok öröme

1. Ők is szegények, de nemcsak a kenyér hiányzott nékik. Az „isten
éhség” gyötörte őket. Tudták, hogy nem földi változás vagy anyagi ren
dezés segít rajtuk. Isten után sóvárogtak. Meg is adatott nékik, hogy 
Jézusban_ felismerjék a várvavárt Messiást. Vele egycsapásra megoldó
dott életük minden kérdése. Az istenközelségben betöltötte őket az öröm. 
Földi gond és a halálfélelem rabságából megszabadultak. Hiszen örülni 
csak az tud, aki védettségben él és olyan szeretetben, amely erősebb a 
halálnál.

2. Örömüket az őrzi meg, hogy tanítványi életüket nem saját elha
tározásukra építik. Igaz, hogy a hívó szóra Jézushoz mentek. De éppen
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Uruk ajkáról hallják, hogy döntésük mögött az Atya szeretete dobog. 
Isten adta őket Jézusnak ajándékul. Ha lesznek is kétséges órák életük
ben, ha szívük bizonytalankodna is, semmi sem változtat már a tényen: 
ők örökre és elválaszthatatlanul Jézushoz tartoznak. Amint voltak, befo
gadta őket Jézus s nem veszíti el őket soha. Hiszen Isten akarata tanít- 
ványságuk alapja. Az marad meg örömben, aki meg van győződve erről. 
Ezért is ragaszkodik teljes szívével Jézushoz. Ugyan hová és kihez is 
mehetne az a tanítvány, aki felismerte a Fiút és őbenne az Atyát?!

3. Paradox ez az öröm a tanítványok életében, hiszen minden meg
változott bennük, mindent másképpen látnak, mint korábban. Más lett 
az értékelésük. Más a szolgálatuk. Más az imádságuk. Nem azért imád
koznak, hogy Uruk vegye le róluk a terheket, hanem hogy az elviselés
hez kapjanak elegendő erőt. Nem azért, hogy minél hamarabb kikerül
jenek ebből a világból, hanem hogy betölthessék küldetésüket. Elfelejt
keznek önmagukról, már azokért élnek, akiket reájuk bízott az Isten. 
Ahogy vették Urukat kenyérként, úgy szánják oda magukat is mások ele
delére. Régen kapni akartak, most az az örömük, hogy mindenüket oda
adhatják másokért. Hiszen így vették. Így is adják tovább. Ezért marad 
meg az örömük örökre.

Jézus öröme a böjtben

1. Pontosan tudja, mi vár rá. Mégis örömmel járja a böjti utat, mert 
tudja, hogy ez az Atya akarata. Ezt vállalta, amikor elindult hozzánk a 
földre. Kezdettől ügyelt arra, hogy mindenben az Atya akarata érvénye
süljön. Szellemi kísértésen, vallásos elváráson, saját emberségén így győ
zött. Szigorúan ragaszkodott küldetéséhez, hogy betöltse tökéletesen az 
Atya akaratát. Az öröm kezdete most már mindnyájunkra érvényesen 
abban áll, hogy ismerjük az Isten akaratát és mi is azt akarjuk, amit az 
Isten akar!

2. Feltétel nélkül hisz abban, hogy szolgálata az egész emberiséget 
átfogja. Bár „népének fia”, kilép Izrael szűk határaiból és világtávlat- 
ban szeret. A zsidó kifejezés „sokak” helyére kerül, és „mindenki” értel
met kap. Az úrvacsora szerzési mondatai is ebben a jelentésben érten
dők. Jézus öröme az a rendíthetetlen meggyőződése, hogy mindenki szá
mára az Életnek Kenyere. Nem lehet örülni zárt ajtók mögött, csak 
nyitott ajtóban. Szűk kereteket, vallásos határokat elsodor az igazi öröm 
áradása. Azóta is csak az az igazi öröm, ami az egész világnak öröme.

3. Józanul látja, hogy milyen sokan elmennek Tőle s milyen kevesen 
maradnak Nála. Tudja, hogy a bölcsek fanyalognak, a kisdedek újjon- 
ganak. De hálát ad ezért! Nemcsak tanítványait bátorítja az ismert szó
val: „ne félj, kicsiny nyáj!” Önmagát is búzaszemnek tartja. De ragyogó 
örömre viszi böjti szenvedésében is a jövendő bizonyossága, a győzelem! 
Vetésre eljön majd az aratás, a kevés megsokasodik, a kicsi megnő, a 
halálba szeretetből hulló búzaszemekből készül a világ kenyere. Az 
„utolsó nap” gyönyörű fénye ragyogja be szenvedése útját. Csak az tud 
örülni, aki tudja, hogy „a legszebb még hátra van!” Ezzel a távlattal ki
virágzik az öröm a böjti úton is.

4. Jézus örömének végső forrása a szeretete. Azért teszi azt, ami az 
Atya akarata, mert szereti őt. Azért vállalta el küldetését, mert szereti az 
egész világot. Azért hordozza el tanítványait, mert szereti őket. Nem is 
lehetne szó különben örökkévaló öröméről. Meg is íratta szolgáival, hogy 
az ö  országában az első a szeretet, a második az öröm. Mennyire igaz
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ennek fonákja nálunk. Kevés a szeretet — kévésül örömünk. Elfogy a 
szeretetünk, végképp elillan életünkből az öröm. Jézus örömének kiapad
hatatlan forrása áz Ö forrón szerető szíve. Áldott legyen érette örökre!

Amennyire éveken át gyötrelem volt számomra „Laetare” vasár
napjának minden szolgálata, annyira drága lett a megértett titok, a meg
talált értelem következtében. Tudom, hogy van öröm a böjtben. Élek 
belőle és tanúsítom azok számára, akik külön látják az örömöt is, a szen
vedést is. Pedig a kettő összetartozik már most is. így lesz az örökkéva
lóságban is. Hiszen aki szeret, nem tartja számon szenvedését. Örömmel 
járja  útját a legnehezebb körülmények között is, mert szeret.

Balikó Zoltán

BÖJT 5. VASÁRNAPJA

Jn  3,13—22 

Korbács és kegyelem

A templomtisztítás történetét mind a négy evangélium megörökí
tette. Alapos különbség van azonban a szinoptikusok és János között 
Jézus életének kronológiáját és a templomtisztítás jellegét tekintve. 
A szinoptikusok a végső és egyetlen jeruzsálemi út alkalmával, mint 
egyik utolsó nagyjelentőségű cselekedetét helyezik el a bevonulás utáni 
események között, János pedig a messiási munka kezdetére, kiindulására 
teszi. Elképzelhetők komoly érvek mindkét kronológiai elhelyezés mel
lett, azonban jól tesszük, ha nem ezzel foglaljuk le hallgatóink figyel
mét, éppen az igehirdetés legfontosabb részén, az elején, hanem azonnal 
a történet tartalmát és belső irányát igyekszünk világossá tenni.

Tudjuk, hogy a zsidóság életében a templomnak döntő szerepe volt, 
ezért helyes, ha mai gyülekezetnek gyűjtőfogalomként használva tesszük 
fel az alapkérdést: mi a templom, vagyis az egyház, az istentiszteleti és 
gyakorlati keresztyén élet igazi rendeltetése?

Az egyértelműen kitűnik a történetből, hogy a húsvéti ünnepek kü
szöbén voltak. Ma úgy mondanánk, hogy nagyünnepi forgalom volt a vá
rosban és a templomban és ez mindig felveti a kérdést, nem vész-e el a 
nagyünnepi forgatagban, a sok külsőséggel kísért vallásos megnyilvánu
lásokban éppen a lényeg? Jézus nem általában ellenezte a vallásos élet 
addigi gyakorlatát és az ehhez elengedhetetlenül szükséges „adminisztrá
ciós gépezetet”,' pénzváltók, áldozati állatokat árulók munkáját. Egyet
len egyszer, amikor kitört a szívéből az „Atya háza iránti féltő szeretet”, 
vagyis a vallomás arról, hogy mi lehetne a templomnak és hitéletnek iga
zi szerepe a nép életében, akkor font kötélből korbácsot és villantott fel 
valamit Isten haragjából és ítéletéből, amellyel az üres adminisztatív 
eszközökből álló vallásosságot, a rossz teologizálást és a hit nélküli buz- 
gólkodást elítéli. Ezek adhatják igehirdetésünk sajnos ma is időszerű té
máit. Csak még valamit elöljáróban: Jézustól azt is megtanulhatjuk, hogy 
ő nem marad meg az érzelmeknél, nem vonul a szeretett templom egyik 
sarkába, hogy ott elmondja Atyjának hűségét és templomhoz való ra
gaszkodását, hanem érzelmeit cselekvésre váltja. Feltűnést kelt vele, 
egyesekben ellenérzést, másokban tiszteletet vált ki cselekedetével, de a 
döntő az, hogy nem marad meg „elvi síkon”, hanem a felismert igazságért 
tesz is valamit, vállalva a következményeket. így kell a ma egyházának

120



is cselekednie, felelősen, hitének és az emberi élet igazságainak tisztásé- 
gáért, a mai feladatok vállalásáért.

1. Minden vallásosság, pontosan betartott hagyomány és áldozat hiá
bavaló, ha hiányzik belőle a lélek. Nem híveinket kell ostoroznunk, akik 
ott vannak a templomban (Jézus sem a templomlátogatókat ostorozza, ha
nem a lélektelen haszonlesőket és eszközeiket), hanem együttgondolko
dásra kell hívni őket. Betölti-e életünkben a  templom (egyház, hitélet) 
azt a szerepet, amelyet Isten szánt neki?! Érezzük-e egész életünkre, 
családi, munkahelyi, „politizáló” életünkre való kisugárzását, elkötelezé- 
sét? Nem válik-e el legtöbbször a „templom” életünk többi részétől vagy 
nem keresünk-e éppen a templomban igazolást, jóvátételi alkalmat hideg, 
közönyös, embertelen életfolytatásunkhoz? Nem az-e a mai ember élet
folytatásának legégetőbb hiánycikke, amit nem templomi misztikus át
ütéssel, hanem egyszerűen, kisbetűvel írva és mindenki által érthetően 
így mondunk: „lélek”? Amely meleget adna és megóvna állandó keser- 
gésektől, panaszoktól, önzéstől. Ha válaszolnom kellene tapasztalataim 
alapján a kérdésre, hogy ma minek használják az emberek gyakran a 
templomot, ilyeneket kellene mondanom: Isten előtti panaszok és siral
mak háza. Vélt vagy valódi sérelmek elleni orvoslat-igénylés háza. Lelki
ismerteti jóvátétel háza (áldozott idő, forintok — s utána folytatódhat 
minden a régiben). Hagyománytisztelet és vallásos adminisztráció háza. 
Hangulatkeresés háza. Magányosság leküzdésének háza. Igénybejelenté
sek háza. (Majd én megmutatom a világnak, hogy Isten is velem lesz!) 
így és sok más módon is ugyanoda juthatunk, ahová Jézus, amikor így 
kiált: „Kalmárkodás házává teszitek az én Atyám házát!” Hát még, ha a 
templom fogalmát kiterjesztjük egész keresztyén életünkre: milyen óriá
si visszaélés és mulasztás, ha az egyházat és Jézus parancsait az ember- 
szeretetre és válogatás nélküli szolgálatra —• a kalmárkodás fentiekben 
jellemzett formáival cseréljük fel?!

Holott a templom imádság háza, bűnbocsánat háza, önzésből és min
den embertelenségből való kiszabadulás és megújuló élet háza, az érzel
mekből fakadó cselekvés műhelye! Az ige gazdag áradásának háza, ame
lyet a Szentlélek hat át úgy, hogy a mi kisbetűvel írott „lelkünk” is meg
termékenyüljön és áthassa melegével környezetünket is. Hogy még a 
nem keresztyén honfitársaink, nem keresztyén népek (éhezők, társadal
mi igazság nélkül sínylődök, háború pusztulásával, otthontalanság ré
mével fenyegetettek) is részesüljenek Isten templomának áldásaiban!

2. A rossz teologizálás értelmetlensége. A templom őreinek számon- 
kérő szavaira Jézus ragyogó feleletet ad: Isten az ő templomát megépíti,, 
ha kell, három nap alatt, hiszen Ö Mindenható és a templom az övé, azt 
tesz, amit akar. A zsidó felelősök azonban számolni kezdenek: hány 
éve épül a templom, milyen hatalmas energiák fekszenek benne, amióta 
Heródes megkezdte újjáépítését! Jézus felborít minden ésszerűséget sza
vaival! Ez a vád majd Jézus perében is elhangzik hamis tanúk ajkán. 
Teológia — Isten nélkül! Tudjuk, hogy a templomépítés és újjáépítés mi
lyen óriási esemény volt a zsidóság életében, Salamontól Heródesig. Jé 
zus azonban a szép hagyományok helyett valami újat hoz: elközelített az 
Isten országa, vegyétek észre és térjetek meg!

Aki az egyházban ma is úgy akar teologizálni, hogy az csupán ha
gyományok őrzéséből, álljon, az egyszerűen kikapcsolja a cselekvő Istent 
a teológiából! Mert miközben Isten cselekvésének drága hagyományait 
őrizzük, meg kell hallanunk, át kell élnünk Isten friss, mai üzenetét, 
eszre kell vennünk, mit ad ma, egy minden régitől merőben különböző 
világban az ő  akaratát keresőknek.
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A szolgáló Jézusról és a keresztyén ember szolgálatáról régen is 
esett szó a teológiában. Ahogyan azonban ez a teológiai gondolat ki
bontakozott és lendítő erővé, eligazító világossággá, járható úttá vált, az 
bizony új és bizony Isten mai drága ajándéka! Minden teologizálás, amely 
ezt kihagyja, megkerüli, vagy elvileg helyesli, de konzekvenciáit már 
nem vállalja, Isten ajándékának semmibevételét, még tovább fokozva 
Isten kihagyását jelenti.

A zsidók is ezért hallgatták értetlenül Jézus szavait (s maradtak ér- 
tetlenek túlnyomó többségükben még a feltámadás, tehát Jézus szavainak 
beigazolódása után is!), mert teológiai gondolkodásuk megállt valahol a 
múltban, Messiásról alkotott képzeteik pedig egyszerűen kizárták mind
azt, amit Jézus mondott és betöltött. Mert Jézus már akkor is a meg
váltás egyetlen útjáról, testének odaáldozásáról, feltámadásáról — a szol
gáló Messiásról beszélt.

Böjt ötödik vasárnapján, Húsvéthoz közel ma is jó számbavenni 
mindazt, amit a szolgálatát már elvégzett Jézus tőlünk, szolgálatban ál
lóktól ma és itt elvár. Ez jó teologizálás.

3. A tanítványok húsvét után jutottak hitre. Utólag világosodott meg 
Jézus sok-sok szava, cselekedete. „Jobb későn, mint soha” — tartja a 
közmondás és így igaz. Nem az időpont számít, hanem az, hogy végre mi 
is felismerjük, húsvét felől látva, hogy hit nélkül minden jószándék 
üres szalmacséplés és a Templom is üres falakká válik. Amikor Jézus 
Jeruzsálem és a templom pusztulását megjövendölte, akkor is ezt fejez
te ki: a templomot a hitetlenség teszi fölöslegessé, az rombolja le kö
venként, aki nem hisz a templom Urában feltétlenül és életét odaszen
telve. Ezért az a híradás, hogy a tanítványok húsvét után hittek Jézus 
szavának és az írásoknak, közvetlenül hozzátartozik még a templomtisz
títás, vagyis a templom igazi rendeltetésének történetéhez. Csak ilyen 
hittel lehet templomot fenntartani, egyházként élni, Krisztust követni. 
Csak így nem lesz a templomból valamiféle hamisan elképzelt „vár”, 
vagy védőbástya, ahová visszahúzódhat a vallásos ember, hanem éppen 
ellenkezőleg: kiindulópont (amint a kereszt és a húsvét üres sír is az 
volt) ahonnan elindul a tanítvány, hogy vigye a szolgáló Messiás szere- 
tetét, példáját, küldő parancsát és e földi életben is velünk levő, rosszat 
oldozó, jót munkáló hatalmát.

Azért volt Jézus egyszer földi szolgálata során ilyen kemény és ke
zébe ostort vevő, hogy jövendő egyházának rendeltetését és útját meg
mutassa.

Szirmai Zoltán

BÖJT 6. VASÁRNAPJA

János 18,33—38 

„Mi az igazság?”

Pilátus kérdése — „Mi az igazság?” (alétheia, veritas) — szállóigévé 
lett. Olyankor szokott elhangozni, amikor meddő viták eredménytelensé
gét és hiábavalóságát akarták vele bizonyítani. De életbevágó, döntő 
fontosságú kérdéssé lesz akkor, amikor nem lehet kívülről, felületesen 
választ adni rá, hanem cselekvői vagy szenvedői vagyunk a „válaszadás
nak”. Nézzünk néhány választ, milyen feleleteket szoktunk adni a min
dennapi életben erre a kérdésre.
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1. A hatalom az igazság — vélték, mondták és gyakorolták már sok 
esetben. Pilátus is nyilván ezen a véleményen volt. — Mint a Római Biro
dalom képviselőjének, hogyan lehetett volna más a meggyőződése? De a 
főpapok is azt vallották magatartásukkal, hogy Pilátusnál, a hatalomnál 
van az igazság; ezért vitték oda Jézust. A nép is Pilátustól várta az 
„igazságos”, utolsó, döntő szót. Aztán Jézussal szemtől szemben kiderült, 
hogy Pilátus nem ismerte az igazságot. Hiába volt hatalma, mégis elbi
zonytalanodott kérdésében is, cselekvésében is. És az igazság képében 
tetszelgő hatalom végül is fájdalmat, megaláztatást és könnyeket ered
ményezett. — Nem volt ez másképpen akkor sem, — emlékezzünk rá! — 
amikor a fasizmus tette a hatalmat az igazság helyébe; vagy ma, amikor 
a chilei börtönök borzalmaira kell odafigyelnie a világnak. Az ilyen vi
lágméretű szenvedések mellett a mindennapi élet apró tapasztalatai is 
azt bizonyítják, hogy vége az örömnek, a megelégedésnek ott, ahol a ha
talom az igazság! Ha a házastársak hatalmi szóval akarják kierőszakol
ni az igazukat, vagy a munkahelyen lesz ez a magatartás úrrá az őszin
teség és megbízhatóság helyett, pokollá válik az élet, és rettegésben tartja 
egyik ember a másikat. — A virágvasárnapi Krisztus alázatos és sze
rény, a nagypénteki még inkább. Semmi nem mutatja hatalmát. Pilátus 
mégis, ismételten úgy érzi, hogy meg kell kérdeznie: „Mégis király vagy 
te?” Mert megsejtett valamit abból, hogy olyan valakivel áll szemben, 
akinek az igazsága nagyobb az ő hatalmánál.

2. A vallás az igazság — mondják azok, akik szeretnének a hatalma
sokon felülkerekedni. A főpapok meg voltak győződve arról, hogy nekik 
van igazuk Jézussal szemben. Ezért merték Pilátushoz vinni Jézust, Pilá
tus is tiszteletben tartotta véleményüket, s bár volt némi ellenvetése, 
végül mégis elfogadta az ő álláspontjukat. A nép pedig nem is volt képes 
más véleményen lenni, mint azon, hogy csak a vallás legfőbb vezetői 
oldalán lehet az igazság. Kritika nélkül igyekeztek teljesíteni a legapróbb 
részletekig a vallás előírásait. Jézus nemcsak Pilátus előtt utasította 
vissza a zsidó vallásosságot. Tanítványai sokszor megtapasztalták előbb 
is, hogy ő a „szombatnak is ura”. Sajnos a történelem folyamán sokszor 
elfeledkezett erről Jézus egyháza, s a „vallást” fölébe akarta helyezni 
Krisztusnak. Ilyen torz igazságérzetből kötözték meg a tudományt a kö
zépkorban, vívtak keresztes- és vallásháborúkat másképpen gondolko
dókkal szemben. De még sajnosabb, hogy nem lehet azt mondani, hogy 
mindez immár a múlté, mert ugyanilyen tévhitből táplálkozik a kímé
letlen reverzális-harc, a külsőségekben való bigottság, és a gyűlölet a 
másképpen hivő iránt. — A virágvasárnapi Krisztus úgy ment be Jeru
zsálembe, nagypénteken pedig a keresztre, hogy az egész világért halt 
meg. Nem a vallása igazáért, nem elszánt vértanúként, hanem a vallást 
is önző módon saját céljainak szolgálatába állítani akaró, bűnös embere
kért. (Jó tapasztalnunk, hogy az ökumenikus mozgalom éppen ebből a 
végzetes tévedésből akar kijavítani valamit: nem egyik, vagy másik val
lást, hanem Krisztust helyezi a középpontba.)

3. A közvélemény az igazság — ez a meggyőződése a tömegnek, 
amely oly sokat volt — közvetlenül, vagy közvetve — történelemformáló 
erő. Itt a zsidók szerepe kerül előtérbe a nagypénteki történetben. Pilátus 
azt mondta Jézusnak: „A te néped adott ót nekem téged.” A főpapok is 
azért akarták titokban elfogni Jézust, hogy „zendülés ne legyen a nép 
között”. A nép mondta ki a döntést: Barabbás legyen szabad, Jézus fe- 
szíttessék meg. Virágvasárnap ugyanez a nép hozsannázóit; később meg- 
vesztegethetőnek bizonyult a főpapok akarata szerint. Sok baj szárma
zott az idők folyamán abból, ha a tömegeket rossz irányba befolyásol
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ták. Viszont akkor volt haladó egy eszme, mozgalom, vagy személy, ha 
előtte tudott menni a közvéleménynek. Más szempontból ez a „közvéle
mény” sokszor közönséges pletyka, rosszhír-terjesztés, amely családi éle
teket, barátságokat és munkahelyi légkört tett már tönkre. A népszerű- 
ség-hajhászás is éppen az igazságtól téved legmesszebbre! A nép igazi 
szolgálata nem a neki való „kiszolgáltatottság”, vagy a tőle való félelem 
(mint Pilátus esetében), hanem a jó értelemben vett közvélemény-formá
lás, amit töretlen, egyenes úton járva lehet elérni. — A virágvasárnapi 
Jézus ment nagypéntek felé akkor is, amikor hozsannát, és akkor is, 
amikor feszítsmeget kiáltozott a közvélemény. Nem makacsságból, ha
nem éppen a kiáltozok megmentése érdekében.

4. Nincsen igazság — állapítja meg a sokat megpróbált és sokat ta
pasztalt ember, — legalábbis abszolút értelemben nincsen, mert minden
ki azt hiszi, hogy az ő véleménye a helyes, ő látja jól a valóságot, az éle
tet, a tennivalókat stb. A csalódások eljuttatják az embert oda, hogy 
lemondó fásultsággal állapítja meg: nincsen igazság. Pilátus kérdéséből 
is kicsendült a lemondás még a válasz igényléséről is. Eleve tudomásul 
vette, hogy nem kaphat feleletet a kérdésére. Az ilyen fajta magatartás 
vezetett mindig nihilizmusba, céltalanságba. Megbénította az értelmes, 
hasznos, szolgáló életet, s elősegítette a szenvedélyek, az élvhajhászat stb. 
karmaiba való belemenekülést. Ha a tulajdonképpeni okot keressük, azt 
a csalódásban, a sértődöttségben találjuk meg, vagyis abban, hogy az 
ember nem akarja elviselni, hogy ne neki legyen igaza. Ha a másik em
ber véleményéből világos lesz saját kicsinysége és tudatlansága, ezt nem 
elismeri illő alázatossággal, hanem lelkében megbántódva azt hangoz
tatja, hogy „nincsen igazság”. A virágvasárnapi és nagypénteki Krisztus
ban sem az értünk áldozatot hozó Megváltót hálálja az Istennek, hanem 
inkább számonkér: Hogyan engedhette az Isten, hogy azt feszítsék meg, 
aki ilyen alázatos, szelíd és szeretettel szolgáló volt! A sajnálkozó szavak 
mögött pedig tulajdonképpen saját magát sajnálja a csalódott ember, 
mert vélt igazsága romjain már csak arra futja az erejéből, hogy szkep
tikusan megállapítsa: nincsen igazság.

5. A szeretet az igazság — hangzik a virágvasárnapi textus válasza 
a pilátusi kérdésre. Ott, Pilátus előtt így kimondva nem hangzott el. 
De amit Jézus mondott, ezt jelentette: „Azért jöttem, hogy bizonyságot 
tegyek az igazságról.” Amiről Jézus mindig és mindenütt bizonyágot 
tett: az az,Isten szeretete. Ezért lett emberré, ezért gyógyított, segített, 
tanított. Isten akarata volt, hogy ott álljon Pilátus előtt, és azt mondja, 
amit mondott, s hogy tovább menjen a kereszt útján, de azon is túl fel
támadásáig, mennybemeneteléig. Az az igazság, hogy ha Isten nem sze
rette volna az embert, akkor Krisztus nem járta volna végig ezt az utat. 
De szerette, s a könnytörléstől a bűnbocsánatig minden szava és csele
kedete ezt hirdette és hirdeti. Isten szeretete tehát az igazság, a valósá
gos tény. Nemcsak az üdvtörténet a bizonyága ennek, hanem a világ és 
az egyház története is. Isten úgy volt igazságos, mindig az ő népéhez, 
hogy szerette. Szeretetével simogatta, vagy tisztította, megáldotta, vagy 
megítélte, de mindig igazi célja felé vezette, az egy szükségesre figyel
meztette. Mindennel arra tanította egyházát, hogy az egyháznak is akkor 
lesz „igaza”, ha nem mást akar tenni, hanem szeretettel szolgálni annak 
az embernek, akit Isten is szeretett. Ha más „igazságot” keresett az egy
ház, Isten mindig közbeszólt és nem adott „igazat” azoknak, akik téves 
úton jártak. Istennek erről az igazságáról-szeretetéről azt mondta Jézus, 
hogy az azé, „aki az igazságból való, aki hallgat az én szavamra”. Ezért 
találja meg a keresztyén ember egyéni és közösségi igazságát akkor, ha

124



az igére figyel és annak engedelmeskedik, és kerül annál messzebbre 
Istentől, minél inkább figyel másra az ige helyett.

Mi az Igazság? Ha önmagukból kiindulva keressük rá a választ, 
téves igazságok rabjaivá válunk, vagy — gyötrő, esetleg felületes, de 
mindenképpen válasz nélküli — kérdés marad mindvégig az igazság, 
mint Pilátusnak. Csak akinek a „nem evilágból való ország” királya, tehát 
nem a földi uralomra törő Krisztus tehet bizonyságot az igazságról, az 
talál megnyugtató feleletet Isten szeretetében. Hallgassunk hát szavára!

Bárány Gyula

Megjelent

DR. CSERHÁTI SÁNDOR:

Pál apostolnak 
a filippibeliekhez írt levele

Ara: 70,— Ft.

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Vers

„Eredj el békességgel”
Lukács 7,36—50

Mindenki rossznak mondta, 
a lányok féltek tőle, 
asszonyok szórtak átkot 
a bűnbe merülőre, 
a férfi szemek lesték, 
kutatták teste titkát, 
vágyak verődtek hozzá, 
mint kúszó, csúf giliszták, 
a vad ugrásra készen 
leshet úgy zsákmányára, 
mint a vágytól űzöttek 
a csókok asszonyára.

Ám vágyuk gát elé ért, 
álltak csalódva, kábán, 
mert akaratuk megtört 
az asszony tisztaságán, 
a sötét tüzű szempár 
fényei nem üzentek 
többé már senkinek sem 
mákonyba mártott percet. . .
Tiszta tó lett e szempár 
s mi bennük tükröződött, 
pattanni kezdtek attól 
a Sátán rakta tőrök. ,

Átlépte őket gyorsan 
s magához vette kincsét, 
a drága olajjal telt 
cizellált szép szelencét, 
az alabástrom fényét 
a Nap is megcsodálta 
s mindenki ott az asszonyt 
ahogy rohanni látta, 
ki, mintha attól félne 
vérbosszuló ja tőre 
örök halálba küldi; 
mielőtt célhoz érne.

Menekült önmagától 
 s a szíve dobogása

a hit ütemét verte,
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hogy bűne mardosása 
nem égeti majd többé, 
ha bocsánatot nyerhet, 
mint az a másik asszony, 
kit már-már megköveztek 
s mint tó vizén a lótusz 
virága bontja szirmát: 
reménye úgy tárt szirmot 
míg futva rótta útját.

Tudta hívatlan vendég, 
de belépett a házba, 
dehogy gondolt most arra, 
mi történik, ha látja 
poklos Simon, s az ujja 
ajtóra mutat rögtön, 
az öröm eszét vette 
s már ott térdelt a földön 
az Ür előtt, hisz érte 
tűzön is átment volna, 
tudta, kívüle senki, 
bűnéből fel nem oldja.

Uram, Uram, ez egy szót 
rebegte ajka halkan, 
a többit már a könnye 
pergette gyöngy alakban, 
áztatta Jézus lábát,
Simon dermedten nézte,
a pupillája tágult
ekkora merészségre,
pedig még tornyosult is
a megbotránkozása,
mert bomlott már az asszony
holló hajának sátra.

Bomlott, és mintha kendő 
lenne az asszony éke, 
azzal törölte lábát 
az Ürnak, s lázban égve 
csókot lehelt rá, csókot, 
nem is egyet, de százat, 
míg illatos olajjal 
kente a  drága lábat,
Simon meg fejét rázta 
s minden foga csikorgóit 
a méregtől, hogy nézte 
e megszállott bolondot.

Magában füstölgött csak, 
de nem nyitotta száját, 
csak nyelte, nyelte mérgét, 
a megbotránkozását.
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A próféta ne tudná 
ki térdel itt előtte, 
hát mértnem szórja átkát 
a tisztátalan nőre?
Ó nem, dehogyis szórja 
nézzétek hihetetlen, 
még fürdeti az asszonyt 
megváltó szeretetben, 
szánó szemekkel néz le 
a roskadt bűnözőre, 
s fehér galambként röppent 
áldást a térdelőre.

„Eredj el békességgel, 
hited megtartott téged” 
s míg Simon mit sem értve 
nyelte, nyelte a mérget, 
az asszony szép szemében 
a hála ragyogása 
nyitott boldogság-szirmot 
míg nézett jó Urára 
s egyszerre szép lett minden, 
madarak csicseregtek 
s a pálmák legyezői 
mind néki integettek.

Köszöntötték a házak, 
a macskaköves utcák, 
a cirógató napfény 
csodálta drága titkát 
míg ment, de semmit ebből 
mentében nem vett észre, 
csak egyet egyet látott 
a Názáreti képe 
ringott előtte fényként, 
s a szívét betöltötte 
és tudta már, hogy nála 
is marad mindörökre.

Jakus Imre
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Egyháztörténeti évfordulók

Geduly Henrik püspök emlékére
Negyven éve, 1937. február 18-án halt meg Nyíregyházán a Tiszai 

Evangélikus Egyházkerület élén negyed évszázadon át kormányzó Geduly 
Henrik püspök. Bécsben született 1866-ban, teológiai tanulmányait Po
zsonyban végezte, s már 1888-ban Nyíregyháza paróchus lelkésze lett. 
ötven éves ottani lelkipásztori munkája során számos népiskolát, és ta
nyavidéki szórványt szervezett, középiskolát alapított, templomokat épít
tetett, egyházi újságokat szerkesztett.

Csaknem két évtizeden át ő volt az egyetemes egyház közgyűlésének 
és zsinatának lelkészelnöke. Evangélikus Országos Levéltárunk egyete
mes törvényszéki irataiból tudjuk, hogy ezt a magas tisztét — nem sok
kal a Tanácsköztársaság bukása után — érdekes epizóddal kellett meg
kezdenie: ellenforradalmi erők feljelentése alapján az Egyetemes Tör
vényszék fegyelmi vizsgálatot indított a fiatal püspök ellen. Lapozzuk 
fel Geduly emlékére ezeket a nem mindennapi bírósági iratokat.

A vád szemére veti a püspöknek, hogy 1919 tavaszán levelet intézett 
a nyíregyházi munkástanácshoz. Ebben a nyírségi evangélikus lelkészek 
nevében arról biztosította a vezetőket, hogy a lelkészi kar „. . .  egy szív- 
vel-lélekkel csatlakozik az emberi jogok egyenlősítését és a munkásélet, 
a dolgozó osztályok boldogulását célzó új politikai alakulás irányához és 
melegen üdvözli a tanácsköztársasági rendszert. . Ezt a  levelet közzé
tette a „Nyírvidék” című helyi lap is.

A másik vádpont szerint Geduly püspök Paulik János lelkésztársá
val együtt beadványt intézett 1919 áprilisában a Közoktatásügyi Népbiz
tossághoz, amelyben az evangélikus lelkészek számára politikai jogokat 
és anyagi támogatást kért. Megokolásul ezeket írta: „Az evangélikus lel
készi kar volt olyan kiuzsorázott szellemi proletárja a katolikus főpapi és 
mágnási nyomás alatt állott szerencsétlen országnak, mint bárki más.”

Az 1920. július 12-én lefolytatott egyetemes törvényszéki vizsgálat 
„az evangélikus egyháznak káros irány támogatása” vádjával idézte maga 
elé az akkor már rangidős püspököt. Az ítéletre csak 1921 áprilisában 
került sor. Báró Solymossy Lajos, az egyetemes törvényszék világi-, és 
Horváth Sándor ny. esperes, a törvényszék egyházi elnöke írta alá az 
ítéletet, amely Geduly püspököt az Egyházi Alkotmány 324. § h. pontjá
ba ütköző egyházi vétségben vétkesnek mondta ki, feddésre és 4265. Ko
rona költségtérítésre ítélte —, figyelembe véve enyhítő körülményként, 
hogy „mindig független, hazafias, jó magyarérzelmű ember volt”. Az 
indokolás szerint Geduly püspök „megbotránkoztatást idézett elő . . .  csor
bította az egyház tekintélyét.. . meggondolatlan lépésével rossz példát 
nyújtott paptársainak”.

Egy emberöltő után nem ezeket a szavakat, hanem a bátor nyírségi 
kezdeményezést igazolta az idő.

Dr. Fabiny Tibor


