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Lutheránus Világszövetség 
VII. Nagygyűlése

Emmanuel Abraham:

Gondoskodás a teremtett világról
Az alkalm atlanság érzésével állok itt  az evangélikus keresztyének 

világgyűlése előtt, a világ m inden részéről jö ttetek  össze s nekem  most 
beszélnem kell errő l a tém áról: Gondoskodás a terem te tt világról. Nem 
igénylem, hogy képzett teológusnak ta rtsan ak  vagy szakem bernek ebben 
a vonatkozásban. Ezért m egjegyzéseim csak a Szentírás olvasására, 
megfigyeléseimre és 71 év é le ttapaszta la tára  alapozódnak. A keleti t r a 
dícióknak megfelelően inkább szívemből, m in t fejem ből jönnek gon
dolataim.

A terem tés feltételezi a  Terem tőt, ez m in d járt Genesis 1. fejezetéhez 
vezet: ..Kezdetben te rem te tte  Isten  a m ennyet és a földet.” Ügy gondo
lom. hogy a m enny terem tése k ívül esik e világgyűlés érdeklődési kö
rén, ezért a földre, m in t égitestre korlátozom  m ondanivalóm at. Az Ű r- 
isten terem tette  a fö ldet és jelölte ki az em beri faj szám ára  lakóhelyül, 
csakúgy m in t más élőlények lakásául. Az, hogy m egkoronázta a  T erem 
tő alkotó m u n k á já t az em ber terem tésével, ti. hogy sa já t képére és h a 
sonlatosságára alkotta, beletartozik  abba, am it Gen 1,31 így mond:. "És 
látta Isten, hogy m inden, am it alkotott, igen jó.”

M iután m egterem tette az em bert sa já t képm ására, férfiúvá és asz- 
szonnyá te rem tette , Isten  m egáldotta és az t m ondta: „Szaporodjatok és 
sokasodjatok, töltsétek  be és hódítsátok meg a  földet, u ra lkod jatok  a 
tenger halain, az ég m adarain  és a földön mozgó m inden élőlényen” 
(Gén 1,28). A zsoltáros, aki gondolkodik Isten  csodálatos terem tésén, az 
Univerzum alkotásán és azon a szomorú állapoton, am ibe az em beriség 
zuhant, fölteszi a  szónoki kérdést: „M icsoda halandó az em ber, hogy 
törődsz vele, és az em ber fia, hogy gondod van rá ? ” Ugyanez a  zsol
táros nagy csodálkozással k iá lt fel: „Ha látom  az eget, kezed alkotását, 
micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, kevéssel te tted  őt k i 
sebbé Istennél, dicsőséggel és m éltósággal koronáztad meg, ú rrá  te tted  
kezei alkotásain és m indent lába alá vete tté l” (Ps 8,4—6). Ha a  zsol
táros élt volna a  kegyelem  k iáradásának  idején, kétségtelenül hozzá
tette volna „és F iada t adtad, hogy az em beriség el ne vesszen, hanem  
örök élete legyen az Ő nevében való h itb en ”.

Az Úristen, m iu tán  az em bert tökéletes környezetbe helyezte el, 
egyszerű próbának vetette  alá és óva in te tte  az engedetlenség követkéz- 
menyeitől. De az em ber önkényesen a Terem tőnek való engedetlenséget 
yálasztotta és ezzel szenvedést és halá lt hozott m agára és m inden utód- 
lara. a  földet átok érte  m ia tta  és a rra  íté lte te tt, hogy egész élete során 
Verejtékkel szerzett kenyeret egyen (Gen 3,17). Ádám  és Éva gyerm ekei- 

nek m inden nem zetsége ázóta átélte  ennek az átoknak a ha tásá t és úgy
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tűnik hogy az egyre fokozottabb m értékben rosszabb és rosszabb lesz 
a következő nem zedékekben. U gyanakkor okunk van arra , hogy szün
telen dicsérjük Istent, hogy ezzel még nem  é rt véget a történet. Isten, 
még ezzel az íté le tte l is, végtelen szeretetéből és irgalm ából megígérte 
az em beriségnek, hogy m egváltót küld, aki visszahelyezi az em bert első, 
eredeti állapotába.

Ez értékes ígéret beteljesülésének jegyében szaporodott az em be
riség Elfoglalta a  föld term ő te rü le te it és civilizációkat hozott létre. 
A karva-akaratlanul sem m ibe vette  a  te rem te tt világról való gondos
kodás parancsát, szinte rendszeresen pusztíto tta  az á lla t- és növény
világot a legérzéketlenebb módon. A föld néhány  terü letén , am elyet az 
emberi faj néhány évezredig u ralm a a la tt ta rto tt, a  növényvilág oly 
m értékben pusztult el, hogy ezek az egykor term ő és virágzó, erdővel 
borított terü letek  ténylegesen sivataggá változtak. A gondatlanság év
századain keresztül a  term ő föld te te je  szinte lekopott és eltűnt, m int 
ahogy ez az eset E tiópia északi körzeteiben, ahol m ár alig  lá tn i egyet
len fá t is, kivéve a  tem plom ok környékét. M indennek eredm ényeképpen 
a termőföld m egszűnt elegendő te rm ést hozni, hogy lakosait táplálhassa 
és gyakran szárazság á tka  a lá  került. Az áradások az em bereket millió- 
számra pusztították, csakúgy, m in t az állatokat Ind iában  és Kínában, 
oly mértékben, hogy m indezt annak  tu la jdon ítha tjuk , hogy az em beri
ség elárulta reá bízott feladatá t: hogy gondoskodjék a te rem te tt világ
ról és íme, i t t  az eredm ény. A  föld m ás te rü le te in  az egykori erdők ki
pusztulása egyúttal azt je len tette, hogy a vadállatok szám ára sem m a
radt lakóhely, m áskor meg ezrével m észárolták le azokat m inden esz
tendőben. K övetkezésképpen attó l lehet félni, hogy nem sokára sok 
állatfaj kipusztul véglegesen. Továbbá számos folyónál jelentkezik a 
vízszennyeződés problém ája az ipa ri országokban, m ásu tt nukleáris hul
ladék kerül a tengerekbe, m ely állandó veszélyt je len t az em berre 
csakúgy, m int a tengeri élővilágra. A nukleáris fegyverek kipróbálása 
néhány állam által m élyen érin ti a Csendes-óceán déli részének lakóit, 
üe m ásutt is jelentkezik  a  nukleáris sugárzástól való félelem , amely 
veszélyezteti az em beri és á lla ti életet. Az egész terem tettség  valóban 
nyög és sóhajtozik m ind m ostanáig.

Még m indig nincs vége: A le ír t történelem ben népek erős csoportjai, 
bárhogy nevezték is őket: törzseknek, nem zeteknek, leigázták a gyen
gébb csoportokat, k izsákm ányolták gazdasági fo rrása ika t m ind emberi, 
mind anyagi vonatkozásban. V ilágbirodalm ak Egyiptom tól és Asszíriá
tok kezdve egészen a B rit Birodalom ig fo ly ta tták  ugyanezt a  gyakorla
tot egymás u tán  és uralkodásuk, kegyetlen kizsákm ányolásuk következ
tében a gyengébb népek hanyatlan i kezdtek és e ltűn tek  a  föld felszí
néről. Lehetetlen szinte elképzelni is m egszám lálhatatlan  m illiók, fér
fiak és nők szenvedéseit évszázadokon keresztül, ak iket rabszolgaként 
kezeltek és leigázták egy re la tíve  csekély szám ú elnyomó réteg jóléte 
érdekében. Vegyük csak figyelem be az em beriség töm egeinek nyomo
rúságát, verítékét, akik  a rra  voltak  kényszerítve, hogy Egyiptomban 
nagy piram isokat és tem plom okat építsenek, B abilonban „függő kerte
ket” építsenek, az E ufrates és T igris völgyében átvág ják  a cikk-cakkos 
folyót és' csatornázzanak, róm ai had iu tak a t és középületeket építsenek, 
az ősi és m odern világbirodalm ak nagyvárosait építsék fel. Az embe
riség oly m értékben volt kegyetlen em bertársai irán t, hogy azok m ajd
nem teljesen elveszítették Terem tőjük képét és hasonlatosságát.

Aligha tudnék  jobb idézetet hozni, m in t L incoln A braham  elnök 
szavait, m elyeket 1865 m árciusában m ondott a nagy am erikai polgár-
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háborúra hivatkozva, am inek egyik fő oka a rabszolgaság ördöge volt. 
Lincoln ezt mondta:

„Nagyon rem éljük  és ezért buzgón im ádkozunk, hogy a háború  rop
pant ostora ham arosan elm úlik fölülünk. Mégis, ha Isten  úgy akarja , 
folytatódni fog, míg a rabszolgák harm adfél évszázados fizetetlen ro
botjából, verítékéből felhalm ozott vagyon egészen szétporlad és a  kor
báccsal k isa jto lt v é r m inden cseppjéért egy m ásik vér tengerének egy- 
egy csöppje fizet, am in t egy 3000 évvel ezelőtti szó m ondta: Igazságo
sak és igazak az Ü rnak  ítéletei m indenkoron.”

Ha ez a bölcs állam férfi a m i nem zedékünkben élne, úgy bizonyá
ra, azt hiszem, ezeket a szavakat alkalm azná a két példátlan  v ilághá
ború sebeire vonatkozóan is, am elyek az évszázad első felében pusztí
tottak. A két v ilágháború  felem észtette azt az elm ondhatatlan  gazdag
ságot, am elyet négy évszázad verítéke hozott lé tre  és az A m erikában, 
Afrikában, Á zsiában és a  föld m ás részén élő gyenge és elnyom ott né
pek robotja. T ovábbá képzeljük  csak el a vérnek  azt az árada tá t, am ely 
elfolyt és életek m illióit, ak iket feláldoztak a szörnyű teljes áldozat 
(holocoust) o ltárán . Valóban az Ű r ítéletei igazak és igazsága m inde
nestől m egm arad.

M ost m ár több m in t ké t évtizede, hogy A frika  és Ázsia gyarm ati 
sorban élő népei visszaszerezték po litikai szabadságukat, de m it é r  a 
politikai szabadság gazdasági szabadság nélkül. Az iparosodott népek 
kifejlesztették gazdasági rendszerüket, hatalm as vagyonokat halm oztak 
fel jórészt a fejletlen  népek bőrére. N em zedékeken keresztül szerezték 
be a nyersanyagot ezektől a népektől m inim ális áron  és ad ták  el a  kész
term ékeket ugyanezeken a  helyeken, azokból az alapanyagokból készít
ve, m elyeket innen vásáro ltak  fel. Ez a  folyam at még m indig ta r t  és 
egyensúlyvesztést okozott, valam in t egy o lyanfajta  elkeseredést, am ely 
a nyílt ellenségeskedés kitörésével fenyeget. Vélem ényem  szerin t a k i
zsákm ányolásnak ez a fo rm ája  hosszú távon sem kecsegtet jobb esély- 
lyel. Azoknak a nem zeteknek, am elyek jó lé tüket a kevésbé fe jle tt nem 
zetek k á rá ra  ép ítették  fel, előbb vagy utóbb vissza kell fizetniük, tö r
leszteniük kell, m ert lehetetlen, hogy az em bereknek ugyanazon a föl
dön így kelljen  sokáig élni: a fele gazdag, fele szegény, a fele tú ltáp 
lált és a fele éhezik.

P árhuzam osan ezzel a m élyen szomorú és rem énytelen helyzettel, 
am elyben az em beri fa j él, az Ű risten  gondviselése elvégezte a meg
váltói m unkát. A m ikor az idők teljessége eljö tt, m egjelent az Isten  k e
gyelme m inden em ber üdvösségére (Ga l 4,4; T itus 2,11). Isten  elküldte 
Fiát, hogy m egm entse az em beriséget és örökbe fogadja fia it és leá
nyait. Az az ígéret, am i az ősszülőknek adato tt, am ikor el kelle tt hagy
niuk a  paradicsom ot, im m ár beteljesedett. Isten  F ia em ber fiává lett. 
M egalázta m agát és engedelm es le tt a halálig, feltám adásával u ta t nyi
tott az em beriségnek, hogy visszatérhessen eredeti állapotához az Ő n e
vében való h it által. M ennybe m enetelekor Jézus U runk m egbízta ta n ít
ványait, hogy m enjenek ki a világba, hirdessék az evangélium ot, az 
üdvösség jó  h írét. Az evangélium  el is te rjed t, m íg a  róm ai világ 
tönk rem en t és három  évszázadon belül a keresztyénség állam vallássá 
lett, ennek a ténynek m inden  előnyével és há trányával együtt.

A későbbi évszázadokban az evangélium  e lte rjed t egész Európában, 
majd  A m erikában is. Az evangélium  befolyása ezekre a népekre oly 
^ é rté k ű  volt, hogy az európai civilizáció elnyerte a „keresztyén” nevet. 
De azt is m eg tanu lhatjuk  a történelem ből, hogy az em líte tt népek nagy-
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részt, Isten  kegyelm ének evangélium át önző célokra használták  fel, és 
ahogyan bán tak  em bertársaikkal, az távolról sem nevezhető keresztyén
nek. K risztus egyháza, am elynek ezekben a  tö rténelm i folyam atokban 
kellett élnie és dolgoznia, az evangélium  világosságát megőrizte, néha 
fénylőbben, néha hom ályosabban. A reform áció u tán  azonban Európá
ban milliók és m illiók ú jra  felfedezték a keresztyén üzenet értelm ét 
és a 18. századtól kezdve sokan azzal a vízióval m entek szerte a  világ
ba, hogy hirdessék az evangélium ot oly népeknek, melyek Krisztus 
nélkü l éltek még. Ennek eredm ényeként A frikában  és Á zsiában és más 
földrészeken is m illiók fogadták el Jézust U ruknak  és M egváltójuknak. 
A mi időnkben ezeken a kontinenseken m inden évben töm egek tódulnak 
az egyházba és az a rem énység él, hogy nem sokára az evangélium  m in
den törzsnek és népnek h irde tte tik  szerte a világon és m indenki olvas
h a tja  a S zen tírást a  sa já t anyanyelvén.

Em ellett a ténykedés m ellett, különösen a m ásodik világháború 
befejezése óta sok keresztyén felekezet, különösen a  lu theránus egyhá-; 
zak családja az LVSZ-en keresztül kötelességének érezte, hogy erőteljes 
segítséget adjon a legyengült, elkeseredett em bereknek segélymunkán 
keresztül és rehabilitációs tevékenységgel, először a háború  sújtotta 
Európában, m ajd  később A frikában, Á zsiában és Latin-A m erikában. 
Mi itt E tiópiában ezt a  fa jta  keresztyén szolgálatot úgy tek in tjük , mint 
az evangélium nak cselekedettel való h irdetését és ezek a cselekedetek 
hangosabban beszélnek m inden szónál. M anapság százm illiók em ber
tá rsa ink  közül még csak egy tá l é te lt sem kapnak naponta. Örökösen 
éhesek, lassan halódnak, kínosan v ív ják  halá ltusájukat, míg az embe
riségnek jó létben élő része attó l szenved, hogy tú ltáp lá ltsága követ
keztében halá lra  eszi m agát. M ondják, hogy m illiók szám ára elegendő 
é telt dobnak ki naponta. A jó létben élő népek hatalm as vagyont hal- 
m oztak fel, az írástudatlan , éhes és szegénység sú jto tta  népek minden 
képzeletét felülm úlóan. D ollárm illiárdokat költenek a v ilágűr felfede- 
zésére és m eghódítására, míg az em beri fa j egy része az igazságosság 
és Isten szeretete nélkül tengődik. H alha ta tlanná ak a rja  tenn i magá 
tudom ányos eredm ényekkel és dicsőséggel az em beriség egy része, m int
egy a bábeli toronyépítés ősi trad íc ió jának  követőiként, de az Ű r íté
le tét vonják  m agukra, sőt' nem csak m agukra, hanem  m inden következő' 
generációra is, összekeverve és m egsokasítva nyelvüket. Az írásnak   
szavai érvényesek, ezeket vetik  meg, hogy ti. nem  szabad az egyiknek 
m egvetnie a m ásikat .(Lk 11,42: Ja j nék tek  farizeusok, m ert tizede 
adtok a m e n tá b ó l .. . ,  de elhanyagoljátok a jogosságot és Isten  szeri 
tétét).

Sokan m a úgy gondolkoznak a világ .mai állapo ta felől, hogy a 
nukleáris és m ásfa jta  fegyverkezés — dollárm illiók árán  — bizonyosa 
háborúhoz vezet és az em beri ,faj kipusztításához. Az én véleményem 
szerin t ez a h it csak azon a meggyőződésen alapulhat, hogy az Uni
verzum  Terem tője vagy m eghalt, vagy visszavonult a világ ügyelne 
intézésétől. A Szentírásból mi azt tanu ljuk , hogy Jézus U runk nem  az 
em berek h iányán  csodálkozik, hanem  azon, hogy e ltűn t a  h it a földről 
am ikór Ö m egjelenik (Mt 25,31—32; Lk 18,8: „Am ikor eljön az ember
nek Fia, vajon  ta lá l-e  h ite t a  földön?”). B árm it gondol is az embe 
vagy cselekszik, az Ú risten  m űködik és te rem tését örök célja felé vezet 
Noha kibeszélhetetlen nyom orúság és szörnyűség á llha t még az elnyo 
m ottak  elő tt az em ber em bertelensége m iatt, az én h item  mégis 
hogy K risztus evangélium ának fénye folytatólagosan felragyog a földöl 
és egyháza azon lesz, hogy olyannak tek in tse Őt, m in t aki egyedüli re-
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menye a világnak, segítse a te rem te tt világgal való törődés m inden tö 
rekvését szeretetben, am ely az Ö kibeszélhetetlen szeretetére válasz.

Ennek illu sztrá lására  engedjék meg, hogy röviden beszám oljak az 
Etiópiái Evangélikus Egyház, a M ekane Yesus Egyház törekvéseiről, az 
ún. ,.in tegrált em beri fejlesztési p rogram ” területén . A bban a helyzet
ben, am elyben él és dolgozik, ez az egyház elhatározta, hogy szolgálni 
fogja az „egész em bert’’ szellemét, le lkét és te s té t egyaránt, és bele
kezdett egy olyan fejlesztési m unkába, am ely az Isten  K risztusban m eg
nyilvánult szeretetéről szóló bizonyságtétel. Hogy elérje  ezt á  célt, 1972 
m ájusában k iadott az egyház egy dokum entum ot ezzel a cím m el: „Az 
evangélium h irdetése és az em beri fejlődés közötti kapcsolat.” Meg
küldte ezt az LVSZ m inden tagegyházának, az LVSZ fő titkárságának , 
s ezen keresztül az ajándékozó szervezeteknek is. A dokum entum  f i
gyelmet kelte tt nem zetközi szinten és számos konzultáció tárgyává lett, 
és éveken keresztül teológiai diszkusszió folyt róla. Azt lehet állítan i, 
hogy a lu theránus egyházak családjában általános elfogadásra ta lált, sőt 
a mi egyházunkon tú l is, és segítette azt a  keresztyén szolgálatot, am it 
ma teljes m issziónak (holistic) neveznek. Az LVSZ ak tív  tám ogatósával 
és velünk együttm unkálkodó partnere inkkel a tengeren tú li egyházak 
és missziók éveken keresztül dolgoztak E tiópiában, hogy segítsék a né
pet életszínvonaluk és életm inőségük em elésében, az igehirdetés és a 
fejlesztési m unka által, azaz együtt végezzék az evangélizáció m unkáját, 
az alapvető írástudás fejlesztését, az általános tan ítási program ot, az 
egészségügyi gondoskodást, a mezőgazdasági és öntözési program ot, 
szakemberek képzését, á ttelep ítési program ot, erdősítési program ot, 
kommunikációs eszközök kiépítését, h idak és u tak  építését az ország 
olyan területein, ahol ezek egyáltalán nem  léteztek. A M ekane Yesus 
Egyház feladatának  tek in ti az evangélium  hirdetését és a fejlesztési 
programot egyaránt, am elyen keresztül az em ber szellemi és anyagi 
szükségleteinek szolgál és gondoskodik Isten  terem téséről, ha szerény 
formában is. M ind a két aspektus ebben a m unkában  lényegesnek te 
kinthető, m egpróbálni szétválasztani ezeket olyan veszélyes, m in t a sziá
mi ikreket szétoperálni, és ez a  te rem te tt v ilágnak tenne rosszat.

H ivatkoztam  m ár a rra  a  tényre, hogy az elm últ esztendőkben az 
evangélikus felekezet keresztyénéi, de m ások is jelentős lépéseket te ttek  
az elkeseredett em beriség m egsegítésére és rehabilitáció jára. Hadd ve
gyem most m agam nak azt a szabadságot, hogy néhány kérdést intézzek 
a világgyűléshez: M ennyire egyenlő ez a segély és Rehabilitációs m unka 
azzal a szenvedéssel és az em beriség egynegyedének éhezésével, am inek 
tanúi vagyunk? Bizonyosan m ondhatja  bárk i is, hogy K risztus követői 
mindent m egtesznek, hogy gondoskodjanak a te rem te tt világról? Azok 
a keresztyén em berek, akik jóm ódú tá rsadalm akban  élnek, vajon k ap 
nak-e olyan nevelést, hogy többet ad janak  bővelkedő forrásaikból, am ik
kel az Űr áldo tta  m eg őket? Más szavakkal, éreznek-e k ih ívást arra , 
hogy redukálják  életstílu sukat a K risztus ügyéért, hogy kevésbé szeren
csés em bertársaikat részeltessék abból az életből, am ely nekik  ju to tt?  
Lehetséges-e a  te rem te tt v ilágért való felelősség égető problém áját 
ökumenikus sz in tre em elni és az LVSZ és lu theránus egyházak, vala
mint más keresztyén egyházak közötti konzultációk nap irend jére  fel- 
venni, hogyan is lehetne egy egyeztetett te rv e t kidolgozni m inden ke
resztyén szám ára, am i szerin t a  K risztus nevében egy testkén t igyekez- 

enek m egm enteni a te rem te tt világot?
Meg vagyok győződve, hogy K risztus követőinek koncentrált és gya- 

korlati cselekvése sok m illió em ber életét fo rm álha tná át, akik szörnyű
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szegénységben élnek. A keresztyén szeretet és szolgálat e cselekedetével 
K risztus követői a föld sójává le h e tn é n e k  és ily módon eleget tehet
nének K risztus elvárásának. Ebben az összefüggésben szeretném  kife- 
jezni azt a félelm em et, hogy noha szükség van  vészhelyzetekben á se
gélyre, de a segélyezés egyedül az em beri személyiség m éltóságától tá
vol van és egyúttal koldussá degradálja  az em bertársat. Úgy tűnik, az 
ideális m egoldás az lenne, hogy az em bereket úgy segítsük, hogy a saját 
lábuk ra  álljanak. A rehabilitáció és a fe jlesztés  kell, hogy a keresztyé
neknek célja legyen az Isten  te rem te tt világáról való gondoskodás feli 
adatában. H add legyek m ost elég bátor ahhoz, hogy felem eljem  szaval 
m át m inden egyházhoz, am ely az LVSZ-t a lk o tja  és valam ennyi Krisz
tus-követőhöz, bárhol éljen  is, hogy vegyék kom olyan szívükre ezt az 
ügyet, a terem tettségrő l való gondoskodást, és kezdjenek közös törek
vésbe, hogy anyagi fo rrása ika t csakúgy, m in t technikai készségüket 
(know-how) a rehabilitáció  és fejlődés szolgálatába állítsák  a kiszolgál
ta to tt népek szám ára, bárhol ü ljenek  is és bárm ely  term észeti forrással 
rendelkezzenek is. Bizonyos meggyőződésem az, hogy a szeretetnek ilyen 
cselekedete és a K risztus nevében való érdekeltség ragyogó példa lesz, 
m éltó arra, hogy a jóm ódú népek és vezetőik utánozzák és az Istennek 
a mi A tyánknak kedves és elfogadható áldozat lesz.

GONDOLATOK FRIEDRICH VON WEIZSACKER ELŐADASA
NYOMÁN

(SIMAI MIHÁLY, MTA tagja, ENSZ Társaságok Világszövetsé
gének tiszteletbeli elnöke)

Remények és perspektívák
1. A  változások kihívása

Az em beriség jövője ism ét általános aggodalom tárgya a  XX. szá
zad végének e nagyon nehéz és kegyetlen éveiben, e megosztott, válto
zó, de m indinkább  a kölcsönös függőségi viszonyokkal átszőtt világban. 
Nagy egyenlőtlenségek osztják meg az em beriséget, legtöbbjük a gyar
m atosítás történelm ében gyökerezik. T ársadalm i rendszer jellegű prob
lém ák osztanak meg m inket. A különbözőség és megosztottság másik 
forrása az eltérő ideológia. U gyanakkkor a föld népeit m indinkább köl
csönösen függőségbe hozza egym ással a tudom ány és a technika, a  gaz- 
dasági kapcsolatok, am elyek nélkül a jelenlegi országok nagy többsége 
nem  is létezhet. A kölcsönös függőség legellentm ondásosabb, forrásai a 
közös veszélyek: a  nukleáris háború, a környezeti szennyezés veszélye 
és számos más, közös jövőnk horizontján  felbukkanó globális probléma.

A kölcsönös függőség kedvező és kedvezőtlen fo rrása it szem előtt 
ta rtv a  az em beriség erőteljes közös érdeke, hogy: ne csak azok a felté
telek  jö jjenek  létre, am elyek lehetővé teszik a  gazdasági és társadalmi 
jövőt. V ilágunk je lenére és jövőjére közös érdekeink  és közös cselekvé
sünk globális perspektívájában  kell tekin tenünk.

Az em beriség szám ára van remény, de csak akkor, ha n em a jelen 
passzív elfogadója, m ely m eglehetősen kegyetlen perspektívát sejtet, 
hanem  aktívan  m unkálkodik  globális változásokon.
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Ezen a ponton teljességgel osztom von Weizsacker dok to r nézeteit. 
Előadása részben a jelenen alapszik, részben hosszú távú filozófiai pers
pektívákon. am elyek a lu theranizm us elm últ tö rténetében  gyökereznek. 
Gondolataim at figyelem rem éltó előadásának csupán az első kérdéscso
portjára kívánom  összpontosítani.

A világ oly^an súlyos politikai, társadalm i és gazdasági p rob lém ák
kal lépett az 1980-as évekbe, am elyek új válságok és konflik tusok  fo r
rásai. A problém ák és ía m ögöttük meghúzódó, fő iránya ika t és lefolyá
sukat m eghatározó tények azt m uta tják , hogy a II. v ilágháború t köve
tően létrehozott, most összeomló struk tú rákon  egy olyan ú j (korszak 
van kibontakozóban, am elyben kevésbé lehet előre jelezni a  trendeket, 
irányokat. Azok az országok, am elyeknek nincs lehetőségük alak ítan i 
a v ilágban  bekövetkező változásokon, de alkalm azkodniok kell az új 
trendekhez, egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ebbe a  kategó riába ta r 
tozik a legtöbb európai és különösképpen pedig a kis országok.

E kedvezőtlen változások m ögött meghúzódó, azokat szabályozó erők 
sokfélék. Jövőt befolyásoló hatásuk  hosszú távú. Sok esetben a  p roblé
mák góca nem  koncentrálható  egyik vagy m ásik kontinensre. Egy á lta 
lános, globális k ihívással kell szem benéznünk, am elyben á lta lános glo
bális és specifikusan regionális és nem zeti problém ák szövődnek össze. 
Némelyek a világgazdaság kedvezőtlen változásaival függnek össze, m á
sok p o litika i jellegűek. Jelentős társadalm i k iha tásaik  is vannak . Jó  né- 
hányuk kom plex politikai-társadalm i vagy társadalm i-gazdasági kölcsön
hatás, összefüggés eredm ényeképpen jelentkezik.

2. Az ú j nem zetközi politikai (hatalm i) viszonyok és globális szerepük

Az 1970-es évek közepe óta a nem zetközi politikai viszonyok foko
zatos rom lása tapasztalható. A Szovjetunió és az Egyesült Á llam ok kö
zötti feszü ltség  enyhülése m egtorpant, sőt egy új, h idegháborús jellegű 
légkör k ialakulása irányába rom lott. A feszültséget és b izalm atlanságot 
igénylő és tápláló fegyverkezési verseny ism ét erőteljessé vált. A  nem 
zetközi politika csökkenő stabilitású . V ilágunk rea litásait nem  m agya
rázh a tju k  m ár csupán a  hagyom ányos „kétpólusú” elm élet a lap ján . 
A s tab ilitá s  hiánya alapvetően a földkerekségnek az  1980-as években 
kialakuló  politikai s tru k tú rá jáb an  gyökerezik.

1. A  világnak m integy 160 állam a van. Még sohasem  volt a  m odern 
tö rténelem  folyam án a v ilágnak anny i együttélő, egym ástól kölcsönösen 
függő és ellentétes rendszerek á lta l megosztott, különböző hatalm i po ten 
ciállal rendelkező, fejlettségi szintű és m ás konflik tus-forrással ren d e l
kező p o litik a i szereplője. U gyanakkor számos közös érdekük is van, 
am ely m obilizálni, mozgósítani kell a földkerekség túlélése, a po litika  
és gazdaság i élet számos terü letén  elérendő biztonság érdekében, eg y ü tt
m űködve és közösen akcióba lépve.

2. V annak „tűzfészkek”, korábbi konfliktusok és potenciális válság 
források hagyatékai. E válságokhoz vezető problém ák m egoldása vagy 
csak kezelése is a XX. század végefelé közeledve egyre nehezebb. K ülö
nösképpen nagy veszélyt je lentenek Közel-Kelet, Dél-A frika, Közép- 
A m erika. Potenciális válságforrások a világ más részein i s vannak, bele
értve Európát is.

3. M inden változás ellenére továbbra is kétpólusú m arad  a nem ze t
közi katonai hatalm i viszony, ugyanakkor a politikai-gazdasági hata lom  
egyre inkább több pólusúvá válik. A nem zetközi életben egyidejűleg
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tapasztalható  a hata lm i koncentráció és megosztottság. E változásu l 
eredm ényeként bizonyos országok szerepe módosult. Folyamatosan" vál 
toznak m ind a politikai-katonai, m ind pedig a gazdasági érdekek és soll 
ország együtthatásával határozódnak meg újra.

4. Jap án  és NSZK gazdaságilag quasi-szuperhatalom m á nőtték k i  
m agukat, rendkívül versenyképes gazdasággal és a  világ b ru ttó  nem
zeti term ékéből magas, m integy 8— 10% -os részesedéssel. Jelentősen megl 
növekedett politikai sú lyuk  is éppúgy, m int politikai és gazdasági érde
keik elérését lehetővé tevő potenciáljuk. Ez egyre fokozódó mértékben 
érezhető az 1980-as és azt követő nem zetközi kapcsolataiban. Francia- 
országnak és A ngliának globális m éretekben katonailag  destabilizáló 
stratég ia i jelentősége is  egyre növekszik — stratég ia i korszerűsítési 
p rogram juk eredm ényeképpen. A K ínai N épköztársaság nem csupán 
regionálisan fontos politikai tényező, de szélesebb táv latokban is. Kína 
stratég ia i helyzete olyan rendkívül fontos globális tényező, [amely még 
csak növekedni fog a jövőben. Ezért feltétlenü l szükséges lenne ezeket 
az országokat a fegyverzet ellenőrzési és leszerelési konkrét globális 
intézkedésekbe bevonni.

5. A politikai gyarm atosítás felszám olásának folyam ata gyakorlati
lag lezárult. A portugál gyarm atb irodalom  összeom lásával a. Föld térké
péről .eltűntek a nagy gyarm atbirodalm ak. N éhány éven belül nap irendre  
kerül és m egvalósul az utolsó gyarm atok függetlenné válása. Afrika, 
Ázsia lés L atin -A m erika m inőségileg új szerepet já tszanak  a nem zetközi 
politikában. Ezt a  szerepet gazdasági érdekeik, e régiók po litika i és 
gazdasági egyre sokszínűbbé válása, továbbá — alapvetően regionális, 
de gyakran a  nem zetközi kapcsolatok középpontjába kerülő — új konf
liktusok felm erülése határozza meg. Az elm aradottság  felszámolásához, 
a világgazdaságban já tszo tt szerepük m egváltoztatásához és a gyarm a
tosítás gazdasági következm ényeinek felszám olásához fűződő érdekük  a 
jövőben is fontos politikai tényező m arad  és a  nem zetközi kapcsolatok 
alak ításában  továbbra is fontos szerepet játszik. U gyanakkor új hatalm i 
gócok vannak  k ia lakulóban  a harm adik  világban. Az irán i esem ények, 
az Irak  és Irán  közötti háború  azt m utatják , hogy az újonnan kiala- 
kuló hatalm i gócokat, továbbá azt, mely országok lesznek (a harm adik  
világ új,i jelentős szereplői, nagyon nehéz előre m egm ondani. Bizonyos 
azonban, hogy te rü le tük  nagysága, gazdasági és stratég ia i fontosságuk 
m iatt a regionális esem ényeket je lentékenyen befolyásolni fogja Latin- 
A m erikában. Brazília, A frikában N igéria és Ázsiában India gazdasági 
és tá rsadalm i-politikai fejlődésének folyam ata. Ezért ezen országok belső 
válságai vagy feszültségei rendkívüli fontossággal bírnak.

6. Ebben a században továbbra is a két legnagyobb ország, az 
Egyesült Á llam ok és a Szovjetunió m aradnak  a legjelentősebb katonai 
hatalm ak. Egyetlen ország sem képes olyan gazdasági hátteret, ipari 
alapot, az em beri szakértelm et is m agában foglaló ku ta tó  és fejlesztő 
potenciált kifejleszteni, hogy bárm elyiknek m egváltoztassa katonai stra 
tégiái h ata lm i helyzetét. A nagy ipa ri országok között ugyancsak e két 
ország |az, am ely .legkevésbé sebezhető nyersanyag- és energiaellátásá
ban. Az 1960-as évek óta e két ország viszonyában kifejlesztett hatalm i 
egyensúly a nem zetközi élet re la tív  s tab ilitásának  fontos tényezője es 
forrása. Ezt az egyensúlyt, term észetesen, a fegyverkezési verseny ala
csonyabb szin tjén  is meg lehete tt volna valósítani, éspedig oly módon, 
hogy a meglevő katonai potenciált csökkenthették volna, am int ennek 
nem  csupán a szovjet állam férfiak  ad tak  és adnak időről idő re  hangot, de j
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több nyugati állam férfi is. M indkét országnak feltétlen  érdeke, hogy 
kerü l jék egymás tönkretéte lét és m ind horizontálisan, m ind pedig 

vertikálisan ellenőrizzék) a fegyverkezési versenyt.
Ilyen helyzetben a két globális nagyhatalom nak egyre növekvő a 

felelőssége, m ert még m indig ők ketten  összpontosítják a  katonai h a 
talm at. M inden  olyan akció, am ely e felelősséget nem  veszi figyelem be 
és egyoldalú hatalm i fölényre törekszik, az egyensúly felborulásával
veszélyeztet.

Az Egyesült Á llam oknak az 1970-es évek m ásodik felében m egm u
tatkozó új s tra tég iá ja  és a  R eagan-korm ány olyan értelm ű m egnyilvá
nulásai, m iszerint a  hatalm i viszonyokat d rasztikusan meg ak a rják  vál
toztatn i az Egyesült Á llam ok javára, a nem zetközi életbe a stab ilitást 
nagym értékben veszélyeztető elem eket visznek. Az 1980-as években az 
Egyesült Á llam ok és a NATO országok akko ra  összeget szándékoznak 
a fegyverkezésre  költeni, am ekkora a Varsói Szerződés tagországainak 
1980. évi teljes nem zeti jövedelm e. A fegyverkezési hajsza új hu llám a a 
világot a nukleáris katasztrófa szélére sodorhatja.

7. Az Egyesült Nem zetek Szövetsége fontos tárgyalási fórum  m arad 
és a nemzetközi viszonyok biztonsági szelepeként betö ltö tt szerepe még 
növekedni is fog, az akciók sikeréhez elengedhetetlen „közös a k a ra t” 
azonban még kevésbé van meg ma, m in t a korábbi években. Nem (csu
pán, a  tagországok m egnövekedett szám ának tudható  be, hanem  a prob
lémák jellegétől is függ„ hogy korunk  egyetlen nagyobb nem zetközi k a 
tonai konflik tusa sem oldható m eg az ENSZ keretében.

Ezzel szorosan összefügg egyes korm ányoknak a világszervezet m un
kájában megnyilvánuló növekvő érdektelensége és e m unkáró l a köz
véleményben kialakuló egyre kedvezőtlenebb kép. Az ENSZ csak akkor 
tud hatékonyan cselekedni, ha a vezető országok között szilárd az egyet
értés, különösen pedig a Biztonsági Tanács nagyhatalm ai között áll fenn  
ez az egyetértés. Nem  hagyható figyelm en kívül, hogy az 1980-as évek
ben kivételes esetekben ez lehet az utolsó lépés egy nagyobb m érvű 
globális konfliktus elkerülésére.

A két szövetségi rendszer, a NATO és a Varsói Szerződés, regioná
lis m éretekben tag jaik  szám ára fontos eszköz m arad, hacsak nem  jön 
létre globális m egállapodás a haderőcsökkentés és olyan institucionális 
béke k ialakítására, am ely a fegyverkészletek sz in tjének  csökkentésére 
irányuló különféle intézkedéseken alapszik. U gyanakkor veszélyes a lte r
natíva lehet, am ely a periferikus konflik tusokat a globális konfrontáció 
szintjére hozhatja, ha a NATO vonzáskörzete Európán tú lra  te rjed  és 
más régiók csatlakoznak  a NATO-hoz. Egy ilyen helyzet a nukleáris 
háborúhoz taszíthat közelebb, a harm ad ik  világ különböző régiói egyen
súlyának felborulásához vezet. A két szövetségi rendszer felszám olása 
és egy Össz-Európai Biztonsági R endszerrel való felváltása csak a  szov
jet—am erikai viszony jelentős javu lásával következhetne be, illetve en
nek lehetne eredm énye.

A béke és együttm űködés institucionális dokum entum ai között m in 
den európai ország szám ára legfontosabb a H elsinki Záródokum entum  
betű szerinti szövege és szelleme. V oltak és lehetnek  visszaesések. Euró
pában és más kontinenseken bekövetkező esem ények befolyásolhatják 
a  cse lekvést ebbe az irányba, m iu tán  azonban a biztonsági és együtt
működési konferencia folyam atai lá tszanak  a konfrontációval, hideg
háborúval, súlyos feszültségekkel szem beni, egyetlen elfogadható a lte rn a
tívának, tám ogatni kell e folyam at folytatását. A nem zetközi és politikai
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környezettől való sokkal nagyobb függőségük következtében a kis euró . 
pai országoknak különösen nagy érdekük fűződik az európai biztonság] 
és együttm űködési folyam atok erősítéséhez, folytatásához. Ezen országok 
szám ára ugyanis sokkal világosabb, m it je len tenek  ezek az alternatívák 
m in t a nagyobb országok szám ára. M inden m eglevő problém a ellenére 
az 1980-as években folytatódniok kell az európai biztonság és együtt
m űködés fo lyam atainak. A kontinensen súlyosabb válsághelyzetek ki
alakulásának  elkerülése érdekében az európai fegyverzetcsökkentési tár
gyalásoknak el kell érniök bizonyos eredm ényeket ebben az évtizedben.

3. A  globális rendszer szerkezeti problém ái

A  nagy országcsoportok belső problém áinak eredm ényeképpen erő
södik a világgazdaságban, a nem zetközi kereskedelem ben és pénzügyek
ben a rend  és egyensúly hiánya.

1. Nemzetközi m éretekben az egyes nem zeti gazdaságok között sú
lyos és potenciálisan veszélyes egyenetlenségek a laku ltak  ki. A korábbi 
időszakban k ia laku lt nagyfokú kölcsönös függőség eredm ényeképpen a 
gazdasági problém ák és zavarok gyorsan te rjednek  az országok között. 
A nem zeti gazdasági problém ák nem zetközi gátja i további nehézségeket 
je lentenek az ipa r egyes ágaiban és kedvezőtlenül befolyásolják a kül
kereskedelm et, a nem zetközi pénzforgalm at és a  nem zetközi gazdasági 
kapcsolatok más csatornáit. Ezek és hasonló problém ák a  gazdasági nö
vekedés elhúzódó rom lását tükrözik.

M inthogy a p rob lém ák fo rrása  nem  azonos — bár lehetnek hasonló
ságok —, lehetséges megoldásuk, módozataik, és kedvező változásokat 
elősegítő eszközök szükségszerűen különbözőek és az eredm ények is je
lentős eltéréseket m uta tha tnak . A m egoldás ma, am ikor éppen hogy 
tú lju to ttu n k  a  II. világháború  óta legm élyebb gazdasági válságon, nem 
egyszerűen a m agasabb növekedési ü tem  m egvalósítása. Természetes és 
nyilvánvaló, hogy egy bizonyos b ru ttó  nem zeti te rm ék  növekedési ütem 
ala tt a közkiadásoki magas színvonalával és ado tt fogyasztási szerkezettel 
rendelkező m odern nyugati ipari ország komoly társadalm i-gazdasági 
nehézségekbe, növekvő társadalm i feszültségekbe ütközik. Az osztályok 
közötti és osztályon belüli jövedelem -újraelosztás elkerülhetetlenül sú
lyos központi téma.

Ma igen nagy jelentősége van a gazdasági növekedés minőségének. 
Ez k ite rjed  az egyes országoknak a nagyobb egyensúlytalanságok elke
rü lését segítő képességeire és lehetőségeire, nem zetiekre és nem zetkö
ziekre egyaránt, am elyek nem  vezetnek belső tá rsadalm i zavarokhoz és 
nem  je len tik  a  nem zetközi gazdasági kapcsolatok m egszakítását. Ezek az 
eljövendő évtized fő kihívásai a  gazdasági fejlődés területén. A jövő 
egyik legfőbb kérdése a gazdaságpolitikák célkitűzéseinek, eszközeinek 
összehangolásával kapcsolatos.

2. A nyugati országokban az  egyik alapvető kérdés, vajon az ún. új 
konzervativizm us, am ely a  gazdaságpolitikában jobban tám aszkodik a 
piaci erőkre, tud -e  megfelelő választ adni ezekre a problém ákra, vagy a 
közös biztonság o ldaláról való megközelítés a já rha tóbb  ú t; ez a meg
közelítés, szószólói szerint, a gazdasági élet főszereplőit harm onikusabb 
kapcsolatba hozhatná egymással. Vajon tudnák -e  a korm ányok a jelen
legi rendszert a gazdaságpolitikák nem zetközi koordinációjának maga
sabb szin tjére fejleszteni?

L ehetetlen egyértelm ű választ adni ezekre a kérdésekre. V alószínű -
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leg sem m iféle „egyenm egoldás” nem  dolgozható ki, és különböző jellegű 
politikák egym ás m elle tt léteznek, és egym ással összeütközésbe kerü l
nek az elkövetkező évtizedekben.

Az is nagyon valószínű, hogy azok az országok lesznek sikereseb
bek, am elyek különböző m ódszereket kom binálni tudnak  és azokat a 
gyakorlati elvárásokhoz tu d já k  alakítani. Az új konzervativizm us eltér 
ettől .a megközelítéstől. O lyan intézkedésekre helyezik a  súlyt, am elyek 
— legalábbis bizonyos fokig — a jóléti állam  leépítését szolgálja.

3. Az új konzervatív  program ok m ásik „lába” — az Egyesült Á llam ok
ban például a katonai k iadások ugrásszerű megemelése — a politikai-

- stratégiai meggondolásokon tú l alapvető gazdasági célkitűzés is. Éspedig 
egy nagyon közvetlen újraelosztás, am ellyel egyidőben adócsökkentést 
terveznek. Míg ezek a  katonai rendelkezések bizonyos szektorok fejlő
dését segítik elő, á ltalános és különösen a gazdasági é le tre  gyakorolt 
hatásukban egyáltalán nem  inflációgátlók. Az Egyesült Á llam ok h a ta l
mas katonai k iadása inak  kedvezőtlen következm énye tisztán  je len tke
zik a jelentékeny költségvetési deficitben, am ely azután  a globális gaz
dasági nehézségek egyik, nem  elhanyagolható előidézője. Az Egyesült 
Államokon belül a társadalom  egésze is nagy pénzeket veszít, ahelyett, 
hogy ezen összegeket városi felú jításokra, környezetvédelem re vagy más
produktív célokra ford íthatná . A katonai k iadások m unkahely-terem tő 
hatása is kisebb, m in t a  civil program ok esetében lenne.

Ha nem  foganatosítanak  komoly és megfelelő globális gazdasági
politikai intézkedéseket, am elyek m egfelelnek m ind a term elékenység 
növekedése, m ind pedig a  nem zetközi pénzügyi, kereskedelm i és ipari 
együttm űködési követelm ényeknek, a  világgazdaságban egyik válság a 
m ásikat fogja érni. Ez nem  je len ti azt, hogy nem  lesznek olyan évek, 
am ikor felgyorsul a növekedés, jelentős szerkezeti változások m ennek 
végbe és bizonyos terü leteken  jelentős lesz a technológiai haladás. A tu 
dom ányos-technikai fo rradalom  új szakaszának további gazdasági, poli
tikai és katonai h atása  a stab ilitás ellen  hat, m ivel a fo lyam at néhány 
országra összpontosul. Tovább m élyülnek a globális egyenlőtlenségek a 
technológiai változások eredm ényeképpen.

4. Az 1980-as évek, első felének  tervei és a  gazdasági-társadalm i fe j
lődés hosszú távú trend jének  elemzése azt m utatja , hogy K elet-Európa 
is nehéz időszakon megy keresztül. A belső és nem zetközi egyensúly- 
hiány forrásai, am elyek felszám olásához jelentősebb módosító in tézkedé
sekre van szükség, részben különböznek a  nyugati országokétól, részben 
azokhoz hasonlók. A világgazdaság más részein tapasztalható  negatív 
trendek a kelet-európai országokban is k ife jtik  hosszú távú  kedvezőtlen 
hatásukat; ilyenek az exporttevékenységük során tapasz ta lt növekvő 
nehézségek; (magasabb és nem  prognosztizálható im portárak , protekcio
nizmus és m ás gazdasági jellegű problém ák. Ezek egyik következm énye 
néhány ország növekvő eladósodása. A problém ák m ásik eredője ugyan
akkor az egyes kelet-európai országok sa já t gazdasági és tá rsadalm i
szociális fejlődésének belső feltételeiben keresendő.

Az európai szocialista országok intézm ényei rendszerének továbbfej
lesztésében is ú jabb  igények és problém ák m erü ltek  fel. A hatvanas évek 
végére k im erü ltek  az ún. extenzív fejlődés-növekedés ta rta lék a i a leg
több európai szocialista országban. Dem ográfiai és s tru k tu rá lis  okokból 
m egnehezült vagy lehetetlenné vált az ipa r további m unkaerő-szük
ségletét kielégíteni. A term elési tényezők jobb hatékonyságán alapuló 
intenzív jellegű gazdasági növekedésre való átállás elodázhatatlan  volt
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a további fejlődés érdekében. Az új feladatok term észetét és nagyság 
ren d jé t jellem zendő, Tyihonov, a Szovjetunió m in isztertanácsának  elnö
ke, rám u ta to tt arra , hogy ezek a problém ák a  kezdeti iparosításéihoz 
foghatók, sőt ta lán  még súlyosabbak, bonyolultabbak.

5. Ezt a változást sok más tényező m egváltozása kíséri. Hogy csak 
egyet em lítsek, befejeződött a m unkaerőnek a mezőgazdaságból az ipar
ba irányuló tömeges elvándorlása. A szocialista országokban egyre in
kább  a városiasodás vált jellemzővé. Ez nem  csupán egy regionális vagy 
dem ográfiai változást jelez, hanem  a fogyasztásban és a fogyasztási szo
kásokban k im utatha tó  eltolódásokat is. A szükségletek új kosara a la
kosság ku ltu rá lis  és m űveltségi színvonalának em elkedésével is együtt
já r. Ebben az új szakaszban különösen roham osan m egnövekedett a szol
gáltatások irán ti igény és ennek kielégítése a társadalom tól jelentős 
erőfeszítést kíván.

6. Az extenzív fejlődési szakaszról való á ttérés rendkívül nehéznek 
m utatkozik és várha tóan  hosszabb időt vesz igénybe. Az elkövetkező 
két évtizedben azonban e fe ladatok  jelentős részét meg kell oldani és a 
további fejlődéshez hatékonyabb szervezeti kereteket keik  terem teni.

A fejlődő országokban is vannak  súlyos külső és belső problémák 
és ezek jelentős m értékben akadályozni fogják belső gazdasági és társa
dalm i haladásukat. Kicsi az alkalm azkodási készségük. Legtöbbjükben a 
nagy belső egyenlőtlenségek aláássák társadalm i-politikai stabilitásukat.

Számos oka van annak, hogy a fejlődő országokban rom lik a gaz
dasági-szociális helyzet. Visszaeső nyersanyagárak, a fe jle tt országokba 
irányuló export nehézségei, az adósságteher — am elyek orvoslása még 
az olyan országok szám ára is szinte lehetetlen, m in t Mexikó, Brazília, 
A rgentína — m ind csökkentik az im portot és ezzel korlátozza a tőke- 
javakkal, energiával és fogyasztási javakkal való ellátást, egyre csök
kenő külső erőforrások — ezek a központi problém ák. E tényezők együtt 
csökkenő növekedési ütem hez vezetnek, stagnáló vagy csökkenő bevé
telekhez, befejezetlen beruházásokhoz és növekvő munkanélküliséghez. 
A fejlődő országok súlyos helyzetét az ipa ri világ exportőrei is mind
inkább érzik.

Az egyre növekvő globális kölcsönös függőség eredményeképpen 
jelentkező globális problém ák a fejlődő országok nehézségeivel is kap
csolatban állnak, részben pedig m ás kérdésekkel, am elyek a harm adik 
világon kívül eső terü leteken  vetődnek fel. A globális problém ák meg
jelenése és nyom ása az elkövetkező évtizedek nem zetközi rendszerének 
egyik legsúlyosabb kihívása.

Tudvalevő, hogy e globális problém ák annak  az eredménye, hogy 
a társadalm i-gazdasági fejlődés, m űszaki haladás nem  vette  figyelembe 
az egyes országok és a világ többi részének hosszú távú  érdekeit. 
A problém ák egy része a felszínen technológiai jellegűnek látszik, de 
tu lajdonképpen kölcsönös kapcsolatban á llnak  a társadalm i-gazdasági 
tényezőkkel, a különböző problém ák és országok közötti kom plex kap
csolatok eredm ényei. Egyikük-m ásikuk jobban befolyásolja bizonyos ré
giók fejlődését, de hatásuk  tek in te tében  m indenképpen globális term é- 
szetűek. 

Az ezekből szárm azó veszélyek vagy m ár m a is jól m egm utatkoz
nak. vagy világosan prognosztizálhatók és tudom ányosan bizonyíthatók. 
E veszélyek sokrétűek és kom plex jellegűek: az egész em beriséget, vagy 
legalábbis jelentős részét fenyegetik.

E problém ák megoldása, enyhítése és kezelése többrétű  és össze-
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hangolt akciókat igényel. A tudom ányos elemzés több tudom ányág kö
zös, interdiszciplináris megközelítését igényli. G lobális összefogásukhoz 
az egész em beriség nem zetközi együttm űködésére van szükség. Ha az 
emberiség nem  képen időben m egoldani ezen problém ákat, komoly vál
ságokat szabadíthatnak  el.

 Az elm últ évtizedek folyam án a  világ tudós tá rsadalm a m ár te tt b i
zonyos lépéseket a globális problém ák m egoldása és jelentőségük m eg
értése irányában; foganatosíto ttak  bizonyos intézkedéseket egyes te rü 
leteken e problém ák kezelésére a nem zetközi együttm űködés k ia lak í
tására.

Ma az első és legfontosabb globális problém a a fegyverkezési ver
seny, am ely kölcsönös függőségben van a tudom ányos-technikai fo rra 
dalom m ásodik szakaszának kiszélesedésével: ennek jellem zői a m ikro
elektronika, génsebészet, ú j nagy energiakoncentráció, űrtechnológia, a 
nukleáris energia hasznosításában jelentős előrelépés — a harm ad ik  
nukleáris korszak — és új anyagok hasznosítása. M indezek a fegyver- 
rendszerekben is m inőségi és m ennyiségi változásokat idéznek elő: hor
dozórakéták nagyobb á tü tő  ere je; ú j fegyverfajták ; új repülőgépek; ű r 
hajók, tengerala ttjárók , lézerfegyverek m ind közelebbi m egvalósítása, 
mágneses té r  koncentrációk, robotok katonai alkalm azása, minőségileg 
új radarrendszerek  stb.

A jelenlegi fegyverkezési versenynek sajátos tragéd iája : alapvető 
veszély term észetesen a nukleáris pusztítás veszélye. Még viszonylag 
békés körülm ények között is érezhetők pusztító  következm ényei. Nem 
csupán az é rin te tt országod m indegyikére nézve já r  katonai és politikai 
következményekkel, de gazdasági, súlya is erősen érezhető m indenütt. 
A szocialista országok gazdaságában is komoly nehézségeket idéz elő, 
tönkreteszi ugyanakkor az egész em beriségnek a hetvenes években k i
rajzolódó szép rem ényeit — azokat a  rem ényeket, hogy van lehetőség a 
globális problém ák m egoldásában való együttm űködésre; elre jten i igyek
szik azt a tényt, hogy az egym ással szemben álló tá rsadalm aknak  közös 
érdeke az em beriségnek azoktól a válságoktól való megvédése, am elye
ket a globális veszélyek figyelm en kívül hagyása eredményez.

Végül pedig a fegyverkezési verseny és az azt szító feszültség le
rom bolja iaz állam ok közötti bizalm at, am ely pedig elengedhetetlen a 
ma és a holnap institucionális nem zetközi együttm űködése színvonalá
nak m egterem téséhez. A fegyverkezési verseny m egszüntetése vagy leg
alább befagyasztása előfeltétele m inden más globális problém a megol
dásának. Ehelyt csupán néhányukról szólnék pár szót:

1. A  világ élelm ezésének biztonsága. A  következő évszázad közepe 
tójára a v ilág népessége 8—10 m illiárdos szinten stabilizálódik. A XX. 
század végére 6 m illiárd  em ber él m ajd  a Földön. A világ élelm iszer- 
termelése eddig valam ivel gyorsabban növekedett, m in t a népesség, de 
óriásiak a regionális egyenlőtlenségek. Ez 7—800 m illió em ber csaknem  
éhenhalási sz in tjé t jelenti. Az élelm iszer-ellátás egyenlőtlensége tovább 
növekszik még. Súlyos problém ák je len tkezhetnek  A frikában  és Ázsia 
bizonyos részein — összehangolt nem zeti és nem zetközi akciók nélkül. 
Ez regionális válságokat fog előidézni, aláássa a nem zeti s tab ilitást és 
előm ozdíthatja globális politikai konfliktusok kirobbanását. Nagy ta r 
talék-átcsoportosításokra van szükség.

2. V ízrendszerek globális válsága. A  fe jle tt országokban a fegyver
kezés óriási pénzeket em észt fel és jóval kevesebb m arad  olyan általános 
szociális szükségletek kielégítésére, m in t a vízrendszerek megőrzése és
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helyreállítása. A fegyverkezés m aga is szennyezésnövelő (m int pl 
nukleáris robbantások). Kis háborúk  hosszú időre kedvezőtlen hatást 
gyakorolnak a  környezetre. A fejlődő országoknak speciális problémái 
vannak. Nemzetközi együttm űködés szükséges a további pusztulás meg
akadályozására és az. új problém ák m egoldására.

3. A  világ nyersanyag- és energiabiztonsága. A  fogyasztás nő. Fel
té tlenü l szükséges az exportőrök és im portőrök érdekegyeztetésének ja
vítása. Új, gyakran költséges technológiák alkalm azása szükséges, ehhez 
azonban a bizalom és együttm űködés rendszerére van szükség. A fegy
verkezés m aga értékes és r itk a  anyagok 20—25% -át felemészti.

4. A  gazdasági gyarmatosítás felszám olásának folyam ata. Rendkívül 
komplex, hosszú távú  társadalm i-gazdasági globális problém a ez. A bel
ső és külső tényezők és szem pontok kölcsönös függésben vannak  egy
mással, ugyanakkor a problém ák külön-külön körét jelentik . Az világos 
hogy új nem zetközi környezet szükséges: a nem zetközi együttműködés 
új norm ái, a források  és ta rta lékok  tömeges transzferálása, az együtt
működés m agasabb színvonala.

N élkülözhetetlenek továbbá a nagy belső társadalm i és gazdasági 
reform ok. M indezek a kérdések kölcsönösen szoros összefüggésben áll
nak a 'fegyverkezési versennyel, am ely a fejlődő országokra is kiterjed. 
M ásrészt a  világ ezen részében feltörő régi és új válságok m ind széle
sebben befolyásolják a nem zetközi kapcsolatok központi terü leteit.

Más globális problém ák is, m in t a  v ilágűr és az  óceánok kérdése, 
szorosan összefüggnek a fegyverkezési versennyel.

A globális problém ák m egjelenésével a biztonságnak új dimenziói 
tá ru ltak  fel, am elyek végső elem zésükben az em beriség túlélésének biz
tonságát jelentik.

H abár hívőket és nem -hivőket. keresztyéneket, buddhistákat, az isz- 
lám  követőit vagy a m arx istáka t m ás-m ás erkölcsi ind íték  ösztönöz a 
túlélés érdekében való cselekvésre, ta lá lha tnak  és való jában ta lálnak  is 
elegendő közös alapot em berszinten való együttm űködésre. Ezt kell a 
korm ányok szin tjére á ttenn i közös cselekvéssel. S ez nem könnyű fel
adat. A kérdések jellege és a mai, állam szerkezeten alapuló világ ter
m észete intenzívebb és hatékonyabb nem zetközi együttm űködést kíván
nak. V annak em berek, ak ik  szám ára roppant vonzónak látszik új szer
vezetek létrehozása. R eálisabb és valószínűleg könnyebb is azonban a 
meglevők megerősítése, így elsősorban az Egyesült Nemzeteké. Lehet, 
hogy egyszerűbb a  regionális együttm űködési terveket megvalósítani, 
és a hom ogénebb s tru k tú rák  keretei között gyorsabb lehet a  megoldás. 
Ha az em beriségnek sikerül elkerülnie a nukleáris háborút, am inek 
nagy a valószínűsége, és egy békésebb világ alakul ki, m inden bizonnyal 
új nem zetközi együttm űködési s tru k tú rák a t hoznak m ajd  létre, am elyek
ben nagyobbak a szerepek és a  lehetőségek fontos funkcionális te rü 
letekkel.

Ezen szervezetek létrehozása, legyen b ár a  jelenlegiek továbbfejlesz- 
tésével, vagy más módon, nem  lesz könnyű feladat. Az országok eltérő 
érdekei, ellenállásuk és más akadályok gáto lhatják  a folyam atot. Luther 
M árton szavait idézhetjük, am elyek ugyan más kontextusban hangzot
tak  el: „Ha annyi ördög van is W ormsban, ahány cserép a  háztetőn, 
mégis belépek.”

Így tehát, ha nehézségek tűzdelik  is végig az utat, az  emberiség 
felül fog azokon kerekedni, ha m egszületik az elengedhetetlen eltö
kéltség.
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Carl Friedrich von Weizsäcker:

Reménység az embervilágnak
A referátum  öt részből á ll; ezekben a  béke problém áját előbb k ívü l

ről befelé, azután  belülről k ifelé haladva vázoljuk. Az első. részben egy 
pillantást vetünk  a m ai v ilágpolitikai helyzetre. A m ásodik részben azt 
kérdezzük, hogyan á llha to tt elő az em beriség történelm ében ilyen hely
zet. A harm adik  részben azt kérdezzük, hogyan viszonyul Jézus K risztus 
és egyháza az em beriségnek ehhez a történelm éhez. Ez a legbelső pon
tunk. In n en  visszafordulva kifelé haladunk. A negyedik pontban azt 
kérdezzük, mi az egyház etikai alapelve a béke p roblém ája tekintetében. 
Az ötödik részben, azt kérdezzük, m ilyen politikai lépéseket lehet ma 
tenni.

Nem csupán a rendelkezésre álló kevés idő teszi lehetetlenné, hogy 
ebben a referá tum ban  objektív  bizonyítási e ljá rás t folytassunk. Inkább 
a tudom ányos politikai és teológiai racionalitás eszközei nem  elegendők 
ahhoz, hogy a döntő kérdésekre feleljünk. Nem félek m in t em ber az 
em bereknek — a m ai egyházban így m ondjuk: m in t testvér a  testvér
nek — vélem ényem et, érzésemet, h item et ny íltan  kim ondani.

1. A  világpolitikai helyzet

Mi északon, elsősorban Európában sokszor teszünk különbséget a 
Kelet—Nyugat és az Észak—Dél konflik tus között. Ez a két megjelölés 
egy kicsit sem atikus. Az ún. K elet—N yugat konflik tus a nap jaink  két 
kiemelkedő katonai nagyhatalm a közti, az egész világot átfogó politikai 
ellentét; olyan ellentét, am ely fegyverkezési versenyhez vezetett, de még 
nem fegyveres háborúhoz. A „Dél” szó az em beriség többségét jelöli; ők 
túlnyom órészt a nagyhata lm aktó l és azok gazdasági tek in te tben  erős 
szövetségeseitől délre laknak ; ezeknek sokféle belső problém ájuk van, és 
feszült viszonyban állnak  az északi hatalm i csoportosulással. Először — 
nagyon röviden — Dél problém áiról szólok.

Dél leginkább közism ert problém ái gazdasági term észetűek. Az a tech
nikai-ipari fejlődés, am elyen Észak politikai fölénye alapul, egy sor déli 
országban is felism erhetően elkezdődött. De erre  legalábbis három szoros 
súlyos teher nehezedik. Először is m a visszafizethetetlen financiális adós
ságba kerültek. Term észetesen szeretném  rem élni, hogy a hitelezők és az 
adósok közös létfontosságú érdekei olyan kom prom isszum hoz vezetnek, 
am ellyel a katasztrófa elkerülhető. M ásodszor — és ez m a a legsúlyosabb 
— ez a fejlődés egy még m indig növekedő szociális egyenlőtlenséggel, és 
az eddig inkább növekvő kisebbség éhínségével já r  együtt. Bár a k ap ita 
lista gazdaság gazdasági verseny jellege a gyors fejlődés egyik fő h a jtó 
ereje, ugyanakkor azonban m indenekelőtt ezt az egyenlőtlenséget ta rtja  
fenn; a népszaporulat pedig, am ely a  gyógyszerek elterjedéséből és a  csa
ládok szegénységéből adódik, az egyenlőtlenséget leküzdhetetlenné teszi. 
H arm adszor: a környezeti pusztításokat csak akkor veszik észre, am ikor 
m ár késő. Ez néhány évtizeden belül katasztrófát jelenthet.

A gazdasági problém ákat, de távolról se csak ezeket, sokféle helyi 
háborúban — polgárháborúban és állam ok közti háborúban  vezetik le és 
növelik. Egy kicsit önkényesen, több m in t 130 háború t szám oltak meg 
1945 óta, és ezeket kétségtelenül további háborúk fogják követni. Ezek
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a háborúk elsősorban a gyarm ati uralom  alól való  felszabadulásért f oly-  
tak. A zután egyre növekvő m értékben  a hatalom  regionális és lokális  
központja közötti hata lm i viszonyról, a  törzsek konkurrens érdekeiről, a  
régi és új nem zetekről volt szó. Ezek között csak részben voltak az 
északi nagyhatalm ak „helyettesítő” háborúi. K étségtelen, hogy ezek a 
nagyhatalm ak tartós, véget nem  érő harco t fo ly ta tnak  hatáskörük ki- 
terjesztéséért az egész világon, nyersanyagokért, p iacokért és politikai 
szövetségesekért. Az ő érdekeiket a véres háborúk csak korlátozottan 
szolgálják; a nagyhata lm ak többször kényszerítették  ki a fegyveres ösz- 
szecsapások gyors befejezését. K ereskedelm ileg és politikailag  több észa
ki ország érdekelt az egyre növekvő fegyverkivitelben. A hatalom  vá
k u m ja ,  am elyet a  po litikai kolonializm us vége hagyott m aga után, 
fegyverekkel töltődik k i; a továbbra  is fennálló  gazdasági kolonializmus 
Dél nem zeti gazdaságainak fejlődésével e lválaszthata tlan  kapcsolatban 
van. A háború, az éhínség, és az a lu ltáp lá lt em berek betegsége 1945 óta 
kétségtelenül több em bert ragadott el fia ta l korában, m in t a  két világ-  
háború  együttvéve.

Északon, azaz a két nagyhatalom  és szövetségeseik, valam in t az euró
pai semleges  országok és Ja p án  te rü le tén  1945 óta nem  volt hivatalos 
háború ; egyes belpolitikai konflik tusokba fegyverrel avatkoztak  bele a 
hatalm asabb  szomszédok. A politikai kapcsolatok a H itler-ellenes nagy
hatalm ak szövetségéből ham ar á tválto ttak  hidegháborúba, m ajd a két 
szövetségi rendszer létrehozásába. A ké t blokk között azután  egy enyhü
lési szakasz következett, am ely nap ja inkban  újabb, növekvő konfrontá
cióba m ent át. G azdaságilag a m ásodik v ilágháború  u tán i első három 
évtized gyors, sőt példátlan  fellendülés időszaka volt. A hetvenes évek 
közepétől stagnálás van, egyre növekszik a m unkanélküliség, egyes or
szágokban nyilvánvalóan, m ásokban re jte tten . Ideológiai tekin tetben a 
ké t blokk között ellenséges viszony van, am elyet a békés együttműködés 
irá n t k iny ilván íto tt szándék enyhít ugyan, de nem  szüntet meg. Nemzet-  
közi jog szerin t béke van. Csakhogy fölötte o tt lebeg az atom háború fe
nyegető veszélye.

M ennyire valószínű, hogy k itö r a  háború? Ebben szubjektív~becslé- 
sekre vagyunk utalva. Ezért én csak a m agam  személyes benyom ását 
tudom  közölni. Félek, hogy inkább pesszim ista prognózist kell képvi- 
selnem. A k é t nagy rendszer politikai konflik tusa m ár 1945-ben .előre 
be volt program ozva. Csak ,a. H itle rre l szem beni ellenségeskedés egye
sítette  őket. A fegyveres konfliktust, vélem ényem  szerint, ké t olyan 
esem ény odázta el, am ely nem  a barátságot, hanem  az e lhatáro lást szol
gálta: E urópa hatáskörökre osztása az 1945-ös ja lta i konferencia ó ta  és 
az atom fegyver. Azóta, éppúgy m in t az első v ilágháború előtt, yéget 
nem  érő fegyverkezési verseny a laku lt ki. Leszerelés nincs, fegyverkor
látozás m ajdnem ' csak olyan fegyvereknél van, am elyből m indkét oldal 
elegendővel rendelkezik. M indkét oldal el ak a rja  kerü ln i a nagy (atom
háborút, esztelenek volnának, ha ezt nem  akarnák . Az a kérdés, (vajon 
képesek-e erre. Speciális bevetésre szolgáló atom fegyverek kifejlesz-  
tése: harc téri fegyverek, középhatótávolságú raké ták  és az atom i egy-  
verek  több nem zetre való terjesztése — így elképzelhetőnek látszik, 
hogy egyszer valahol egy korlátozott háború t atom fegyverekkel el le
hetne dönteni. H a a  tab u t egyyszer m egsértik, akkor azt nem csak egy- 
szer fogják m egsérteni.

Hogy még egyszer szubjektív  legyek: fan táziám  nem  elég annak 
lefestésére, hogyan kerü ljük  el m indenkorra a  nagy atom háborút, ha a 
jelenlegi po litikai helyzet ta rtósan  m egm arad a világban. Nem vigasz-

592



talás, hogy a fan táziám  a rra  sem elég, hogy részleteiben leírjam , ho
gyan kezdődhetne el egy ilyen háború. M inden történelm i részlet m eg
lepetésszerűen következik be.

2. A  történelm i elő feltételek

Hogyan jöhete tt lé tre  ez a v ilágpolitikai helyzet? Biztosan észre
vették, hogy fejtegetéseim ben nagyon óvakodtam  a bűnösségre utalni. 
Ennek jórészt az az oka, hogy az LVSZ-nek ezen a nagygyűlésén m ind
két blokkhoz, valam in t az északi sem legesekhez és a déli népekhez 
tartozók is je len  vannak. Aki itt  szól, annak  a kiengesztelődést kell 
szolgálnia, nem  pedig az ítélkezés kiélezését. M int ném et em ber, 1945 
után választhattam  kettéoszto tt nem zetem  bárm elyik  részét, hogy ott 
lakjam ; szabad döntésem ből tartozom  a nyugati részhez. Ezen a mai 
nagygyűlésen azonban nem  feladatom , hogy ennek a döntésem nek poli
tikai m otívum ait előhozzam. Ezen kívül vannak mégis m élyreható elvi 
okai annak, hogy óvatos vagyok a bűnösség bizonygatásával. És ezek 
alapja egyrészt a p ro fán  történelem  struk tú ráiban , m ásrészt a keresztyén 
hitben van.

Ha egy politikai rosszat el akarunk  kerü ln i vagy meg akarunk  
szüntetni, akkor meg kell kísérelnünk ennek m indenkori okait a lehető 
legnagyobb pontossággal racionálisan m egérteni. Egyik leggyakoribb 
hiba, am i az ilyen ítélet k ia lak ításá t olyan nehézzé teszi — errő l meg 
vagyok győződve —, annak  ku ta tása, hogy kik a bűnösök. Ha aztán 
sikerül m egtalálni a bűnöst, aki soha nem  én vagyok, akkor megköny- 
nyebbülten érzem  m agam . A kkor harcolhatok a bűnös ellen és ha győ
zök, meg van oldva a problém a. M ilyen borzasztó tévedés, m ilyen b ű 
nös öncsalás ez! K inek m ondta el Jézus a farizeus és vám szedő példá
zatát?

Itt nem csak személyes b ű nbána tra  való készségről van szó, am it a 
keresztyének szóban a leggyakrabban tú l könnyen elism ernek. Politikai 
csoportok bűnbána tra  való készségéről van szó és ezek önigazoló m eg
győződéséről. R ajtam  áll, hogy ezt ne a m oralizálás, hanem  a profán 
politikai és tö rténeti analízis hang ján  m ondjam . A h it m indig nagy 
intellektuális törekvést, m egértésre való törekvést is kíván tő lü n k ; k ü 
lönben nem  h it az, hanem  restség.

Egy rövid előadásban csak tételeket tudok á llítan i; a bizonyítás 
csak hosszú beszélgetésben sikerülhet. Benyomásom szerin t a mai gaz
dasági helyzet és a m ai hatalm i p o litik a  feszültségei évezredek gazda
sági és politikai problém áinak m ai form ái vagy legalábbis az azóta 
fennállóké, am ióta m agasrendű  ku ltú rák  léteznek. Különös, hogy a gaz
daság és a hatalom  soha nem  volt olyan nagym értékben kifejlődve, 
m int ma. A földgolyó még soha nem  lá to tt annyi viszonylag jó ltáplált, 
jól felruházott és jó körülm ények között lakó em bert, m in t m a; de 
ezzel nem  szűnt meg az egyenlőtlenség, a nyom orúság és a term észet
rombolás. Soha nem  volt ilyen nagy a fegyverek hatásfoka; nem  azért, 
m ert rosszabb po litikát fo ly tattunk, m in t a megelőző korok, hanem  
azért, m ert hatásosabb fegyvereink vannak, az em beriség történelm e 
folyam án első ízben fenyeget m inket a globális pusztulás. Most csak 
két tényezőt em elek ki az egész eddigi tö rténelem ből a gazdaság növe
kedésének valószínű szerepe és a hatalm i versengés kétségtelen szerepe.

A gazdaság növekedésének valószínű szerepe: vannak  ku ltú rák , 
am elyek ku ltu rá lis iden titásukat évezredeken á t megőrizték, m in t pl.
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az óegyiptomi, a  kínai, az indiai s a nyugati is. De m indegyik ism étel
ten á télt borzalm as politikai kríziseket, am elyeket a  legtöbb krónikás 
erkölcsi tek in te tben  íté lt meg. Én azonban azt állítom , hogy a stabil 
uralom  m indig em berbaráti kom prom isszum okkal való uralkodás és 
hogy a kom prom isszum okat csak enyhe gazdasági növekedés m ellett 
lehet megőrizni. A politikai katasztró fákat a növekedés határa i okoz
ták. Vajon ezt é rte tte -e  meg m ár József, am ikor tanácsot adott a fá
raónak ? 

A hatalm i versengés kétségtelen szerepe: a  lé té rt való küzdelem 
m egvan az egész élő term észetben, a szűkebb értelem ben vett hatalmi 
versengés azonban csak az em beriségben. A hata lm at szeretném  úgy 
definiálni, hogy az az eszközök felhalm ozása és felhasználása egy tá r
sadalm i csoport vagy egy személy érdekében. Felhalm ozni lehet élel
m iszert, technikai eszközöket, fegyvereket vagy em beri csoportokat. A 
hatalm i versengésben, h a  az egyszer elkezdődött, m indenki fél a m ásik
tól. Csak akkor érzi m agát biztonságban, ha bölényben van a másik 
fölött. Ezért legnagyobb hajtóereje  a gazdasági növekedésnek a piaci 
szábadverseny. Ezért já tsz ik  döntő szerepet a  fegyverkezési verseny is 
a versengő hatalm ak külpo litikájában. Ezért a hatalom ra való törek
vés se nem  ostoba, se n em  gonosz, hanem  tragikus.

A jó politika az értelem  és a hatalom  egyensúlyban tartása . Értel- 
 m én itt az egésznek figyelem bevételét értem , hatalm on pedig az esz

közök partiku láris  érdekekben történő felhalm ozását. Az állam on belül 
— bizonyos határok  között — értelm es rend az állam  hatalm ával biz
tosítható. Az állam ok közötti kapcsolatban az értelm ességnek csak a 
követelm énye áll fenn, de az nem  valósítható  meg teljesen. A konzer
vatív, liberális és szocialista felfogások különböző m egoldásokat a ján 
lanak; a  felfogások konflik tusa azonban tényleges hajtóm otorjává és 
fegyverévé lesz a  hatalm i centrum ok konfliktusának.

3. K eresztyének a történelem ben

Ha az evangélium ot olvassuk, m egtudjuk, hogy Jézus világosan látta 
a hatalom  s tru k tú rá já t. Az ördög m egm utatja  neki e világ birodalm ait 
és a fölöttük való hatalom  árá t: bo ru lj le és im ádj engem, a 'hatalom  
urát. Jézus azonban tan ítványainak  a világ eljövendő tökéletes meg
változását tan íto tta . A Hegyibeszédnek, a példázatoknak és 'az ítéletről 
szóló beszédeknek ez az egy ta rta lm a  van: eljön az íté le t a hatalm ak 
világára és egy ú j ország kezdődik. Ezt azonban Isten  viszi végbe, nem 
em beri politika. De nektek , tan ítványoknak ezt tudnotok kell és m ár 
m ost annak m egfelelően kell élnetek, ahogyan az a m ennyek országá- 
bán lesz m ajd: nem  hatalom m al, hanem  Isten  szeretetével. Az Ország 
m ár közietek van, ahogyan a m ustárm ag nő fel fává.

A teológusok kifejezését használva: lehetetlen  Jézust m ásképp m eg
érteni, m in t eschatologikusan. Az eschatológia nem  tú lvilágot jelent. 
A reális történelem  folyam atait jelenti. A m ai történelem kutatás azt 
tan ítja , hogy az akkori világ tele volt apokalip tikus rem énységgel és 
félelem mel. A zsidók a m essiást várták . Term észetesen azt hitték, hogy 
egy győzelmes k irály  alak jában  jön el, nem  pedig úgy, m in t Jézus, 
Isten szenvedő szolgájának alakjában. A keresztyének azután Jézus 
győzelmes visszatérésében hittek .

M int m ai tudósnak, aki fizikát, fejlődéselm életet és em beri tö rté 
nelm et tanult, meg kell kérdeznem  m agam tól, lehetségesnek ta rthatom -e
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az em bervilágnak — tudatunknak , m agatartásunknak , társadalm i ren 
dünknek — ilyen m egváltozását. Feleletem  ez: igen, lehetségesnek ta r t 
hatom és annak  is kell tartanom . S ajá t vélem ényem et mondom. Az apo- 
kaliptika kozm ikus v ilágképét re jtje leze tt beszédnek tartom , am elynek 
értelmezése m eghaladja az én képességeim et. Bizonyosan azt a lelki 
tapasztalatot fejezi ki, hogy Isten  m entő cselekedetét bennünk elég 
gyakran a rém ület és halál m egtapasztalása előzi meg, és am i a lélek
ben végbemegy, az megy végbe a lélektől fo rm ált történelem ben is. 
Miért kellene a tuda tnak , a m agatartásnak , a tá rsadalm i rendnek m eg
változtathatatlannak  lennie? Az állatfa jok  előre m eghatározott, öröklött 
m agatartást m utatnak , am elyek évek m illióin keresztül stab ilak  lehet
tek. De az em beri történelem  néhány évezreden belül rad ikális válto 
zásokat m u ta t fel. K i tu d ta  volna előre m egjövendölni a legutóbbi idők 
földművelését, a városi k u ltú rá t és a  nagy birodalm akat, m ielő tt azok 
létrejö ttek  volna, a m agasrendű vallást, költészetet, építészetet, filozó
fiát, term észettudom ányt, dem okráciát? M indezek a form ák valam ikor, 
és nem  is olyan régen, lé trejö ttek .

A valóságos történelem  term észetesen egészen m ásképpen folyt le, 
m int ahogyan azt az első keresztyének várták . A keresztyének a h a 
talom nélküli kisebbség voltak és a világ m egváltozását Várták. Három  
évszázaddal később, legalábbis a Róm ai B irodalom ban, egy meg hem  
változott világ u rai voltak. O lyan problém ával kellett m egbirkózniuk, 
am elyre vonatkozóan az Újszövetség nem  adott nekik  u tasításokat: ho
gyan lehet felelősséget hordozni sok m illió em berért, a  v ilágért? A k e
resztyén császároknak nem  voltak m ás eszközeik, m in t a sztoikus csá
szároknak, a keresztyén püspökök elkerü lhetetlenül a hatalom  hordozói 
lettek, vagy legalábbis a hatalom  hordozóinak tanácsosai. Milyen poli
tikai etika szerin t cselekedjenek? Hogyan engeszteljék ki egym ással a  
hatalm at, érte lm et és szeretetet?

M erem  állítani, hogy kétezer év a la tt nem  ta lá lták  meg ennek a  
problém ának biztos m egoldását és hogy ebben a kétezer évben n em is 
lehetett biztos m egoldást ta láln i. H atalom  — értelem  — szeretet. Ha a  
hatalom  az eszközök felhalm ozása, akkor elképzelhető értelm es, fenye
getés nélküli felhalm ozás. A mező liliom airól nem  azért esik szó (ti. a 
Hegyibeszédben), hogy ez gátoljon m inket abban, hogy té lire  k en y e re t 
és tüzelőt készítsünk, hanem  hogy az aggodalmaskodó, agresszíven kap 
zsi felhalm ozásnak a hivő, vigyázó értelem  h a tá rt szabjon. A hatalom  
nagy indulatával szemben az értelem  elég erős, h a  azt a „szeretet nagy 
indu la ta” hordozza, am i csak az Isten  szeretetében lehetséges. Ez a 
m egváltás egy része lenne. A reális történelem nek meg nem  válto tt 
em berek között kellett alakulnia. Ezen évezred történelm ének egyik 
szakaszában se tud ták  a keresztyének, és nem  is volt szabad nekik, o tt
honosan érezni m agukat, m ég azokban az évszázadokban sem, am ikor 
a keresztyén egyháznak hatalm a volt és uralkodott. U gyanakkor m ég
sem tud ta  senki m ásfél évezred a la tt olyan gyorsan és olyan rad iká li
san m egváltoztatni a történelm et, m in t azok a keresztyének, akik a tö r
ténelem nek csak a végében kem énykedtek. E szerint a keresztyénség 
m indig egyszerre volt fenn ta rtó  és változtató, konzervatív  és rad ikális; 
m ert ez a kettő  összetartozik. És am ikor néhány  évszázaddal ezelőtt a 
felvilágosodás átvette  a keresztyénségtől a világ m egváltoztatásának 
stafé tabotjá t, nagyrészben szekularizálta a keresztyén ta rta lm a t: sza
badság, egyenlőség, testvériség. Term észetesen ekkor jö tt lé tre  nyugaton 
az a veszélyes szakadás, hogy a rad ikális m agatartás szekuláris le tt és 
csak egy még konzervatívabb keresztyénség m arad t fenn.
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L uther M árton a keresztyénségnek azt a belső feszültségét, amely 
ről beszélek, az Isten  kétféle korm ányzásáról szóló tan ítással írta  le. 
Az Isten  bal keze felőli ország is a törvény hatá lya  a la tt áll. Luther 
meg ak a rta  óvni áz egyházat attó l a szörnyű kísértéstől, am elyről meg
győződve látta , hogy a róm ai egyházat m egfojtja. L uther nem  akarta 
a  hatalom nak egy, az Isten  törvényétől független szférá já t megalapozni. 
Ö tú l sokat tudo tt a politikai m echanizm usokról ahhoz, hogy ne ismerje 
fel az ilyen hatalom  tragédiáját. Hogy m ilyen nagyon érezte a törté
nelm i rendek m úlandóságát, azt m uta tja , hogy a m aga korára, egyszer 
pontosan 1529-re v á rta  az íté le tet és élete vége felé így sóhajto tt: „jöjj 
kedves íté le tnap ja!”. Azt a történetileg  nem  bizonyítható kijelentést, 
hogy „ha holnap lenne a vége a világnak, m a még elü lte tnék  egy alma- 
fácskát”, legfeljebb csak úgy tehette, hogy ő nem  a világvégétől való 
pogány félelem ről beszélt, hanem  az utolsó nap felőli keresztyén re
ménységről. Az alm afa, a paradicsom i terem tés jelképe, így az új terem
tés felőli rem énységet fejezi ki.

4. Egyházi etika a háborúról és békéről

Egy olyan világban, am elyben a háború  nap irenden  van, a keresz
tyének kétféle m agata rtást tanúsítha tnak  és a történelem  folyamán 
m indkettő  jelentkezett. M egtagadhattak m inden részvételt az erőszak
ban és az így adott keretek  között gyakorolhatták az elm élkedést, mint 
egyes szerzetesrendek vagy gyakorolhatták a tevékeny felebaráti sze- 
rete tet, m in t m ás rendek vagy m in t a békeegyházak. Vagy pedig mer
hettek  vállalkozni arra , hogy a hatalm at m egakadályozzák sa já t hatal
m ának  kifejtésében. M ikor keresztyénekből először katonák, m ajd  ural
kodók lettek, akkor tám ad t az a kérdés, m ilyen részt szabad vállalniuk 
a keresztyéneknek a háborúban.

A feleiét az igazságos háborúról szóló tan ítás volt. H áborút csak 
igaz ügyért szabad viselni és ennek eszközei csak az igaz ügyhöz mél
tóak lehetnek. Ennek a tan ításnak  az alkalm azása szükségszerűen vita
to tt volt, m ert m indenki kénytelen volt feltenni m agának a kérdést, 
hogy az ő háború ja  igazságos-e. Igaz ügynek ism erték el m indig a véde
kezést. De hogy egy háborúban ki a  tám adó, az gyakran re jtve  m aradt 
a résztvevők szemei elől. Az igazság érvényesítését évezredeken ke
resztül igazságos háborúnak  ta rto tták ; ennek csak a háború  1928. évi 
form ális elítélése, m ajd  az ENSZ alapokm ánya szabott nem zetközi jogi 
korlátokat. Vajon nem  kellett volna A ngliának és Franciaországnak 
h ad a t üzennie, m iu tán  H itler m egtám adta Lengyelországot?

Milyen eszközök igazságosak? Ez éppoly v ita to tt. V annak emberek, 
teológusok is, akik azt m ondják, hogy az atom korszakban, ezeknek a 
fegyvereknek rendkívüli nagysága m iatt, az igazságos háborúról szóló 
tan ítás m ár nem  érvényes. Jellem ző módon ezt az érvelést két ellen
té tes irányban  is használják. Egyesek ezt m ondják : m ivel m a a háború 
atom háborúvá válhat, sőt, a nagyhatalm ak között azzá kell válnia, egy 
háború  sem igazságos; szám unkra csak a pacifizm us ú tja  van nyitva. 
Mások meg azt m ondják: m ivel a  nukleáris elre tten tés m ind ez ideig 
m egakadályozta a háború kitörését, meg kell engedni a fenyegetést 
ezeknek a fegyvereknek bevetésével, bár ezek bevetése nem  felel meg 
az igazságos eszközök k ritérium ának . Én m indkettő t h ibásnak tartom , 
óvatosabban szólva, nem  kielégítő reagálásnak egy term észetesen óriási 
kihívásra.
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Először is: nem  szólok a rad ikális pacifizm us ellen. Ez, m in t egy 
kisebbség m agatartása, m indig nagyszerű k ísérlet volt a keresztyénség 

komolyanvételére. Ha K risztus m a elénk állna és m egkérdezné tőlünk: 
Megtettétek, am it m ondtam  n ek tek?”, csak a hatalom  nélküliek m ond- 

ha tnák: „igen, U ram ”. A többieknek ezt kellene m ondaniuk: „Uram , mi 
U l gyengék voltunk. A rosszat azokkal az eszközökkel ak a rtu k  e lhá
rítani, am elyek a reális világban hatásosak.” Ő így felelne: „Ha m erte
lek volna a hatalom  nélküli ú tra  lépni, m egtapasztaltátok volna, hogy 
az járható .” Elism erem , hogy én azok közé tartozom , akik m egkíséreltek 
azokkal az eszközökkel dolgozni, am elyek a m ai világhoz tartoznak. 
Azokról a korm ányokról, am elyek m a a választók többségétől vagy 
pártszervezetektől függenek, nem  tételeztem  fel, hogy tartózkodnak az 
erőszaktól és m egkíséreltem  olyan e ljárási m ódokat találni, am elyek az 
ilyen korm ányok szám ára lehetségesek, és a háborút, legalább még egy 
ideig, elhárítják . Ebben a m agatartásban  term észetesen helytelennek 
tartanám  azt vélni, hogy az igazságos háborúról szóló tan ítá st m a m ár 
nem lehet alkalm azni. Ha ez a k rité riu m  valaha is igaz volt, akkor a 
harm adik világ 130 hábo rú já t eszerint a  k rité riu m  szerin t kell m eg
ítélni. És a nagyhatalm ak fegyveres po litikájá t olyan rad ikális követe
léssel, am elyre a hatalm ak süketek, nem  szabad felm enteni az alól a 
tradicionális követelés alól, am elyet legalább is form álisan el kell is
merniük.

Ez m ár a m ásodik dologhoz vezet. Osztom a vélem ényem et azokkal 
a lelkipásztorokkal, akik három  fokozatban érvelnek: 1. Az atom fegy
verek tényleges bevetése sem m ilyen igaz ügyhöz nem  méltó. 2. Egy 
gonosztettel való fenyegetés csak akkor hatásos, ha világossá tesszük, 
hogy kom oly esetben azt el is követnénk, de m ár ez is gonosztett. 3. A 
nukleáris elre tten tés eddig állítólag ténylegesen hozzájárult a háborútól 
való tartózkodáshoz; teh á t a háborútól való tartózkodásnak más s tru k 
túráit kell m egtalálnunk ahhoz, hogy a háborútól m egszabaduljunk.

Azt a vélem ényt osztom tehát, hogy a mi korunknak  m inden más 
régebbi korhoz képest m ásként, profán meggondolásból, az a k ike rü l
hetetlen feladat adatott, hogy a háború  intézm ényét megszüntesse. Nem 
tudjuk a tudom ányos felfogást és a technikai eszközöket olyan rad ik á
lisan m egváltoztatni, ahogyan az t az utolsó ké t évszázad tette, és nem  
ta rthatunk  fenn olyan politikai form ákat, am elyek a m últban is csak 
azért voltak funkcióképesek, m ert az ism ételten visszatérő háborúk 
eszközei nem  voltak még elegendőek a totális pusztuláshoz.

L ehetetlennek kell lennie a háború m egszüntetésének? A m ikor 
erről beszélek, szívesen használok egy olyan hasonlatot, am elyet m indig 
a helyhez alkalm azok. Ma B udapesten vagyunk, egy régi, jelentős v á 
rosban, egy nagy történelm i nem zet fővárosában. Ha valaki azt m ondta 
volna itt  1384-ben, hatszáz évvel ezelőtt: „Eljön az a nap, am elyen B u
dának és Pestnek nem  lesznek többé v árfa la i”, azt felelték volna neki: 
„Igen, te álmodozó! M ajd az utolsó ítélet u tán .” Pedig való jában akkor 
m ár megvolt az a két profán találm ány, am ely igazat adott az álm odo
zónak: a tüzérség, am ely a fa laka t végül is érte lm etlenné te tte  és a 
rendőrséggel és igazságszolgáltatással b iztosított te rrito riá lis  állam, 
am ely a fa laka t fölöslegessé tette. Ma atom fegyverek vannak, s a jövő
ben ezek ism eretében kell élnünk. Van világkereskedelem  is; a Föld 
kicsivé lett. O lyan politikai rend, am ely ezeknek megfelelne, még nincs.

A háborús veszély tek in te tében  pesszim ista prognózisom nem  elvi 
pesszimizmus. Ha a népek felism ernék a lehetőséget és a veszélyt, ak-
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kor kényszerítenek korm ányaikat, hogy  tegyék meg, am i politikán 
szükséges. Az a veszély, hogy a tudatváltozás tú l lassan megy végbe 
és politikai hatásai tú l későn következnek be. 

5. M it tu d u n k  tenni?

M it tudunk  tenni? Ez a kérdés kétségbeesésbe kergethet bennünket 
Az egyes em ber tehete tlennek  érzi m agát a hatalom nak a történelemben 
ú jra  végbemenő tragédiájával szem ben; és ez alkalom m al valószínűleg 
az eddigi v ilágtörténelem  legnagyobb tragéd iája  lesz ez. Az egyes ember 
csak egy a négy m illiárd  közül. Hogyan ragadhatja  meg a kerék kül
lőit, m ielőtt az elérné a  szakadékot?

Az elm últ évtizedekben az em berek nem  te tték  fel ezt a  kérdést- 
az idősebbek gyakran e lfo jto tt félelem ből, a fia ta labbak  többnyire ta
paszta latlan  naivitásból. Ma feltám adt ez a kérdés. De a legtöbben me
nekülnek ez elől a kérdés elől; vagy azzal, hogy azt felelik: „m ajd jóra 
fo rdu l”, vagy azzal, hogy ezt felelik: „úgyse tehetünk  sem m it”. Mindkét 
felelet hibás. Semmi nem  fordul m agától jóra, és akkor aztán igazán 
nem, ha m inden em ber azt m ondja: sem m it nem  tehetünk. Vajon így 
teszünk, ha egy ittas vezető m elle tt ü lünk az autóban? Ism étlem : ezzel 
a hasonlattal se utalok sem m i személyes vagy politikai bűnre. Nem egy 
em ber vagy politikai rendszer az ittas vezető, hanem  az emberiségnek 
a történelem  folyam án k ia laku lt m agatartása.

M it tudunk  tehá t tenni?
A legfontosabb, m ondtam  m ár, a  tu d a t m egváltozása. Az a kioltha- 

ta tla n  felism erés, hogy a háború intézm ényét meg kell szüntetni. Ha 
csak egyetlen em bert lelke mélyéig hatalm ába k eríte tt volna ez a fel
ism erés és valaki, aki meggyőződött erről, egy évben egy m ásik ember
nek továbbadná, akkor egy év m úlva két ilyen em ber lenne, két év 
m úlva négy és 32 év m úlva négym illiárd. Ki tudna  még ezeknek ellen
álln i?  Term észetesen ilyen ön tudatra  csak az az em ber ju tha t, aki szem
benézett a valóságos helyzettel és átm ent a borzalom, a kétségbeesés 
szakadékán. K iteszi m agát négym illiárd az ilyen kétségbeesésnek? Le
gyen csak százezer, de a világ m inden országában, éspedig olyanok, 
akik nem zetük vélem ényét alak ítan i tudják . Ők ki tudnának  alakítani 
olyan m agatartást, politikai program ot, am ely csökkentené a veszélyt 
— ez ideiglenes siker lenne.

R átérünk  a politikai lépésekre. I tt  ism ét tiszteletben akarom  tartani 
ennek a gyűlésnek az összetételét és a helyet, ahol beszélünk. Én meg- 
győződéses követője vagyok N yugat politikai rendszerének — legalábbis 
annak  szabadságfogalm ában. Éppen ezért itt  nem  a szocialista és az el 
nem  kötelezett országok korm ányainak és állam polgárainak teszek ja
vaslatokat, hanem  csak az én honfitársa im nak  és azoknak, akik a nyu
gati szövetség országaiban élnek. Ezt a  közös igazságkeresés szelleme
ben próbálom  m egtenni. A szabadság a mi dem okráciánk értelmében 
nem  az az önkény, am elyet m agam nak m egengedhetek, hanem  az a 
szabadság, am elyet polgártársaim nak biztosítok; m indenekelőtt a  nyílt 
v ita  szabadsága, hogy közösen keressük az igazságot, a helyes célt es 
a helyes eszközöket.

Világszerte arró l van szó, hogy lépésről lépésre korlátok közé szo
rítsuk  az állandóan fennálló  háborúkat. Ehhez szükség van arra, mégha 
ez nem  is elegendő, hogy tű rhető  gazdasági viszonyokat terem tsünk. A 
fejlődési segély jó dolog. Még jobb az értelm es „term s of trade” bizto-



sitása azaz É szak erősebb g azdaságainak  olyan bánásm ódja Dél gyen- 
sebb gazdaságaival, am elyben a  gyengébb  nem  m egy tönkre a  verseny
ben  hanem  lehetősége van a növekedésre . Az olajterm elők kikénysze- 
rítettek egy ilyen „term s of tra d e ” -e t, m ert az olaj hatalom ; de semmi 
más nyersanyag  nem  kínál ilyen h a ta lm a t. A népszaporulatot meg kell 

llítani. Az eddigi tapasz talat sz e r in t ezt csak a jó lé tte l lehet elérni, 
mert ez m egszün te tné  a csa ládoknak  az t a  kényszerét, hogy sok gyer
mekük legyen, a k ik  olcsóbb m u n k a e rő t jelentenek.

I tt abbahagyom . A problém ák sokasága m érhetetlen, de nem  meg
oldhatatlan.

Északon az új tu d a t a békem ozgalom ban ébred t fel. Ez azonban 
már tú lságosan  is az atom fegyverekre  összpontosít. Nem az atom fegy
ver a h ábo rús veszély oka; ez „ c sa k ” egy halálos pusztulás veszélye, 
am ennyiben az elre tten tés csődöt m o n d an a . Az atom fegyverek beszün
tetése a világpolitikai rendszerek tovább i változása nélkül először is 
valószínűleg nem  lenne keresztü lv ihető , m ásodszor félek, hogy a háború 
veszélyét olyan m értékben növelné, am ilyen  m értékben csökkentené a 
fenyegető károkat. Békét terem tő le h e tn e  persze az a tény, hogy á lta 
lában kom olyan  tá rgyalnának  az atom fegyverkezés m egszüntetéséről. 
Nem veszem  észre, hogy eddig — bárm ely ik  oldalról — a szükséges 
kom olysággal tárgyaltak  volna, m e r t  az a r ra  utalás, hogy a m ásik fél 
se teszi meg, m indig csak a m en tegetőzésre  elég.

Vannak olyan lépések, am elyet az  egyik fél m egtehet anélkül, hogy 
a m ásik félnek ugyanazt a lépést m eg  kellene tennie és anélkül, hogy 
ezzel önm agának ártana. A S zov je tun ió  többször k iny ilváníto tta , hogy 
nem vet be elsőként atom fegyvert. E z t veszély nélkül m egteheti, m ert 
a konvencionális fegyverek te k in te té b e n  fölényben van. M cNamara, 
volt am erik a i hadügym iniszter fe lh ív ta  a  Nyugatot, hogy tegye meg 
ugyanezt a nyilatkozatot. Azt hiszem , igaza van. Term észetesen em iatt 
N yugatnak erősítenie kellene konvencionális  védelm i képességét. Ez 
egy új, nagyon drága és veszélyes konvencionális fegyverkezési versenyt 
jelentene. Az egyik legokosabb ja v a s la t, am it hallottam , a „defenzív 
védekezés" program ja: konvencionális m odern  precíziós fegyverek, am e
lyeket csak védekezésre lehetne b ev e tn i. Ezek nem  adnának  alkalm at 
fegyverkezési versenyre és m egszün te tnék  a m ásik fél aggodalm át, vagy 
legalábbis az őkét fenyegető agresszió  m entegetését. Az atom fegyverzet 
leépítését a legkisebbekkel, a h a rc té r i  fegyverekkel lehetne elkezdeni; 
egy ilyen egyoldalú leépítésbe a N A TO  m ár belekezdett.

Ismét abbahagyom . A lehetséges lépések példáit m uta ttam  meg. A 
problémák sokasága itt is m érh e te tlen , de nem  m egoldhatatlan. Végső- 
sorban persze nincs olyan fegyverkezéstechnikai intézkedés, am ely a 
bekét biztosítaná. P rofán  síkon ez c sak  a politikai s tru k tú rák  alapvető 
változásával következhet be. Addig lehe te tlen , am íg nem  tud juk , hogy 
mit akarjunk, azaz am íg tudatunk  m eg  nem  változik.
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Margaret WOLD:

Előadás a misszióról
P áskaünnep van Jeruzsálem ben. H árom  kereszt je lzi a koponya 

helyét. Az ég elsötétül, a föld rázkódik, villám  dörgése zúg keresztül 
Jeruzsálem  dom bjain és az em bernek F ia m eghal. Pontot tesz rövid 
életének utolsó fejezetére, ezekkel a szavakkal: „E lvégeztetett” és kile
heli lelkét.

Mik voltak ezek a szavak? Suttogás, sikoltás, kiabálás vagy egy 
egyszerű k ije len tés? Nem szám ít, m ert az a törékeny m aradék ott |a 
kereszt a la tt hallo tta  a szavakat, em lékezetébe véste azt, am i az egyház 
legsötétebb ó rájának  látszott.

A tö rténet vége része a mi történelm ünknek. „A lászállt a poklokra”, 
valljuk, és „harm adnapon újból fe ltám ad t”. A halódó em bertől származó 
szavak az Isten  királyságának a gonosz erői fele tt való győzelem híradó 
bejelentésévé változik: „Elvégeztetett.”

M áté feljegyzi U runk ígéretét, hogy „a pokol kapui sem fognak 
diadalm askodni r a j ta ” (16,18). Isten népe m inden kórban megemlékezett 
erről az ígéretről, és m egújult rem ényben m ent tovább, m ert minden 
korban az ördög és halál hatalm ai meg fogják roham ozni K risztus vala
m ennyi gyenge közösségét.

Jézus K risztus egyháza a világba kü lde te tt az idők közti időben, a 
világba, am i a feltám adás és a m ásodik eljövetel között él, hogy bizony
ságot tegyen egy em lékről és egy rem énységről. Ezen a két valóságon 
tájékozódva mi m indkettő t p réd ikáljuk , a m ennyei királyságot egyfelől 
és m ásfelől azt, hogy a m enny királysága eljön.

A mi egyéni és közösségi világunk pusztaságában ezeket az „iker” 
realitásokat soha nem  szabad hagyni elhom ályosulni. Éppen úgy, ahogy 
az izraeliták  m egerősíttettek a pusztában Isten  szabadító hatalm a és az 
ígért föld rem énye em léke által, úgy az egyház m a azért él, hogy élet
ben ta rtsa  ezt az em léket és rem ényt.

Az egyház em léke a rra  az Istenre irányul, aki az érdekünkben cse
lekedett, a r ra  a testben m egjelent Isten erős Igéjére, az Egyetlenre, aki 
elhozta Isten  királyságát, m egharcolva az ördöggel az ő harcá t a saját 
pályáján , k ivetve a  dém onokat, belépve a bűn, betegség és halál út
vesztőibe, aki az ő győzelmét így je len tette  ki: „Elvégeztetett.”

A rem énység lelkesíti az egyházat annak az új világnak az ígére
tével, ahol Isten  együtt lakik az em berrel, letörölve a könnyeket és 
ahol az éhezés, a kínzás és nép irtás többé nem  rom bolja az életeket; 
egy olyan új világ ígéretével, ahol az igazság nem  vak és a háború 
enged a békének. Ez a kényszerítő rem énység nem  egy eszhatológiai 
kábítószer, am elyet az egyház ereibe injekcióznak, hogy egy eufórikus 
képzelődést eredm ényezzen az „édes közeljövőről”, hanem  az a remény
ség és ígéret, am ely m inden időben m egújul, am ikor így imádkozunk: 
„Jö jjön  el a Te országod, legyen meg a Te akaratod itt  a földön úgy, 
m in t a m ennyben.”

És ez m ost van, az idők között, az em lékezet és a rem ény közti 
feszültségben, hogy összejövünk itt  Budapesten. M int Izrael bibliai gyer
mekei, jö ttünk, hogy em lékezzünk a hatalm as cselekedetekre, elm ond
juk  a kötöttségből való m egszabadulás tö rténete it és előre örüljünk a 
rem énység á lta l annak  az időnek, am ikor m ajd  „Isten lesz m inden min-
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denekben” (lK or 15,28). A zért is jö ttünk  ide, hogy h ív juk a Szentlelket, 
hogy legyen fü lünk  a hallásra  és szem ünk azoknak a jeleknek a m eglá
tására, melyek szerin t az Ő királysága betör m inden országba. Ebben 
az időben, am ikor együtt vagyunk, kérdezzük meg ú jra , m it je len t ez 
a mondás: „K risztusban — rem énységgel a  v ilágért: az egyház mai 
missziója.”

Bár L uther k ijelentette, hogy a királyság valóban eljön magától, 
a L u th e rá n u s  egyház ma, 467 évvel a reform áció után, a rra  igyekszik, 
hogy a misszió és Isten u ralm a közötti kapcsolatot sokkal átfogóbban 
megértse. Az egyház történelm e az elm últ századok során ú jraértelm ezte 
a missziót, hogy az igehirdetés m elle tt m ind az evangelizációt, m ind 
pedig a missziói gyakorlatot m agába foglalja.

A Szentlélek m unkáján  keresztü l az em bereket bűnbánatra, h itre  
és új életre h ív ja Jézus K risztusban. Ahogy azt az Egyházi Együttm ű
ködési Osztály misszióról szóló tanulm ánya á llítja : „A keresztyének 
missziói igehirdetése felhív erre  a válaszra” (7. old. 33. §). A zt hiszem, 
m indnyájan megegyezünk, hogy a mi történelm i evangélikus m isszió- 
értelm ezésünk az, hogy az igehirdetés megelőzi és e lvárja  a személyes 
emberi választ Isten  Jézus K risztusban való cselekedetére és a rra  a 
meghívásra, hogy higgyenek Jézus K risztusban, m in t az Ű rban és Meg
váltóban.

Most ez a generáció sa já t m eglátásait is hozzáadja a misszió tö r
ténelmi lu theránus értelmezéséhez. A m a egyháza k ita r t am ellett, hogy 
a misszió egyszerre je len t azonosulást és szem beállást azokkal az egy
házi, gazdasági és politikai s truk tú rákka l és (hatalmakkal, am elyek 
ellenállnak Isten  k irályságának. Azt m ondjuk, hogy a gonoszt meg kell 
nevezni és ki kell űzni!

L utheránus köreinkben belefogtunk egy nagyobb kísérletbe, hogy 
megnevezzük a világban levő igazságtalanság néhány  alapvető okát — 
a „gyökér okokat”, ahogy ezeket hív juk. A posztvatikáni Róm ai K ato
likus Egyházban egyre jobban tudatában  vannak  a „struk tu rá lis b ű n 
nek”, a gonosz jelenlétének a gazdasági stru k tú rák b an  és gyakorlatban, 
amely luxust tesz lehetővé keveseknek és nyom orúságot sokaknak. A 
missziónak ebben az új értelm ezésében a Szentlélek vezetett bennünket 
az elnyom ott és erő tlen  em berek életén keresztül a  Szentírás ú jrao lva- 
sásához — Mózeshez, aki szem beszállt az egyiptom i felsőbbséggel, M á
riához, aki lá tta  Isten  kezét, ahogyan „hatalm asokat dönt le tró n ju k 
ról”, a tanítványokhoz, akik  a jelen  világ m ostani sötétségének fe je
delmeivel és hatalm aival konfrontálnak.

M int Proteus, a görög m itológia tengeri em bere, úgy a gonosz is 
változtatja fo rm ájá t azért, hogy e lkerü lje  azonosíthatóságát a gonosszal. 
Ami e világban világosságnak tűnik , lehet valóban sötétség, és am i 
sötétségnek látszik, lehet valóban világosság. A gonosz term észeténél 
fogva hazug, a nagy csaló. A gonosz nem  elvont valam i azok szám ára, 
akik m ár találkoztak  vele. A gonosz éppen olyan valóság, m in t am ilyen 
valóság az Isten, és öröm m el h ite tné  el velünk, hogy az csak em beri 
gondolkodás tévedése, a kevésbé m űvelt m últnak  a babonája, a tö rté 
nelem előtti idők árnyékának  p rim itív  emléke.

Bevallom, hogy m egpróbáltam  elkerü ln i a gonosz m egszem élyesí
tését, am ikor erre  az előadásra készültem . V alójában nem  is akartam  a 
gonoszról beszélni, am ikor ezt elkezdtem , de ham arosan m agától é rte 
tődő le tt előttem , hogy az egyház m issziójáról nem  lehet beszélni ané l
kül, hogy beszélnénk a gonoszról. Én vágyom arra , hogy tájékozottnak 
és m odernnek látszódjam  és a legtöbb tájékozott m odern em ber, ak it
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ism erek, nem  hisz a gonosz személyes valóságában, ha egyáltalán gon
dol a gonoszról valam it. Ily módon ennek a világnak istene becsukja 
szem ünket a m aga valóságára azért, hogy K risztus dicsősége evangéliu
m ának világosságát felszívja. M indezek u tán , ha rá  lehet bennünket 
beszélni, hogy nincs is igazi sötétség, akkor igazi világosság sincs, vagy 
nincs rá  Szükség.

Ahogy a  misszióról szóló tanu lm ány  k ije len ti: „A ,m isszió’ szót el
sődlegesen a rra  a h a tá rte rü le tre  kell összpontosítani, am ely a h it és 
hitetlenség között van .” Ez a h a tárte rü le t nem csak ott van, ahol az 
evangélium  először h irdettetik , de /olyan „esetekben, helyzetekben is, 
am ikor gyakran nagyszám ú m egkeresztelt személy határo lja  el magát 
az aktív  h ittő l és K risztus gyülekezetében való részvételtől” (44. 8 
9. poht).

Az Egyesült Á llam okban, ahogy sok országban, az egyházat nem 
üldözik. M entesek vagyunk attól, hogy az egyházi tu la jdonra  adót fi
zessünk. Szabadon gyűlhetünk össze, am ikor és ahol akarunk ; minket 
buzdítanak és bátorítanak , hogy találkozzunk otthonokban, utcán, ahol 
csak szükséges m ind a bizonyságtétel, m ind az istentisztelet. Semmiféle 
hivatalos nyilatkozat nem  állja  u tunkat. Nagy ifjúsági összejöveteleink 
vannak, istentiszteleti és bizonyságtevő fesztiváljaink, m indenfajta  egy
házi problém áról ta rth a tu n k  konferenciákat és sajtónk kötetekre menő 
nyom tato tt anyagot ad keresztyén tém ában.

Ezzel a nagy szabadsággal szem ben azonban tény az, hogy legtöbb 
egyházunk nem  növekszik és még m indig van 60—85 m illió  em ber az 
Egyesült Á llam okban, akik  nem  igénylik, hogy bárm ilyen kapcsolatban 
legyenek az egyházzal. Nehéz lelkesíteni az ilyen missziói lehetőséggel, 
am ikor sokan nagyon is élvezik „ezt a jó é le te t”. Sokan tesznek egyen
lőségjelet Isten  országa és e világ országa között, különösen, amikor 
lehetséges szenvedések nélkül élni.

Bárm ikor, am ikor az egyház oly m értékben hatol be a kultúrába, 
hogy a jelen  v ilág form ája m ár megegyezik az egyházéval, akkor a 
keresztnek a körvonalai elhom ályosulnak. Az ár, am it fizetni kell né- 
hánynak a szabadságért, rendszerin t nem  vétetik  figyelem be és a meg- 
szegényedést kicsinyítik  vagy ignorálják, am it ez m agával hoz. Amikor 
az egyház életében a keresztnek az em lékezete elhalványul, akkor a 
gonosz végzi m isszióját és az egyház elveszíti m isszióját.

M ásként hogyan értelm eznénk U runk tan ítása it?  Ha Isten országa 
valóban az a realitás, am elyben a gyöngeség az erő egyetlen form ája 
és a hatalom  nélküliség a hatalom  egyetlen form ája, am elyben hatal
m asokat döntenek le és alacsonyakat em elnek fel, éhezőket elégítenek 
meg és gazdagokat engednek el üres kézzel, hogyan lehet az Isten or
szága valóban az a realitás, ahol a p rostituá ltak  és bűnösök vallásos 
vezetők elé kerü lhetnek  és ahol a gyerm ekek m egelőzhetik a felnőtte
ket, ahol az elsők lehetnek utolsóvá és az utolsók elsőkké és ahol akik 
elvesztik életüket, m egtalálják  azt, nem  kell-e a jelenlegi hatalm i struk 
tú rák a t állandó vizsgálat tárgyává tenni?

A m i em beri helyzetünkhöz tartozik, hogy képteleqek vagyunk jó 
és rossz között különbséget tenni. A gonosz becsap m inket azáltal, hogy 
a bűn t és gonoszságot gyönyörűségesnek tün te ti fel szem ünkben. Ez a 
dilem m a fennáll akkor is, am ikor szem ünk n y itv a  van a gonoszra, 
am ely bennünk és körü lö ttünk  is m egtalálható, m ert m i egyetértünk 
Pállal, am ikor így k iá lt: „Akarom  a jót, de nem  tudom  m egtenni, nem 
tudom  m egtenni a jót, am it akarok, hanem  a gonoszt cselekszem, am it 
nem  akarok” (Róma 7,18).
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Különbséget tenn i jó és rossz között, társadalm i tülekedésében, 
nem valam i egyszerű dolog az egyház szám ára. K inek az oldalán keli 

az egyháznak  álln ia  forradalm i változások idején? Milyen felelősség 
hárul az egyházra a globális m éretű  urbanizáció hatalm as dilem m áival 
kapcso la tban?  A növekvő érdeklődés régi vallások és új kultuszok 
irán t Is ten  irán ti vágyakozást jelöl-e egy szekularizált világban, vagy 
e világ fejedelm e által végrehajto tt diverzáns tak tik a  abban a kozm ikus 
m éretű  küzdelem ben, am elyet a M egfeszítettel v ív?

Függetlenül attól, m ennyire vagyunk képesek „a dém oni” jelenlétét 
m eglátn i a rasszizmus, a szexizmus, a  rossz gazdasági és egyházi poli
tika gyakorlatában és struk tú ráiban , m indazáltal rákényszerülünk erre 
a kérdésre  sa já t életünkben, m ert a bűn szorosan hozzátapad m ind
anny iunk  életéhez.

M ert bár a küzdelem  m indig kozm ikus m éretekben is folyik, a ké
zitusa is m egm arad és a hívás is személyes m egtérésre az egyház elsőd
leges missziói feladataként. A nnak ellenére, hogy az egyénieskedő hittel, 
individuális kegyességgel sok visszaélés tö rtén t, Jézus hívása még m in
dig egyénekkel kezdődik és nem  az egész társadalom m al vagy em beri
séggel. A hit, m in t K risztusban való h it, nem  lehet kérdés tárgya a ke
resztyének szám ára.

A m eghívás „m egtérésre hívás, m ert az Isten  országa közel van ”. 
Ebben a h ívásban Isten  ítélete és Isten  kegyelm e van jelen. És ezzel 
együtt az egyház gyakorolja a  kulcsok hata lm át (amely a m ennyekbe 
nyit ajtót). A bban a p illanatban , am ikor m egtérünk (homlokegyenest 
szembefordulunk), m egszabadulunk a sötétség hatalm átó l és Isten F iá
nak királyságába kerülünk.

Isten k irálysága m indenkor úgy jön közénk, m in t a rajongó m ezte
len. m egláncolt dém onikushoz jött, aki felöltözött és észretért; m in t 
ahogy M ária M agdaléna is m egszabadult a hét gonosz lélektől; Zákeus 
m egszabadult a gazdagság és pozíció dém oni kötelékéből, az adószedő 
félreteszi jövedelm ező kereseté t és önkéntes szegénységgel v á ltja  fel 
azt és Johanna luxuséletét Heródes palo tájában  fe lvá ltja  és a dolgozó 
em berek szolgálatába állítja.

A m ikor Isten az em beri szívekben élni kezd, ez a k irályság való
sággá válik  és egy olyan lehetőség nyílik  meg; am ely teljesen m egfor
dítja a világot. C. S. Lewis le írja  ez t az életadó találkozást az  élő Is
tennel, nagyon is izgalm as módon.

Mindig m egrázó az élettel találkozni, am ikor azt gondoltuk, egészen 
egyedül vagyunk. Vigyázat, k iá ltjuk , él! És éppen ez az a pont, 
am elynél oly sokan visszahátrálnak. Így te ttem  volna m agam  is, 
ha nem  ju to ttam  volna előbbre a keresztyénséggel. Egy szem élyte
len Isten még csak elmegy. A szépségnek, igazságnak, jóságosságnak 
szubjektív  Istene sa já t fejünkön belül szintén lehetséges. De a leg
jobb egy m egfoghatatlan húsunkba-vérünkbe vágó operáción átesni, 
egy hatalom  alá kerülni, am ely m egragad bennünket. Mégis az élő 
Isten egészen m ás . . . Élő és m indent a m ásik végén megfogó Isten. 
A kkor egy olyan p illana t érkezik el, m in t am ikor a gyerm ekek já t
szanak rablós-csendőrt és h irte len  egy igazi lépés hallatszik a csar
nokban.
A m it m i a legszűkebben vett értelem ben evangélizációnak neve

zünk, a  valóságban m indenfajta  evangélizáció fo rm ája  lehet. Ez az a 
központ, am ire a missziói figyelem nek irányuln ia kell, am ely nélkül 
Lesslie N ewbigin szerin t a missziói dim enzió elvész, pedig épp ez a 
jellemző az egyház egész életére. (One Body, One Gospel, One W orld:
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The C hristian  Misson Today, London/New Y ork: In ternational Missiona- 
ry  Council, 1958. p. 43). A Jézusnak való elkötelezés egy mélységesen 
személyes esemény, am ely á lta l a  bűnösök egy m egbocsátott és meg
békélt kapcso la tra  h ív a tta tn ak  el Istennel és az em beri közösséggel, be
p lán tálva a hivők közösségébe. 

Egy nyilatkozatban, am it K risztus Egyházainak Nemzeti Tanácsa 
(USA) vezető testü leté fogadott el, az evangélizáció helyzetéről a  kö
vetkezőket olvassuk:

Az egyházak még m indig különös m ódon meg vannak  kötözve ab
ban a vonatkozásban, hogy haboznak nevén nevezni Jézust, Ú rnak  
és M egváltónak m ondani őt. A történelem nek ebben a percében az 

- egyházaknak nagy szükségük van arra , hogy Jézus K risztust Ürnak 
és M egváltónak m ondják  és errő l a névről tegyenek tanúságot szó- 
val és cselekedettel.
Az élő Ü rral való találkozás olyan élmény, am elyben ugyanazon 

vízzel m osattunk meg és am elyben ugyanaz az ige tisz títo tt meg. Közö-  
sek a gyökerek. Noha m indnyájan  testvérek  vagyunk azáltal, hogy a 
terem tő Isten  kezéből jö ttünk  ki, K risztus k irályságának tag ja i csak az 
újjászületéssel és a  keresztséggel leszünk.

Amíg itt  vagyunk, osszuk meg életünk  tö rténete it. B udapestre jöt-  
tünk, m in t evangélikus keresztyének, sok országból, hogy á téljük  ezt 
a  genuin közösséget, érdekeltséget a  világ m ás részeiből jö tt em berek-  
kel. K érlek h á t titeket, hadd  halljam , hogy is van ez veletek, afrikai 
testvéreim m el, m i tö rtén t, am ikor először ju to tta tok  Jézus K risztus is-  
m eretére és eldöntöttétek, hogy követni fogjátok őt? M ondjátok el m a
gyar testvéreim , m it je len t Jézus K risztussal szem besülni és engedel
m eskedni h ívásánák, m it je len t a tanítványság a ti társadalm atokban?

Válaszként elm ondom  nektek, hogy is volt velem, m ikor szegény 
szülők gyerm ekeként nőttem  fel a nagy válság idején Chicago városé-  
ban. Elmondom, hogy akkor 17 évesen jö tt hozzám  U ram  igéje, am ikor 
m ár úgy láttam , hogy az öngyilkosság az egyetlen k iú t je len  gonosz 
világunkból. A szegénység úgy tűn t, rem énytelen csapda. Az élet pedig 
abszolút érte lm etlennek látszott: m inek napon ta tovább élni, mindez 
kérle lhetetlenül a halál felé vezetett.

Mi együtt vagyunk az egyház, fedezzük fel ism ét, hogy Isten k irály
sága em berekből áll, akik Vele találkoztak, tö rténetük  közös és a  közös 
Ú rnak ado tt válaszuk is közös, m inden  tagnak  genetikai, tradicionális, 
ku ltu rá lis  befolyásoltsága is van, mégis egy közösségnek a tagjai, am ely
ben m inden különbséget á t tudnak  lépni, azokon felül tudnak  em el
kedni.

Itt, ebben a  nagy gyülekezetben, glóbusunk különböző területeirő l 
jö ttünk  össze, különböző országokból, ahol egym ással szem ben álló poli
tika i ideológiák és különböző életstílusok találhatók. Családi kapcsola
ta ink  az egyes családoktól a k ite r jed t törzseken keresztü l széles skálán 
á t vezetnek. De m indez ellenére, am i szétválaszt bennünket, azért gyűl
tünk  itt össze Budapesten, hogy m egerősítsük közös elkötelezésünket 
Jézus Krisztushoz, az Úrhoz és rászán juk  m agunkat Isten  országának 
k ih ívására a misszióban. M int a M egfeszítettnek követői, a r ra  vagyunk 
elhíva, hogy ugyanazokkal, a sötétség erőivel küzdjünk, m in t am ikkel 
Ő . A mi U runk — így m ondja János apostol — végső gyötrelm ében 
azért im ádkozott, hogy m inket ne vegyen ki senki a világból, hanem  
inkább a világba kü ldettünk , hogy felvegyük keresztünket és megkezd
jü k  harcunkat fejedelem ségekkel és hatalm asságokkal, ak ik  a jelenlegi
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sötétség világának uralkodói, a gonoszság lelki seregeivel. Ebben a 
szörnyű háborúban, am elyet mezőkön és gyárakban, o tthonokban és 
kórházakban, üzletekben és piacokon, bírósági term ekben  és börtönök
ben folytatunk, az Ö ígérete szerin t egy közösséggé form álta tunk , hogy 
távol tud juk  ta rtan i m agunkat a gonosztól.

Amikor m i belekezdünk lelk i zarándoklatunkba, egyaránt szüksé
günk van a rra  a segítségre, am it az erőt adó Szentlélek n y ú jt és arra , 
amit egym ástól kaphatunk . Ebben az u tunkban  m i m ondhatjuk  egy
m ásnak, hogy a  gonosz csupán rom antikus fan tázia szülötte; de a ta 
lálkozás vele a  valóságos életben szörnyű, m onoton és csúnya. A kerti 
gyümölcs csak addig volt szép és kívánatos, am eddig m egették.

Ezért m enjünk  mögé, hogyan is kezdődött a hitünk, hogyan váltunk  
keresztyén közösséggé, egyházzá, m in t akik az igazságot szeretetben 
m ondják, egym ásnak szolgálnak, egym ást m egdorgálják, intik, m egerő
sítik, m egtartják , különben a királyság vízió jának gyilkosaivá leszünk. 
M indaddig, am íg a gonoszt csak m ásban íté ljük  el, mi m agunk követünk 
el gonoszságot (Máté 7,1—5). A Szentlélek ajándékának  k ritik a i m eg
ítélése a  keresztyén közösségnek ada to tt meg és m indig csak a szeretet 
kontextusában gyakorolható (lK or 12—13).

Hadd ad jak  néhány  illusztrációt. N em régiben, am ikor Los A ngeles
ben já rtam , Hong Kong-ból való evangélikus lelkészek fejezték ki cso
dálkozásukat azon, hogy az U SA-beli evangélikus egyházak nem  fe j
lesztettek ki nem zeti stratég iá t, hogy fogadják és lelkipásztorolják azo
kat a bizonyára nagyszám ú töm egeket, ak ik  k ivándorlásá t várn i lehet 
1997 előtt, am ikor is a b ritek  á tad ják  a gyarm atot a K ínai N épköztár
saságnak. Tudom, hogy az USA-beli evangélius egyház m éltányolta f i
gyelm üket és báto ríto tta  a Hong K ong-i lelkészeket, hogy állandóan 
em lékeztessük egym ást a m isszióban való kölcsönös felelősségre.

Válaszul az USA-beli evangélikus egyháznak meg kell kérdeznie az 
észak-európai evangélikus egyházakat, hogyan fogadják  azokat a k ü l
földieket, ak ik  hozzájuk érkeznek, törököket, a lgériaiakat és azokat, 
akik D él-Európa országaiból m a észak felé vándorolnak.

Kínos, de szükséges élm énye volt az USA-beli egyházaknak, am ikor 
az afrikai testvérek  figyelm eztettek, hogy egyházi pénzt ne kezeljenek 
olyan bankokban és részvénytársaságokban, am elyek üzleti kapcsolatban 
vannak a dél-a frika i apartheid  po litikát követő korm ánnyal.

Felelősségünk van, hogy figyelm eztessük egymást, m in t ugyanannak 
a testnek tag jait, hogy a királyság evangélium a nem  keverhető lösszé 
politikai, katonai vagy egyházi félsőbbség igényeivel, m ert ekkor m eg
szűnik M egfeszített U runk evangélium ának lenni.

Term észetesen nagy a veszély, hogy a dém onit bennünk m egne
vezzük ugyan — individuálisan  és testü letileg  is értve a bennünk 
levőt —, de ta lán  még nagyobb a veszély m ind az egyénnek, m ind az 
egyház szám ára, hogy nem  segítünk egym ásnak kiküszöbölni a m eg
nevezett, ism ert dém oni erőket. Egy dolgot bizonyosan tudunk, hogy 
„a mi nevünk légió” és nekünk szükségünk van arra , hogy egym ást 
segítsük a gonosszal fo ly ta to tt egyéni küzdelm ünkben.

Erőtlenségünk, hogy a m ai világ dém onait kiűzzük, ugyancsak m eg
vizsgálandó. H atalm uk, hogy m egfélem lítsenek és m eghódítsanak, olyan 
rettenetes, hogy sokan csupán szám beli tényekre alap ítva v árják  a m á
sodik eljövetelt. Bizonyos körökben spekulációk já rjá k  a paruzia rész
leteit illetően és a visszatérő közös k iá ltás ez: M aranatha! T anulm á
nyok az apokalipszisről nagy részletességgel beszélnek azokról a követ
kezm ényekről és esem ényekről, m elyek a végső idők m egnyilvánulásait,
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egy-egy ilyen tanulm ányból bestseller lett. A helyett, hogy belevetnénk 
m agunkat a jelen sötétség hatalm aival szem beni küzdelem be, az törté
nik, hogy akik  nem  közvetlen érdekeltek, valósággal örvendeznek há
borús riportokon, éhségről szóló tudósításokon, m ert ezek szám ukra a 
világ közelgő végének jelei.

Míg viszont a Jelenések K önyve a vigasztalás és reménység igéje 
az ü ldözö ttek és elnyom ottak számára, üzenete sohasem von k i a gonosz 
elleni harcból. Csak am ikor becsületesen h irdetjük , hogy az egyház 
te ljesíte tt fe ladata  az evangélium  egész világon való hirdetése, vagyis 
befejezte küldetését, csak akkor van  jogunk m oratórium ot h irdetn i a 
m isszió dolgában (Máté 24,14).

A misszió k ilá tásai sohasem  voltak ragyogóbbak, m in t manapság. 
Em berek m illiói vannak  állandó m ozgásban a világon. Az USA-beli 
C aliforniában m inden 10 évben m egkétszereződik az Ázsiából és a 
csendes-óceáni szigetvilágból szárm azó em berek száma. Mivel lakossá
gának egynegyede spanyol ajkú, ez az állam  m ind az angolt, m ind a 
spanyolt hivatalos nyelveként használja. A Los A ngeles-i iskolarendszer
ben több m in t 90 nyelvet használnak, hogy a világ m inden részéből 
szárm azó gyerm ekeket oktassák.

A m i sa já t szomszédságunk jól illu sztrá lja  az U SA-ban fellelhető 
m ai p luralizm ust és a világ m ikrokozm oszát m utatja . Közvetlen szom
szédunk egy japán  család és a m orm on egyházhoz tartoznak. Átellenben 
egy m oham edán család él Szíriából. Az Egyesült Á llam okban sok más 
település hasonló különbözőségeket m utat.

Az Egyesült Á llam ok-beli evangélikus egyház nagyon erős észak
európai hatásokat hordoz, de m ostanában m egvan a lehetősége ahhoz, 
hogy tanu ljon  m ásoktól, hogyan kell ku ltu rá lis  határokon keresztül egy 
egyházzá lennie a m inden ku ltú rából és fajbó l jövő nép szám ára. Tet
tü n k  m ár eddig is haladást, de ez lassú. Ennek folyam án missziói teoló
giánkat m egerősítettük és k ije len tettük , hogy a helyi gyülekezet a misz- 
szió központja és az evangélium ot a helyi kontextusban Kell tovább
adni. Ezeket a helyi szituációkat csupán azért em lítem , hogy illusztrál
jam  a szokatlan lehetőségeket, am elyek a misszió szám ára adatnak  ma. 
Á h íta tta l kell figyelnünk, am in t a Missio Dei fel tu d ja  használni népek 
szétszóródását is. Egy olyan nép, am ely m ár bezárkózott sa já t ku ltu rá
lis körébe, m ost konfron tá ln i kénytelen a világ m inden részéből jövő 
bevándorló tömegekkel. Szokatlan módon tehát, de az egyház ismét 
h iva tást nyert m issziói term észetének gyakorlására és a helyi gyüleke
zetek a rra  vannak  kényszerítve, hogy ugyanazokkal a  teológiai és gya
korlati kérdésekkel küzdjenek meg, am ire a világm éretű egyház kény
telen válaszolni ma.

Vajon a gyülekezeti tagság-e a misszió célja?
Vajon á ku ltu rá lis  hom ogenitás az érvényes missziói stratég ia egy 
p lu ralista  világban?
K ell-e la tin  szárm azású, ázsiai és afrikai lu theránusoknak ném et 
énekeket énekelni ahhoz, hogy valóban lu theránusok  legyenek? 
Vajon a prédikációs és istentiszteleti megszokott stílus a lutheránus 
egyházban m egfelel-e az evangélium  közlésének a mai több ku ltú 
rából összetett (crosscultural) helyzetekben?
Vajon a felekezeti s tru k tú rák  akadályt je len tenek-e a m ai pluralista 
tá rsadalm akban  a m isszióban való egység előtt?
Más fa jta  K risztust h irdetünk  a szegényeknek, m in t a középosztály
beli em bereknek?
A lelkészképzés a m ai fo rm ájában  megfelelő felkészítést ad-e a



m issziói m unka elvégzéséhez? V an-e bátorítás, képzés laikusoknak
olyan feladatokra, am iket még nem  végeztünk el?
Nem több beszéd és több szakdolgozat az, am ire m a szükség van. 

M inden m egtalálható, am ire csak szüksége lehet az em bernek, aki írn i 
M ay beszélni akar a misszióról Jam es Scherer k itűnő és átfogó könyvé- 
hpn (A misszió és evangelizáció evangélikus perspek tívá ja  a 20. század
ban cím ű könyv LWF Report No 11/12 Nov. 1982).

Most mégis itt  vagyunk. Ism ét csak űz m illiók látványa, akik sok 
országban még sohasem  hallo tták  az evangélium ot tanúk  ajkáról. Me
gint itt vannak a dém pnikus erők: az elnyomás, szexizmus, fa ji m eg
különböztetés, igazságtalanságok ak á r egyházi, akár politikai, akár gaz
dasági rendszerek gyakorolják. Azzal a  ténnyel is szembe kerülünk, 
hogy fia ta lok , akik  nem  rendelkeznek szem inárium i vagy akadém iai 
végzettséggel, m ert nem  volt rá  lehetőségük, igazán nem  gyakorolnak 
befolyást az egyház döntést hozó testületéiben.

Ezért, míg egyfelől igaz az, hogy a gyülekezet áll a misszió közép
pon tjában , mégis m inden missziói feladat ellátása tek in te tében  a gyü
lekezet kapacitása nem  elegendő, még egy-egy felekezeté sem. János 
apostol m ondja él nekünk, hogy am ikor U runk szem bekerült közvetlen 
halá lán ak  lehetőségével, azért im ádkozott, hogy követői m indnyájan  
„egyek" legyenek, ahogy am ikor k ikü ld i őket a  világba, m ár úgy h ir 
dethessék  az igazság igéjét, m in t közös bizonyságtételt. Sohasem  szabad 
fe ladn i az igazi ökum enikus egység és lelkiszolgálat elérésének célját.

A bban  a pusztaságban, am it a sok szó te rem te tt meg, hol ta lálunk  
rá  a r ra  a szóra, am i az Úr tól való az egyház mai m isszióját illetően? 
N em  gondoljátok, hogy van valam i csodálatos irón ia abban a leírásban, 
am it Lukács hoz azzal kapcsolatban, ahogyan K eresztelő János m eg
je len ik  a pusztában? Lukács megnevezi az uralkodó Róm ai Császárt, 
Jú d e a  korm ányzóját, hárm at a te tra rch ák  közül, két főpapot, ezek 
m in d -m in d  azzal b ízattak  meg, hogy Jú d ea  és a környékére felügyel
jenek. Isten igéje azonban á tugro tta  ezeket és helyettük  Jánost kereste 
meg, Zakariás papnak és egy m eddő asszonynak a fiát.

Talán a próféta, ak it m a Isten  k iválaszt a sok em ber közül, éppen 
egy nő, de őt be sem engedik azokra az ülésekre, ahol ilyen problém á
kat tárgyalnak  és döntéseket hoznak. Vagy ta lán  egy fia ta l személy, 
aki úgy lá tja  a jelen  világot, hogy még nem  hom ályosította el szemét 
a m últ több kudarca és akinek nyelve ta lán  m egfogalm azhatná a misz- 
szió vízióját a m ai friss nyelven, s szava á thato lna a beszédek és doku
m entum ok gondos sterilségén? H átha olyan valaki, aki sohasem  tanu lt 
írni és olvasni, de birkózott m ár az Ű r angyalával ta lán  éppen egy 
börtöncellában és akinek van szava a m a egyházához? Lehet, hogy ép- 
penolyan valaki, aki m ár harco lt a fa ji d iscrim inatio  és elnyom ás dél
afrikai ördögével, vagy El Salvadorban, vagy Etiópiában, vagy az én 
országom ban és ő m ondaná meg nekünk, hogyan lehet a göröngyös 
helyeket k iegyenlíteni és egyenes ösvényt készíteni az Űr szám ára. Az 
egyház jele a  m isszióban ta lán  éppen a szenvedés foka, am iben egykor 
a próféták is részesültek.

Ha pünkösd je len t egyáltalán valam it, úgy bizonyára azt jelenti, 
hogy az egyház népének m issziója nem  lehet egyetlen osztálynak, fa j
nak, nem zetnek, nem nek, életkornak a k isa já títo tt tulajdona. A Szent 
Lélek ajándékai Isten egész népének adattak , hétköznapi h ivatású  em 
berek ünnepeltek akkor.

M integy harm inc évvel ezelőtt írtam  vizsgadolgozatom at (M ester
fokozathoz), tém ám  az „eiréné” volt, a béke görög szava és a héber
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„sálóm ” fogalma. Tanulm ányom  a la tt Jézus m egelevenedett nekem, mint 
aki nem csak személyes béke hordozója, hanem  a teljesség ajándékának 
hordozója és am it hoz, azt a közösségben lehet valósítani. A Szentírás 
tanulm ányozása közben érte ttem  meg, hogy nem  lehet különbséget tenni 
egyéni és közösségi bűn  között, m in t ahogyan az Isten  ajándékozta új 
életnél sem lehet választóvonalat húzni az egyéni és közösségi élet 
m egújulásában. H a az egyház nem  kezdi el a sálóm  gyakorlását minden 
szerkezeti sz in tjén  és m inden program jában , úgy hogyan realizálható 
egyáltalán közöttünk a sálóm, pedig ez a m ennyek országának jelleg
zetessége? Hacsak el nem  tü n te tjü k  az ellenségeskedés m inden vá
lasztófalát az Isten  népében, képtelenek leszünk h irdetn i és élni Isten 
békéjé t egy m egosztott világban.

A prófétai fe ladat így hangzik : . . .  gyomlálj és irts, pusztíts és rom
bolj, építs és p lán tálj (Jer 1,10)!

A m isszióban levő egyház nem  m enekülhet a gyomlálás és irtás 
feladatátó l, m ielő tt p lán tá ln i kezdene. Először ki kell űznünk a démonit 
és csak azután  folyhat a misszió. Csak egy példát hadd  em lítsek.

Lehet, hogy ez a nagygyűlés tö lti be előző világgyűlésnek ígéreteit?
L ehetünk éppen m i az az Isten  népe, am elyik elfogadja történelm i 

felelősségét, véget vet a beszédnek, nők és ifjak  teljes egyenlőségéről 
vagy m ás k irekesztett rétegek egyenlőségéről az egyházban és éppen mi 
fogjuk gyakorolni a partnerség békéjét, „sálóm ját” ? Lehetséges, hogy 
éppen ez az evangélikus összejövetel m u ta tja  be, m it je len t az ökume- 
nicitás, az ökum enikus közösség és a világnak, hogy kom olyan veszi 
m inden h atároza tá t és előző ülések és ökum enikus összejövetelek nyi
la tkozata it?

Nem várha tunk  addig, am íg m indenki megfelelő képesítést nyer a 
partnerség elnyeréséhez a m isszióban: mi úgy nyerjük  el képesítésünket, 
ha benne vagyunk a p artn e ri kapcsolat folyam atában. Miközben gya
koroljuk  a „sálóm ot”, mi m agunk leszünk „sálóm m á”. Miközben el
tűnnek  a válaszfalak, aközben tanulunk  egymástól, igen, csak egy fo
lyam atban  lehetséges m egtapasztalni, m it is je len t a „sálom ”. Ekkor 
aztán  m ár tudunk, m inden képm utatás nélkül szólni a világ „salom ja” 
érdekében, am elyért együtt dolgozhatunk, igazi p artn e ri viszonyban a 
békéért, a politikai feszültségek csökkentéséért és a fegyverkezési ver
seny m egszüntetéséért. A „sálóm ” egyháza egy a misszió m unkájában 
és „sálóm ért” küzd a világban. Nem ez az Isten országának víziója?

M indez nagyon is képzelgősnek és naivnak  hangozhat azoknak, akik 
m ár sok nagygyűlésen vettek  részt és veteránok, de ugye az egyház 
mégiscsak jellegzetesen ilyen jövőt látó  és rem ényteli közösség? Látás 
kell ahhoz, víziói látás, hogy a szeretetben és a hitben és a bűnbocsá
natban  tud junk  rem énykedni ezekben az életalakító  erőkben. Víziónk
nak és rem énységünknek cselekvéssé váltásához nem  kell visszafelé 
m ennünk és összehívni egy bizottsági ülést, vagy terveket készíteni, 
hanem  vissza kell m enni és té rd re  kell ereszkedni és im ádkozni kell.

A tan ítványoknak, akik  v ita tkoztak  az írástudókkal a hegy lábánál, 
a transzfiguráció alkalm ával egy tisz tá ta lan  lélek kiűzésének kérdésé
ről, Jézus egyszerűen ezt m ondja: „Ez a fa jta  nem  űzhető ki semmi 
mással, csak im ádsággal” (Mk 9,29).

M ár m egvan a program tervezetünk. Tudjuk, m it kell tenni. Em lé
kezzünk győzelm ünkre és a rem énység eseményére. A kereszten el
hangzott k iá ltástó l a m egjelenéskor hangzó trom bitaszóig misszióban 
levő egyház vágyunk. Jö jjön  el a te országod) „Sálóm.”
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Reformációi sorozat

A megélt hit
ISTEN TEREMTETT VILÁGÁBAN — TEREMTMÉNYEKKÉNT

Ef 2,10

Reformáció heti istentiszteleteink nem csak em lékezésre valók, h a 
nem sokkal inkább önvizsgálatra és eszmélődésre, hogy hogyan élünk 
Istenünk d rága ajándékaival. H itben élni ezt is je len ti: tudnom  kell, 
hogy ki vagyok, hogyan éleik és hol élek. Ezekre a  kérdésekre életünk 
különböző összefüggéseiben keressük a feleleteket ezen a héten.

Felolvasott alapigénket a reform áció nagy felism erése és üzenete 
előzi meg: kegyelemből van üdvösségünk a hit által, Isten ajándékaként, 
nem cselekedeteinkért, hogy senki se dicsekedjék.

Isten új életet terem tő kegyelm ének a valósága azonban nem  szün
teti meg és nem  feledteti azt a valóságot, hogy miint m egkegyelm ezett és 
új életre k e lte tt gyerm ekei Istennek, nem  szűntünk meg Isten  te rem t
ményei lenni. A világm indenséget és az életünket terem tő A lkotó 
ugyanaz az irgalom ban gazdag Isten, aki Jézus á ltal m egszabadít bű 
neinktől, új életre kelt és bevisz kegyelm ének országába. A kegyelem 
által a h itben  nem  szűnik meg, hanem  m ás lesz a viszonyunk a Terem 
tőhöz és m inden terem tm ényéhez. Az Ő alkotása vagyunk m in t em berek 
és m int keresztyének is. Egy m odern b ib liaford ítás (Die G ute N achricht) 
terem tettségünknek és keresztyén vo ltunknak ezt a kettősségét, ugyan
akkor mégis szétválaszthatatlan  egységét így igyekszik visszaadni: „M ert 
mi m agunk teljességgel Isten  alkotásai vagyunk. Jézus K risztus által 
úgy te rem te tt m inket, hogy m ár most jó t tudunk  tenni, Ő akarja , hogy 
ezt a lehetőséget felhasználjuk .”

N em  cselekedetekből nyerjük  el Isten kegyelm ét, de a jó cselekede
tekben  valósul meg életünkben a kegyelem ajándéka. A zért nyerjük  el a 
kegyelem szabadságát, hogy igazi rendeltetésünk  szerin t tud junk  élni. A 
világban élünk, m ert Isten  terem tm ényei vagyunk. U gyanabban a v ilág
ban élünk, m elybe Jézus azért jö tt, hogy gondjait, bajait, bűneit m agára 
vegye és hordozza, hogy segítsen és Isten  te rem te tt v ilágát megmentse. 
A reform ációban le tt ú jra  világossá az elfeledett bib liai üzenet: nincse
nek üdvösségszerző cselekedetek. A  kegyelem  gazdagságából azonban fa 
kadnak a jó cselekedetek. Az Isten  á ltal előre „elkészített” cselekedetek 
nem pusztán törvény á lta l e lő írt kötelességek. Többek azoknál. Ezeket 
Isten m ár régen kigondolta, szívében m egfontolta, eltervezte és m in t az 
Ő alkotásai, Jézus K risztusban erre  terem tettünk . És ha m in t az Ő alko
tásai élünk, akkor szeretetétől, irgalm ától, önátadásától, gondolataitól és 
akaratá tó l hordoztatunk.

Isten  te rem te tt v ilágában terem tm ényként élni azt je lenti:
1. hogy felelősséget hordozunk és reménységgel te k in tü n k  Isten  te 

rem te tt világára. Ez a felelősség abból a h itből fakad, hogy Isten  m a  i s 
Ura a világm indenségnek. Az LVSZ budapesti világgyűlésén m ondotta
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Em m anuel A braham : „Sokan m a úgy gondolkoznak a világ m ai állapota 
felől, hogy a nukleáris és m ásfa jta  fegyverkezés — dollárm illiók árán —. 
bizonyosan háborúhoz vezet és az em beri faj kipusztulásához. Az én vél 
lem ényem  szerin t ez a h it csak azon a meggyőződésen alapulhat, hogy 
az univerzum  Terem tője vagy m eghalt, vagy visszavonult a  világ ügyei, 
nek intézésétől. . . .  B árm it gondol is az em ber, vagy cselekszik, az Úris
ten m űködik és terem tését örök célja felé vezeti. . . .  K risztus .. . egyháza 
azon lesz, hogy olyannak tek in tse Őt, m in t aki egyedüli rem énye a vi
lágnak. segítse a te rem te tt világgal való törődés m inden törekvését, sze- 
retetbein, am ely az Ő kibeszélhetetlen szeretetére válasz.”

2. Igyekszünk reálisan látni a világ m ai arculatát. Az orvos gyógyító 
tevékenységében az első teendő a diagnózis, a  betegség felism erése és 
m eghatározása. Aki segíteni szeretne, tu d n ia  kell, hogy hol a baj és mi 
a  baj. Igaz, hogy ez még nem  segítés, de az első nélkülözhetetlen lépés 
feléje. A világot nagy összefüggéseiben és közvetlen környezetünkben is 
m inél jobban kell ism ernünk. L átni kell, hogy a technika roham os fej- , 
lődésének nem csak előnyei vannak, de há trányai is. „K ételkedünk, hogy 
jó -e  az em bereknek: egyre szélesebb utak, egyre több autó  szám ára, egy
re nagyobb erőm űvek egyre több energiafogyasztás szám ára, egyre k ö lt- ' - 
ségesebb csomagolás egyre kérdésesebb fogyasztási cikkek részére, egyre 
nagyobb légikikötők egyre gyorsabb repülőgépek szám ára, egyre több 
rovarirtó  egyre gazdagabb ara tás érdekében, és nem  elfelejtve, hogy 
egyre több em ber él egy egyre szűkebbé levő földgömbön. M ert az utób- ; 
b i években m egtanultuk, hogy m indezek ezt is je len tik : egyre szennye- .. 
zettebb levegő, egyre undorítóbb törm elékhalm ok, egyre elviselhetetle
nebb zaj, egyre kevesebb tiszta víz, egyre ingerültebb em berek, egyre 
több mérgező anyag a  szervezetekben, és egyre több halo tt az utakon” 
(Eppler).

M indezek nem  a fejlődés ellen szólnak, de figyelm eztetések, hogy 
nem  lehet m inden további nélkül és felelőtlenül m egváltoztatni a term é
szet rend jé t és törvényszerűségeit. Az em ber nem  tehet meg mindent, 
am ire képes lenne. Egyre inkább rájönnek  a világ különböző részein élő 
em berek, hogy tek in te tte l kell lenni a  term észet rendjére, Isten  terem 
te tt világának a , törvényszerűségeire. Szükséges a fejlődés és a javak 
term elésének fokozása, de nem  akárm ilyen áron.

A te rem te tt világot m a soha nem  létezett m értékben fenyegeti a 
megsem m isülés veszélye. S ennek okai nem  m aguk az atom - és nuk
leáris fegyverek, ezek csak egy végzetes pusztulás veszélyét re jtik  m a
gukban. A világpolitikai helyzeten kell változtatni, igazságos világot te 
rem teni, hogy n e  törhessen ki egy m indent m egsem m isítő világháború.

3. A  jó cselekvésére terem te ttünk . Is ten  bennünket Jézus K risztusban 
jó cselekedetekre terem tett, hogy azok szerin t „é ljünk”. Ez utóbbi ige a 
görögben (peripateó) életfo ly tatást jelent, de je len ti a já rást, az útonle- 
vést is. Vagyis „útonlevőknek” szól az ige, akik  még nem  érkeztek a cél
ba. A földön élőknek, akik  még nem  érkeztek el Isten  m ennyei világá
ba. Ezen az ú ton  még van  bűn, szenvedés, nyom orúság, van halál is. Amit 
nem csak tudom ásul kell vennünk, de az Isten  á ltal előre elkészített cse
lekedetekkel enyhíteni, gyógyítani kell. A keresztyén em ber, a gyülekezet 
nem  önm agáért van. H anem  azért, hogy Isten K risztusnak a gyógyító 
szerétét ra jtu n k  sugároztassa tovább. K özülünk m indenkire bízott vala
m it az Isten. Valamit, am it az Ő tiszteletére, em bertársaink  szolgálatára 
és közben a sa já t öröm ünkre fel tud  használni. Az erős is, a gyenge is, 
a beteg is, a testileg vagy szellemileg sérü lt és korlátozott is. Bodel- 
schw ingh hangsúlyozta mindig, hogy a  legerőtlenebb betegei voltaik a
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legjobb tanítóm esterei. Isten  a kicsiken keresztü l is nagyot tud csele

ke d n i ! Isten terem tm ényeként élni azt is jelenti, hogy m indig  kom olyan  
kell fig ye ln i a  Teremtőre. Tudatosan kell Isten  terem tm ényeiként él
nünk- Kettős értelem ben is. „Em berként”, aki nem  vagyok sem több, 
sem kevesebb, m in t Isten  több m in t 4,5 m illiárd  gyerm ekének egyike! 
A kinek ugyanaz a Terem tője, m in t bárk i m ásnak ezen a világon. És Is
ten kegyelmével m egajándékozott gyerm ekeként, ak it Jézus K risztusban 
jó cselekedetekre te rem te tt újjá .
J Úton lenni az t jelenti, hogy m indig előre és felfelé nézni, addig nem 
járt utakon haladni, új táv la tokat keresni és felism erni, az előre elkészí
tett lehetőségeket felhasználni, a  h itnek  az Isten  á ltal készített „p rax i
sá t”, jártasságát, tapasz ta la tá t elfogadni és élni. Az úton nem  m egállni, 
lépésről lépésre előre haladni, míg elnyerjük  a Terem tő eljövendő v ilá 
gának m érhetetlen  gazdagságát is.

Sárkány Tibor

Isten megváltott világában —
Isten gyermekeiként

Róma 8,19

Sorozatunk alap tém ája: a m egélt hit. Öröm, hogy ,az idei reform á
ció sorozatban nem  egyszerűen egy régi té te lt hallunk  cím ként a hitről, 
m ondjuk „h it á l t a l . . . ” . De nem  is álta lában  szólunk és gondolkodunk 
a hitről, hanem  így: a megélt hit. A h it csak az életben, a m indennapi 
életben, annak  m egélésében lesz erő, m ás szóval csak úgy és akkor, ha 
azt a m indennapi életben aprópénzre váltjuk . Enélkül zsebünkben ho r
dozott bankó, sőt frázis m arad. Sorozatunkban a felolvasott igék estéről 
estére aprópénzre váltják  a h it nagy bankóját, m egm utatják , hogy m it 
je lent azt megélni. Mai esténkén a főtém áról m ár nem  is beszélünk 
sokat, hanem  azt nézzük, hogy m it je len t a m egélt h it e rövid vers 
alap ján : „a te rem te tt világ sóvárogva v á rja  az Isten  fiainak  m egje
lenését”.

Ehhez a rövid m ondathoz azonnal hozzá kell tenni még a beveze
tésben, hogy a rövid bibliai m ondatok sokszor k ísértést is jelentenek, 
m ottóvá válhatnak . Ezért jó, ha a fen ti rövid m ondatot összefüggésben 
nézzük, m ondjuk a Róm ai levél 8. fejezete, de legalábbis a 8,18—23 
alap ján  és azt h á tté rü l tudva (nem is ártana, ha erre  lehetőség van 
valam ikor fel is olvasni).

így nézzük m a este, hogy m it je len t Isten  gyerm ekeiként a világban 
élni, m éginkább: Isten  m egváltott v ilágában — Isten  gyerm ekeiként. 
M ert az nem  vitás, hogy a keresztyének ebben a világban sokféle m ó
don élhetnek attó l kezdve, hogy szinte istenítik  a világot, egészen addig, 
hogy nem  törődünk azzal, ahogy egy régebbi énekünk szólt: „M it nékem  
a v ilág?” Csakhogy ez m indkettő  szélsőséges m agatartás. B ennünket 
éppen fiúságunk ösztönöz, kötelez egy m ásféle állásfoglalásra a  terem - 
tettséggel és az em bervilággal kapcsolatban. Istenhez tartozásunk  a v i
lágnak egy új látásával, szem léletével ajándékoz meg m inket. Az ige 
á lta l terem te tt, a  reform ációban ú jra  felfedezett h itünk  annak  igazi
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megélésére ind ít m inket világunkban, kicsiben és nagyban egyaránt. 
Mi ez az új kapcsolat? Hogyan élnek Isten  gyerm ekei Isten  világában?

Sorsközösségben a világban  — ez igénk első felelete. A sorsközös
ségről R uth szép m ondata ju th a t eszünkbe: „ne unszolj engem, hogy 
elhagyjalak  'és visszatérjek tőled. M ert ahová te mégy, oda megyek, 
ahol te megszállsz, o tt szállók meg. Néped az én népem, Istened az én 
Istenem . Ahol te meghalsz, ott akarok m eghalni én is . . . ” (1,16). Milyen 
nagyszerű volna, ha m inden szem pontból kom olyan vennénk a sorskö
zösséget a m ieinkkel házasságban, családban, gyülekezetben és tá rsa 
dalom ban, népünk közösségében. I tt  azonban egyrészt mélyebb, m ás
részt tágabb sorsközösségről van szó. V ilágunk sorsa a mi sorsunk is, 
ezt az igazságot m ostanában nagyon érezzük és nem  is á r t átgondolni. 
I tt  m ost nem csak a közeli vagy távolabbi jövőről van szó. Egyrészt 
arról, hogy az em ber bűne m ia tt belépett világunkba a bűn, a  mi bű 
nünk  ron to tta  meg a világot. Ez a világ sorsközössége velünk, ezt hor
dozza „sóhajtva és váltságm űve nem csak egy-egy em berre, hanem  az 
egész világra érvényes. Isten te rem te tt világa m egválto tt világ is. Ez 
pedig nem  a tökéletességet jelenti. A világ életére nézve is áll, am i a 
keresztyén em ber életére nézve: m ár m egváltott, de még nem  ju to tt 
teljességre. Ez a sorsközösségünk a világgal, ez az, am it alázatosan kell 
lá tnunk  és felelőséggel kell vállalnunk. Mi Isten  fiai vagyunk kegye
lemből, de bizony semmivel sem vagyunk különbek világunknál, egy
szerre vagyunk bűnösek és igazak, ahogyan világunk egyszerre meg
ron to tt világ és m egváltott világ. Sorsunk összefonódott világunkkal, 
ta lán  m éginkább Isten  világával.

Szolgálva a világban  — ez igénk m ásodik felelete ma. A B iblia első 
lap ja i — Isten szavai — uralom ról beszélnek. Az em ber a világ u ra  és 
ennek sok szép jele is m utatkozott a történelem ben. Ez az uralom  is 
„fé lresik lo tt” a bűn következtében. Ha valak i ezen mosolyogna, akkor 
elegendő a rra  u talnunk, am iről m a a term észet áru lkodik: az em ber 
kizsákm ányolta a föld kincseit, az erdőket, m egm érgezte a vizet, sőt a 
levegőt is, hogy m inél gyorsabban és m inél több term ést takarítson  be, 
hogy m inél nagyobb eredm ényeket érjen  el az iparban. S ugyanez a 
em ber építi az atomkilövő helyeket is egymás ellen.

Isten gyermekei, akik az Űr Jézus K risztus szolgálatából élnek, úgy 
te ljesítik  Isten akaratá t, hogy szolgálnak ebben a világban. A megélt 
h it szolgálat. Szolgálatunk ta rta lm a: az evangélium  továbbadása, annak 
terjesztése m egélt hittel, szeretettel. U gyanakkor a bűn elleni harc, és 
a  világ kizsákm ányolása, az em ber kizsákm ányolása ellen fo ly tato tt harc 
is. Küzdelem  a környezetért, a terem tettségért, de küzdelem  az em beriség 
életének szépítéséért is. Sorsközösségünk a világgal nem  rezignáltság, 
hanem  m egfeszített harc Isten akarata , a szeretet, a jó  győzelméért 
A je len re  is áll: a terem tett világ sóvárogva vár Isten  fiainak  ilyen 
„m egjelenésére”, fellépésére és szolgálatára. U gyanerre ta n ít m inket a 
reform áció is, am ikor Luther szavaira em lékezünk: nekünk  a felebarát 
„K risztusává” kell lennünk. Ezen a ponton még tovább kell lépnünk.

Rem énységgel a világért — az igénk utolsó felelete kérdésünkre. 
M ert am ikor igénk Isten fiainak „m egjelenéséről” beszél, akkor az em lí
te tteknél jóval többről van szó és alapvetően m ásról is. A „m egjelenés” 
szót így lehetne visszaadni: feltárás, kinyilatkoztatás, teljességre jutás. 
Ár ra  u ta l ez a  kifejezés, hogy ebben az életben h itben  já ru n k  és re 
ménységben, nem  pedig látásban, messze vagyunk a teljességtől. Sze
m ünk elől még re jtve  van U runk, a feltám adott Jézus K risztus, de re j
te tt, sokszor éppen a bűn alá re jte tt keresztyén életünk  is. Ez az ige
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a rra  a  nap ra  utal, am ikor m ajd  m inden láthatóvá, nyilvánvalóvá lesz 
szám unkra és a  világ szám ára is. L áthatóvá lesz m indenki szám ára 
U runk , mégpedig teljes fényében és dicsőségében. S lá thatóvá lesz 
ugyanakkor az „új em ber”, Isten  gyerm eke is, nem  ta k a r ja  el többé 
semmi Istentől kapo tt h ivatásunk  fényét. Ez a nap az üdvösség nap ja  
lesz. Az új em ber sem ,,önm agában” fog Isten  előtt állni, hanem  Isten 
m eg ú jíto tt világában, sőt az új égen és új földön. Rem énységünk te lje 
sülése a világ m egújulása és teljességre ju tása  is, a terem tettség  végső 
rem énysége is. Ez a gyökere az em beriség m indig jobbat váró  rem ény
ségének  is. Jézus n ap ja  a tanítványok napja, de a v ilág nagy n ap ja  is.

Ezért nézhetünk rem énységgel a világra. Ezért tehetünk  meg m áris 
m indent jó rem énységgel világunkért, ez a  rem énység erőforrásunk az 
érte  való fáradozásra. Ezért igaz a m ögöttünk levő LVSZ-világgyűlés 
üzenete és m indig időszerű : K risztusban rem énységgel a világért.

M egélt h itünk  tehá t: sorsközösség, szolgálat és rem énység a világ
gal, a világban és a világért. A lu theri reform áció öröksége is ebben 
erősít m inket. Isten  segítsen, hogy Isten  m egválto tt v ilágában így éljünk 
Isten gyerm ekeiként.

Keveházi László

Isten megváltott gyermekeiként — 
mint Isten munkatársai

Zsolt 8,6—7

A lapigénk — a teljes Írás összefüggésében — hárm as sziklát k ínál 
keresztyén életünkre éppen úgy, m in t igehirdetési fe lad a tu n k ra -tek in te t
tel. Lássuk ezt a hárm as sziklát m ost a feladatunk  szemmel ta rtásával 
inkább vázlatosan, m in t körülm ényesen.

a) Igénk nem  fé listenekrő l vagy kisistenekről beszél, hanem  Isten  
által a saját képére terem tett, alkotó-képességgel fe lruházo tt és felelőssé 
te tt em berekről. Ezek valósága a bűnnel és a bűn következm ényeivel 
sem szűnt meg, bár ijesztően m egrokkant. Ezt az em bert vette  mentő 
pártfogásába Isten, a K risztus em bersége, kereszten szenvedett halála  és 
feltám adása által. Az elbukott és halá lra  íté lt em ber im m ár m egváltott 
em ber, jövendővel m egajándékozott em ber. Azaz Isten  gyermeke. M ind
ez nem  ellene m ond alapigénknek — kevesebbet sem mond —, hanem  
valószerűsíti és időszerűsíti annak  igazát.

b) A z em ber tehát kizárólag és teljesen  Isten  irgalmából és fé ltő  sze- 
retetéből lehet valóban m egválto tt em ber és Isten  gyerm eke. Ennek b i
zony nincs fikarcnyi e világi és em beri garanciá ja  sem. Egyetlen garan 
ciája volt és m arad : az az Úr  Jézus, aki á ltal lehetünk, akik vagyunk. 
Valóban Isten teljes és irgalm as szeretete irányába m u ta t igénk? Igen! 
Nem véletlen, hogy Zsid 2,6—8 K risztusra vonatkoztatja! Aki nem  Isten 
ha tá rta lan  szeretete felől érti ezt a zsoltárigét, bizonyos, hogy téved és 
eltéved. Csak a K risztussal m egm entett és így a K risztussal m ért em 
ber é rti helyesen Isten t és lá tja  helyesen m agát és álta lában  az em bert.

c) A z em bernek hatalmas és kitün te tő  megbízatása vo lt és maradt, 
hogy gondos ura legyen — egy húron pendülve Istenével — fö ld i v ilá 
gunknak, Isten a lkotásainak. Ezzel felelősen kell élnie, de sohasem  él-
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het vissza. Nem eshet a  puszta uralkodás, az önző úrhatnám ság  csap d á
jába! Vagyis: ta rta lm a  szerin t és helyesen érte tten  nem  kiváltságot ka
pott, hanem  szolgálatra rendeltetett. Az Isten  á lta l biztosított keretben 
a tőle kapo tt eszközökkel, és az á lta la  m eghatározott céllal. Még ponto
sabban: Isten  m unkatársává m élta tta , fogadta az em bert. Az az Isten 
aki gyakorta fe lv illan tja  dicsőségét az emberinek. Sőt néha m ár most rá - 
ragyogtatja. A beteljesedés teljes bizonyosságának vigaszával élhetnek 
gyerm ekei, és végezhetik boldogan m inden dolgukat. Szeretetében, áldá
sában nem  lesz törés!

Itt és most Isten munkatársai vagyunk!

L együnk azok egész szívvel, tudatosan, következetesen, teljes oda
adással és öröm m el! Vegyük kom olyan ezeket a szavakat valódi je len té
sük szerint! Egész szívvel, osztatlan szívvel, meleg szívvel, szeretetben 
gazdag szívvel szolgáljunk az Úrnak. A kétszívűségünk vagy félszívűsé- 
günk esetén m indig adósok m aradunk  valakinek, valakiknek. M egcsalunk 
em bereket, becsapjuk felebarátainkat. Kétszívűség vagy félszívűség ese
tén ugyanis az egyik szív, vagy inkább a kétfelé osztott szív m ásik fele 
ravaszul önző és cselesen számító. Kétnyelvűséggel eltakarjuk  az igazsá
got, de szóljuk a hazugságot. Tudatosan akkor vagyunk Isten m unka tár
sai, ha m inden napunka t azzal a bizonyossággal kezdjük, fo ly ta tjuk  és 
zárjuk : Isten  kom olyan vesz m inket, m in t drága áron m egváltott gyer
m ekeit. Megbízik bennünk, számol velünk és szám ít ránk. Legsürgőseb
ben éppen a legrázósabb, a legproblém ásabb viszonyok között. K övet
kezetesen az lesz Isten m unkatársa , aki nem  köti te tte it, jóságát, jóaka
ra tá t napokhoz, bizonyos alkalm akhoz, hanem  folyam atosan cselekszi 
Isten akaratá t. Teljes odaadással az szolgál, aki értelm ével, érzelmével 
és akaratával lá t m unkához naponkén t és így szépülhet cselekvése szol
gálattá. Nem m inden m unka szolgálat! A szolgálat szavunkat ne silá- 
nyítsuk szóvirággá! Öröm m el az lesz Isten  m unkatársa , aki közben bé
két és öröm öt szerez m ásoknak és így tanúskodik  Isten szeretetéről. Az 
így végzett m unkának  a visszahatása is öröm.

Isten  m unkatársai vagyunk. Ez azt je len ti másodszor: M indig em be
rek életét, üdvét, tehát je lenét és jövő jé t szolgáljuk ebben a „rangos” 
m inőségünkben. A lapigénk versei — de az 5. verset se feledjük! — 
ugyancsak kiem elik az em berélet, a földi élet, a személyes élet, és a kö
zösségi élet értékét. Ez még jobban elm élyül az eredeti szöveg szavainak 
gazdagsága és új képsorokat nyitó  ajándéka révén. H át még ha Krisztus 
U runk felől, a személye, szolgálata, m egváltó tette, folytonos közbenjá
rása felől vesszük komolyan a m agunk és mások em berségét! Isten  igé
jében távolról sem valam iféle felelősség nélkü li k iváltságról van szó az 
em berre nézve. Nem az Istenéénél alig kevesebb em beri többletről van 
szó. Ez félreértés volna. Az istenképűségünk csak az Isten  á ltal ránk  rótt 
felelősség gyakorlásának folytonosságában igaz. Ha ezt m ihaszna, tétlen 
k iváltságként é rtjü k  (statikusan!), és nem  felelős tettekre , á ldásra moz
dító  hatalm as a jándékkén t (tehát dinam ikusan!), bizony csak szóvirággá 
silányodik az istenképűségünk. Isten  közösséget akar m agával m egkülön
böztető, elkötelező, a j á d é k ával. De okvetlenül azt ak a r m idnennapi, em 
beri életviszonyainkban, a családban, a gyülekezetben, a közegyházban, 
a társadalom ban, a hazában, v ilágunkban is!

Isten  nem  közvetlenül, hanem  a képét viselő em beren, gyerm ekein 
keresztül k íván ja  m egoldani a jó  m egvalósítását, a bűn, a rossz, a go-
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nosz m egakadályozását, korlátozását. Az igazat, a  békét szerzőt, a ne
m eset, az életet gazdagítót. Az istenképűségünk küldetés az áldo tt földi 
é le té rt és az üdvösségért. Igazában ez a ta rta lm a  annak  a  k itün te tésünk 
nek, hogy m unkatársai lehetünk  és vagyunk. M ihelyt ezt komolyan, vagy 
sokkal kom olyabban vesszük, m ásként tervezünk, készségesebben vá l
lalunk. derűsebben lá tunk  m unkához. M ásként tesszük meg azt is, ami 
gyakran  rendk ívü likén t bukkan  elénk.

Isten m unkatársai vagyunk. Ez azt je len ti harmadszor: Jó példák
ként szolgálunk ebben a kitün te tő  m inőségünkben. M inden lehetőséget 
ragadjunk meg arra , hogy erre  neveljük a ránkbízo ttakat. K ülönben rú 
tul félreérti a fiatal, m ajd  az öreg is a m egbízatását vagy m egbízatásait. 
Az alázatos cselekvés, segítés helyett könnyebb és szédítőbb a kiváltság 
vagy rangosság pán tlikás ka lap já t lobogtatni. H ihetetlenül éhes és érett 
világunk, a szűkebb és tágabb környezetünk a jó példák felbukkanásá
ra. Csodát ugyan nem  garan tá lnak  a  ragyogó példák sem. De okvetlenül 
ígéretet hordoz m inden hitet, szeretetet, rem énységet tükröző példa. A 
nevelésről azért akkor sem szabad lem ondanunk és azt kézlegyintéssel 
elintéznünk, ha bizonyos késéssel, csúszással, vagy egyáltalán nem  lá tjuk  
eredm ényét. Az elszalasztott vagy rosszul használt alkalm ak sokasága 
legtöbbször csak a késő b ána t pokolisógát izm osítja. De a jóvá tehe te t
lennek is vonjuk le legalább a tanulságát. O ktalan felm agasztalások. is- 
tenkedővé tevő istenítések legalább annyira k isik la thatnak  em bereket, 
m int a fölényes, ravasz, irigy, féltékeny m éltánytalanság. Ne feledjük 
azért, és ne hagyjuk feledni sem — akár vezetők, akár beosztottak va
gyunk —, Isten  m unkatársa i vagyunk —, Isten m unkatársa i lehetünk 
és nem  nyársatnyelt k iskirályok vagyunk. G ondoljon erre m indenki, aki 
felelős, és Iki nem  az? Azzal kezdődik és folytatódik az em berségünk. 
Idejében tanu ljuk  meg, idejében tan ítsuk  meg istenképűségünk ajándék
voltát, küldetés jellegét, szent elkötelezését és idejében éljünk te ttekre, 
valóban szolgálatra lendítő erejével!

Szabó Gyula

Bizonyságtételre elhívottak  
Krisztusról tanúskodók

2Kor 4,5

(„Nem önm agunkat h irdetjük , hanem  K risztus Jézust, az U rat, ön
m agunkat pedig m in t szolgáitokat Jézusért.”)

Egyetlen szó lehet a  tém ánk: a bizonyságtétel. Nem  könnyű m a e r 
ről beszélni, de v igasztalhat m inket az a tény, hogy az egyház életének 
ú tján  m indig nehezen defin iálható  és az ado tt időszak eszmei áram latai, 
uralkodó kegyességi irányzata i á ltal erősen m eghatározott ta rta lm ú  k i
fejezés volt. Egy általános szabály azonban m inden időre érvényesen él 
ma is. Bizonyságtétel nélkü l egyetlen egyház vagy keresztyén közösség 
sem élhet. Épp a bizonyságtétel az, am i tűzbe hoz, elindít, k im ozdít a 
holtpontról. H iánya fájdalm asan  feltűnő: semmi sem  hiányzott belőle, 
m inden elvárásnak eleget te tt, csak épp nem  volt bizonyságtétel 
b e n n e . . .

Mi a k rité riu m ? Hol a  ha tá r?  Mi a lak ít á t szavakat és cselekedete
ket hétköznapi jellegükből ünnepivé, erővel tanúskodóvá, m ásokat meg-
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győzővé, igazán hatásossá? H iszen a bizonyságtétel valam i olyasmi, am i
re kénytelen felfigyelni az em ber, am i á ltal lá thatóan  és érezhetően 
erő t kap valaki, K risztus-élm ény születik ott, ahol eddig csak K risztus
ism eret volt.

A reform áció ideje éppúgy, m in t a reform átorok élete egyértelm űen 
bizonyságtétel. M últ és jelen  időben egyform án érvényes m egállapítás 
ez. L uther sem, a többi reform átor sem  használta szem betűnő módon 
és sokszor ezt a kifejezést, de fő téziseik stílusa és m egjelenési form ája 
m ögött m indig o tt érezhető ez az igény. Így lehete tt egy-egy hitvallási 
i r a t  részlete évszázadokon á t mozgató és h ite t ébresztő. így  válhato tt 
L u ther énekköltészete olyan elemi erővel rendelkező, „új h ite t terem tő” 
bizonyságtétellé. Közös alap m inden keresztyén szám ára, hogy am in t az 
apostolok a kezdet elh ívo ttjai voltak s legfőbb tevékenységük a bizony
ságtétel lehetett, úgy m inden m ai keresztyén ugyanannak a kezdeti el
hívásnak folytatója, m eghallója és k isugárzója a világban.

P ál apostol értelm ezése és igehirdetése három  alapvető szóra hívja 
fel a figyelm et akkor, am ikor küldetésünknek ezt a kulcsfontosságú 
ta rta lm át, a  bizonyságtételt vizsgáljuk.

A tagadás.
Nehéz küzdelem  ez önm agunkkal. M inden im ádság és m inden ige

hirdetés előtti harc. Feltörnek elevenebbnél elevenebb élm ények, k ik í
vánkoznak belőlünk izgalm as dolgok és események. Sok m indent el 
tudnánk  egym ásnak m ondani. Ránk, lelkészekre nézve kem ény kritika 
az, am it a napokban hallo ttam  egy fiataltó l: „H árom  lelkész szokott a 
m i tem plom unkban beszélni. De megmondom, nem  tú l nagy élvezettel 
hallgatjuk  őket. Az egyik m indig sz to rikat mesél, a  m ásik csak ismétli 
szó szerin t a B iblia m ondatait, a harm adik  pedig fájdalm as módon sze
m élyeskedik a jelenlevőkkel.” Van-e bennünk még készség a tagadásra? 
P ál klasszikus figyelm eztetése így hangzik: mi nem  önm agunkat h irdet
jük  . . .  Igaz-e ez legalább egy csekély m értékben a m i szolgálatunkban? 
Régi evangélizációs énekünket nem  kellene többször végiggondolnunk 
és m agunkra értelm eznünk, m ielőtt a szószékre és az em berek elé lé
pünk: „Szívembe jö jj . . .?”

A tagadás, ebben az esetben a bizonyságtételre való készülés első 
stációja okoz-e még feszültséget bennünk? Gyülekezeti tagok esetében 
ugyanígy áll ez a kérdés. K önnyen beszélünk, gyorsan váltunk  a h é t
köznapi küzdelm ek zajából a K risztusról szóló beszélgetésre vagy b á r
m ely keresztyén életszükségletre, akár énekre, im ádságra, akár úrvacso
rá ra  vagy testvéri beszélgetésre. De a bizonyságtételhez vezető ú t elke
rü lhete tlen  első stációja a tagadás. Nehezen születő tu d ati változás az, 
hogy nem  én, nem  az én gondolatom, nem  az én cselekedetem  követ
kezik, hanem  K risztus szólal meg és Ö cselekszik ra jtam  keresztül. Nem 
azzal leszek én ebben naggyá és hatalm assá, hogy kiem elkedő te ljesít
m ényt nyújtok, hanem  épp azzal, hogy m ilyen kicsivé zsugorodik az 
önzésem, érdekem  és akaratom , és ezáltal m ennyire lesz képes hatn i az 
ige. Az „egyedül K risztus” h ihetetlenül tiszta  és örök érvényű igazsága 
nem  kerülhető  meg ebben az összefüggésben sem. M inden kárbavész, 
h a  ezt szem elől tévesztjük. N incsen erőtlenebb és szánalm asabb küldött, 
apostol annál, aki önm agáról, a küldetés nehézségéről beszél órákon át, 
közben tökéletesen elfelejti á tadn i azt, am iért kü ld ték  s tán  épp ez a 
m agatartás kerü l hallgatói életébe.

A lu theri reform áció alapgondolatai között nagyon súlyos és fontos 
szerepet kapo tt ez a m ozzanat. Nem az intézm ény, nem  a személy, nem 
a hivatal, nem  az érdek, hanem  kizárólag az ügy, K risztus a döntő. Pál
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apostol nagyon világos képe épp ezért érthető  könnyen. Isten  országá
ban sohasem lehet a cserépedény a döntő, hanem  m indig és kizárólag 
a benne rejlő  kincs a m eghatározó. Ezért kell egy szüntelen öntisztító, 
elrendező m agatartást m egtanulnunk és gyakorolnunk a tagadás te rü 
letén.

Kettős felism erés.
M inden kor bizonyságtevőinek két kérdésre kell határozott és v ilá

gos választ adniuk. Kicsoda- Jézus K risztus? Ki vagyok én? T ananyag- 
szérűén jól e lsa já títható  ta rta lm a t ad elénk Pál, am ikor ezekre a k é r
désekre így válaszol: Ő Úr, én pedig szolga vagyok. A szépen és tisztán 
hangzó felelet azonban csak akkor válik  a  mi szám unkra bizonysággá 
és életünkön keresztül mások szám ára elkötelező erejűvé, ha ez nem  a 
tananyagjelleget hord ja m agán csupán, hanem  több lesz annál. A kon
zekvenciákat beleszám ítva szabad csak errő l vallanunk. Hatalom  és 
szolgálat. Teljes lehetőség és korlátozott tevékenységi terü let. Csak egy 
döntő felism erés tehet m inket alkalm assá arra , hogy ezt m egism ételjük. 
Nem tananyag szinten citált szavak és gyakorlatok összessége válik  egy 
idő u tán  bizonyságtétellé, hanem  egy döntő p illanat s egy döntő ese
mény rendez á t életeket és közösségeket. Kettős h irdetést engedélyez 
itt Pál apostol: h irdetn i K risztust m in t U rat, aki a valóban döntő ténye-  
ző, aki az egyedüli tek in té ly ; és h irdetn i önm agunkat m in t akik az Ő 
vezetése, irányítása és teljes u ralm a a la tt élünk, szólunk és cselekszünk. 
Könnyebb kim ondani és elfogadni az első felism erést, m in t élni a m á
sodikat és kom olyan venni. A reform áció pedig éppen ezt a  vonalat 
em elte ki. Az alárendeltségi állapot és a beosztotti viszony Isten m unka
helyénél kellem es, kellőképpen meg nem  köszönhető lehetőséget jelöl 
az em ber szám ára. Nem azért, m ert többre leszünk így képesek-, hanem  
azért, m ert egyedül ebből a viszonyból képes elju tn i bárm elyikünk is 
a hitre. A legdöntőbb felism erés is csak ezen az alapon születhetik  meg, 
ha erre  a sz in tre állítjuk  m agunkat s képesek vagyunk m in t koldusok 
elfogadni á meg nem  érdem elt k itüntetést. V agyunk-e ilyen, csak K risz
tusról tanúskodó, önm agukat a lap ja iban  m egalázni képes kiválaszto tt 
em berek? Ezután ta lá lhatunk  feleletet a fen ti két alapvető kérdésre, de 
csak ekkor!

Elkötelezés.
Röviden így írható  körül ez az elem: nem  tehetem , hogy ne szóljak 

és nem  tehetem , hogy ne cselekedjek valam it. A kezdeti nyugtalanság, 
az óriási ere jű  lendület így je len tkezett az első keresztyének életében. 
Ahol m a ébredés és lendület található , o tt is uralkodik  ez az érzés. 
Olyan alapérzés ez, hogy tudom, sokat kap tam  valakitől és képtelen 
vagyok m egtalálni azt a fo rm át és eszközt, am ellyel egyszer s m inden
korra m eghálálhatom  és elintézetté tehetem . Az igazi ajándékot, a valódi 
segítséget, a m ély szeretetet nem  lehet „egyszer s m indenkorra” m eg
hálálni, velejáró ja lesz egy általános és hosszú idejű, tartós kapcsolat. 
A bizonyságtevő egyben elkötelezett is. Elkötelezett az erőt és ta rta lm at 
adó K risztus felé. E lkötelezett az erőt és ta rta lm a t váró  em bertárs felé. 
A bizonyságtétel m egélésének te rü le te  épp nap ja inkban  sem m iképp 
sem egy kőben, téglában, négyzetm éterben kifejezhető tem plom  vagy 
istentiszteletként em legetett alkalom , hanem  a találkozási pontok soka
sága. H árm as körön fu tnak  végig ezek a pontok. Család, gyülekezet, 
társadalom . V an-e h ite lünk  és szavunk m indhárom  terü le ten  úgy, m int 
akik m inden erejükkel és teljes életükkel el tud ják  kötelezni m agukat 
a tisztább, a jobb és segítőbb ügy m ellett? Valóban így állunk mi, mai 
keresztyének a különböző, Istentől ránk  szabott szerepekben? P ál apos-
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tol a lap ján  L uther teljes erejével h irdette  m inden prédikációjában a 
bizonyságtétellel kapcsolatban, hogy m indenü tt gyakorlandó m agatartás 
ez. Nem elkülöníthető a  bezárt, védett, illatos, lenyűgöző m éretű  dómok 
világába, hanem  az „élet m űhelye” az a terü let, ahol m i valóban bizony
ságot tehetünk. Ez a kapu tárás csak o tt és csak annak  lehetséges, aki 
napon ta képes összetörni bűnei te rhe m ia tt családban és egyházban 
m unkahelyen és közösségekben, és naponta éli á t azt is, hogy új lehe
tőség és új találkozási pontok adódnak, hogy elm ondjuk és megéljük 
azt, am it eddig m agunkban ta rto ttu n k  s ta lán  nem  is volt m indig tiszta 
és világos. Az igazi bizonyságtétel m indig akcióban és feszültségben 
született Jézus körül a  tanítványok életében, ugyanezt ígéri és ad ja  ne
künk m a is. Ezért nem  kell félnünk  egyetlen kihívástól sem, egyetlen 
nem  könnyű szolgálattól sem, m ert épp ezek érlelnek és tesznek alkal
m assá a  bizonyságtételre.

Szabó Lajos

Isten gyermekeiként -  jót cselekedve
Jakab 4,17

MEGSZABADULTUNK A J Ó CSELEKVÉSÉRE — hirdeti igazi 
öröm hírként a reform áció központi üzenete, a „H it á lta l való megigazu- 
lásró l” szóló evangélium . — A reform áció előtti egyházi életet az jelle
mezte, hogy a hívek keze-szíve a ' tem plom ba, az „o ltárra” hordta, am ire  
csak ereje és h ite  képes volt. Az „elégtétellel” ugyanis sohasem  lehetett 
„kész” a hivő. A bűnök m indig „ú jra term elték” a „szent cselekedeteik” — 
az imádság, a böjtölés, ön sanyargatás — szükségét, s ha volt is szó „ala- 
m izsnálkodásról”, az k im erü lt a tem plom ajtókban áldogáló koldusok 
m egajándékozásával. — Az „igazi” „jócselekedetekre” — az „élet isten- 
tiszte letére” — a reform áció szabadíto tta fel a h íveket: az ingyen, ke
gyelemből, K risztusért h ird e te tt bűnbocsánat és m egigazulás evangéliu
m a által. A záltal ugyanis, hogy a kegyelem be kapaszkodó h itünk  feles
legessé tesz m inden m ás „cselekedetet” és ezért „kezünk-eszünk” teljesen 
felszabadul a fe lebarát szolgálatára. Ami tehá t form álja , m otiválja a 
hivő keresztyén életét, cselekedeteit, az nem  a „ fizetés”, hanem  a hála.

Más oldalról m egközelítve a „hit á ltal való m egigazulás” evangéliu
mát, még azt is el kell m ondanunk, hogy az nem csak a bűnbocsánatban 
való „m egtisztulást” ígéri nekünk, nem  igaznak „dek lará l”, hanem  a 
Szentlélek á ltal „igazzá is tesz” — ú jjá terem t!  „Űj szívet” kap a megiga- 
zult keresztyén, am elyikkel képes „kapcsolatot te rem ten i” a bajbaju to tta l 
és képes szereteté b ő l  m agára vállaln i a m ásik em ber gondját, terhét.

Nem kell tehát a K risztus keresztjébe kapaszkodó keresztyénnek 
„k ita lá ln ia” a jó cselekedeteket, m ert Isten Lelke a h itben  „elkészíti” 
azokat szám unkra, és „elvezet” a  legegyszerűbb úton, hogy azok a „leg
term észetesebben” érjenek célhoz: a  családunk, a  m unkahelyünk, gyü
lekezetünk és hazánk életében. — A „lu theri-evangélikus h ivatás e tika” 
ezért a „K ereszt-evangélium ára” épül, és m aga is része ennek az evan
gélium nak, m ert a cselekedete inket „h itünk gyüm ölcseként” — a hit 
egyedül lehetséges „eleven életform ájakén t” k ín á lja  oda m inden em 
bernek.

Isten  ezekre a „jót cselekvő gyerm ekeire” v á r a „ terem tett v ilág” 
— (Róm 8,19) — s ezért nem  kisebb felelősséget ró ránk  U runk, m int-
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hogy hitünkkel és szolgáló szeretetünkkel a „Kereszt evangélium ának” 
reménységét hirdessük a m i világunk számára!

SZÁMBAVESZI A MULASZTÁSAINKAT m a az egyház Ura, am i
kor ebben  az igében megkérdezi népétől: m i lett a nektek  ajándékozott 

tá len tu m o k k a l” ? Hiszen nem  „üres kézzel” ind íto tt el m inket Krisztus, 
hanem  „gazdag h itte l” és „gazdag szerete tte l” ajándékozott meg a refo r
m átorok által h ird e te tt evangélium ban. — Könnyű lenne a „m egm ére
tés" alól k ibú jn i evangélikus m últunk  szép példáira  hivatkozva. Azokat 
az évszázados közös harcokat em legetve, am iket hazánk szabadságáért, 
népünk  szellemi, ku ltu rá lis  felem elkedéséért harcoltunk. — Ma igazak 
is — m a mégsem használhatjuk  takaróul, — am ikor Isten  a „jelenünket” 
ak a rja  megítélni.

Élesen kell tehát feltennünk  a kérdést: m iben látszik meg ma, hogy 
abban  a  városban, vagy faluban ahol élünk, van evangélikus gyülekezet? 
— az „evangélium  népe él” ? — Hogy szól vasárnaponként a harang? — 
de m ire  hívogat?: h itre?!, új életre?! vagy önelégült közönyre? — tétlen  
a lu v ásra?  — A gyülekezet szolgálatát nem lehet sta tisz tikákba belegyö
m öszölni, de ez a hét m indenképpen alkalom  arra , hogy felm érjük gyü
lekezeti életünk „hatékonyságát”. A  valóság feltárása m indig is „refor- 
m átori te tt” volt, m a is az!

MEGTÉRÉSRE HÍV MINKET AZ ISTEN ezen az estén, am ikor a 
gyülekezetünk m ai „ha tásta lanságát” bűnnek nevezi. — A „megváltozott 
körülm ényeket” annyiszor használtuk  az elm últ években „takaróu l” a 
m ulasztásainkra. Isten bűnnek nevezi, am ikor mi keresztyén szülők e l
m ulasztjuk gyerm ekeink hitben való nevelését; bűnnek m ondja az Isten, 
am ikor betegek, öregek vannak a közelünkben, — ta lán  a családunkban, 
akikhez nem  v ittük  el az evangélium  vigasztalását és szeretetünk szol
gálatát. B űnünkül ró ja fel az Isten, ha a m unkahelyünkön kevesebbet 
teljesítünk, m in t am ire erőnk és tehetségünk képessé tesz m inket, vagy 
am ikor a m inden áron való „hasznot-hajtás” önzővé és harácsolóvá, em 
bertelenné form ál m inket. B űnünknek nevezi az Isten, am ikor cinikusán, 
vagy öntelten keresztül nézünk a m ásikon és rem énytelenséget táplálva 
nézzük, hogyan „fáradnak  bele” az életbe sokan, egészen az öngyilkossá
gig! Amíg „ tré fá ra  vesszük” a m ellettünk élő alkoholisták sorsát, a szét
zilálódott családok, o tthon nélkü l m arad t gyerm ekeik ho lnapját, — addig 
Isten joggal ró ja  fel bűnünkül: hová te tté tek  a „hitből való m egigazulás” 
drága „ tá len tum át” ?!

M ert az egyháznak, az evangélium  m ai népének, — benne az egyes 
evangélikus hivő em bernek — ez a bűne: „Aki tehát tudna jó t tenni, de 
nem  teszi, bűne az annak”! — Nos — az igazi reform ációhoz m éltó a k 
kor lesz idei ünneplésünk, ha ebből a bűnünkből „m egtérünk”, vagyis 
m ulasztásainkat m egvallva, ú jra  „kegyelem re szoru ltnak” hisszük m a
gunkat. M int akik bizonyosak vagyunk abban, hogy „ú jrakezdeni” az 
életünket, a szolgálatunkat, csak kegyelemből, csak bűnbocsánatbó l. tu d 
hatjuk . — Ez a m egtérésünk, egyházunk m ai m egújulásának egyetlen  
kapuja.

ISTEN GYERMEKEIKÉNT — JÓ T CSELEKEDVE most m ár, a 
„m egigazult szív” m egindul a fe lebarát ínségén; a „m egigazult láb” rá 
lép a rra  az ú tra, am ely a  „szolgáló szeretet ú tja ” ; a  „m egigazult kéz” 
testvériségre, bará tság ra  keresi a fe lebarát kezét; s a „m egigazult száj” 
békességet, rem énységet h irde t békétlen  és rem énytelen em berek szám á
ra. — Isten gyerm ekeinek szolgálati terü lete  „a F öld széles h a tá ra ”, — 
s visszük is az evangélium  jó h írét, ha m ódunk van rá  messzi népek felé 
is. — Akik felé azonban a m i U runk m a ind ít el m inket elsősorban a
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„jó cselekvésére”, az a  Te otthonodban, a Te u tcádban, a Te gyáradban 
a Te íróasztalod m ellett élő m ásik em ber.

Hiszen éppen az a reform áció csodálatos, ú j é letet terem tő ajándéka 
hogy a hitből m egigazult em ber nem  kérdezi: „De ki a felebarátom ?” _J 
hanem  olyan „K risztus-szerűen” teszi a jó t: . . ... am ikor odaérkezett hoz
zá és m eglátta, odam ent, o la jat és bort öntött sebeire és bekötözte 
azokat”. Csizmazia Sándor

Krisztus által befogadottak - 
egymást elfogadva

Róm 15,7

G yerm ekkorom ban — az alföldi tanyavilágban élve — nem  is egy
szer éltem  át olyasm it, am it később művészi m egfogalm azásban Arany 
János Családi kör c. epikus versében olvastam , tanultam . Ebből is 
most elsősorban a vándor befogadására gondolok: „De vajon ki zörget? 
,Nézz ki fiam, S ára: /' Valami szegény kér helyet éjszakára: /  M ért ne 
fogadnék be, ha tanyája  nincsen, /  M ennyit szenved úgy is, sok bezárt 
k ilincsen’!” és „M ajd a földre h in tik  a  zizegő s z a lm á t. .. .  /  S átveszi 
egy tücsök csendes b irodalm át.”

Szinte törvény volt nálunk  is a vándor befogadása, em berséges el
látása.

P ál apostol pedig Isten  irán ti hálával em lékezik a galaták  szerete- 
tére: „nem  estetek abba a kísértésbe, hogy engem  erőtlenségem  m iatt 
megvessetek vagy m egutáljatok, hanem  úgy fogadtatok, m in t Isten an
gyalát, m in t K risztus Jézust” (Gál 4,14). Em lékeztetve őket Á brahám  
példájára  is (lMóz 18,1—8), am elyről Zsid 13,2 ezt ír ja : „A vendégsze
rete trő l meg ne feledkezzetek, m ert ezáltal egyesek — tudtukon kívül — 
angyalokat vendégeltek meg.”

Egyébként a Szentírás számos helyen in t az irgalm asság cseleke
deteire, am elynek alap ja és fo rrása K risztus irgalm as szeretete. Ő az, 
Aki igazában befogadott m indnyájunkat. A sokféle tan ítv án y t (Péter, 
Jakab , János, Júdás, Tam ás). A sokféle em bert zsidótól a pogányokig, 
a sokféle nyom orúságban szenvedőket P éter anyósától a Bethesda p a r t
ján  38 éve gyógyulásra várakozóig. N ikodém ustól Zákeusig és így to
vább. Elfogadta őket és seg íte tt ra jtuk . De elfogadott m inket is. Be
fogadott — m egtisztíto tt —, közösségébe vont, Isten  gyerm ekeivé for
mált.

K risztus szerete té t á llítja  P ál a gyülekezet elé „példaképül”, m int 
am elyben ez a kérdés is megoldódik. O m aga von be a sa já t szerete- 
tébe. Az erőtlenek te rhé t hordozó és elhordozó, a  szeretetért, áldozatért 
és önfeláldozásért hálátlanságot, szeretetlenséget, sőt szidalm at is vál
laló szolgálatnak kell bennünk meggyökereznie és eleven életté lennie.

A reform áció hetében keresztyén ajándékainkból — felism eréseink
ből elsősorban azokat kell hangsúlyoznunk, am elyekre a reform áció is 
rám u ta to tt és sem m it sem vesztettek értékükből.

1. K risztus befogadott m inket. Ez az evangélium , am elyet nem lehet 
eléggé és elégszer elm ondani, szólni. Ez az az esemény, am ely által 
nem  vagyunk szám kivetett, céltalanul bolyongó vándorok, hanem  h a
zánk, o tthonunk felé m együnk, még ha olykor el-eltévedünk is. „Ezért
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teh á t nem  vagytok idegenek és jövevények, hanem  polgártársai a  szen
teknek  és házanépe Istennek” (Ef 2,19).

Is tennek , K risztusnak ez nagy áldozatába kerü lt, de vállalta. K e
reszt, gyalázat, gyalázkodás, csúfolódás ju to tt osztályrészéül; a „bűnösök 
közé szám iálta to tt”, pedig őbenne bűn nem  volt. V állalta szeretetből. 
Helyesen lá tta  meg S ienai K atalin : „K risztust nem  a szögek ta rto tták  
a kereszten , hanem  a szeretet.” Testvéreivé fogadott éppen a szenve
dése, áldozata révén.

Ez a kereszt teológiája, am ely egyszerre e lre jti Isten  hata lm át és 
kinyilvánítja végtelen szeretetét. A m it el akar m ondani m agáról, azt 
kinyilatkoztatja az Ige és az igehirdetés (evangélium!) által.

Ha Istennek ezt a nagy a jándékát felism erjük és elism erjük, akkor 
alapvetően felad juk  önm agunkat, m inden öndicsőségünket. Az em ber 
önmagát vétkesnek vallja. M egvallani annyi is, m in t m eghalni 
(Loewenich), m egtagadni m agam at. A h it új élete a kereszt élete, szün
telenül m eghal — azaz életét ad ja  a m ásikért. Ez a K risztussal együtt 
meghalni. A kkor lesz osztályrészünkké a bűnbocsánat, az a  jó, am it a 
Krisztus keresztje szerzett nekünk, ha szenvedésben vagyunk. De ez 
elsősorban nem  külső szenvedés, hanem  szenvedéskészség, a m agam 
feladásának készsége a m ásikért.

2. K risztus befogadott m inket. Nemcsak engem, sokakat fogadott 
be s ezeket gyülekezetté terem ti, egy-testté form álja. I tt  van az egy
háznak, a szentek közösségének a létjogosultsága: közösséggé lenni, vá l
ni. Luther A keresztyén em ber szabadságáról c. ira táb an  szabadságun
kat egyértelm űen a felebarát szolgálatában állap ítja  meg. Á felebaráti 
szeretet cselekedeteit pedig a búcsúk pénzáldozatával szemben hang
súlyozza. Mi m indenért ad ki pénzt az em ber, hogy boldogságát (üd
vösségét) m egvásárolja — pedig ez K risztusban készen van. Am im  van, 
azzal a felebarátom nak tartozom , hogy az egy-test közösségébe vonjam .

Nincs vallásos individualizm us, am ely elválaszt az egyháztól, gyüle
kezettől, hanem  m isszió van. M egism ertetni az em berekkel a K risztust. 
Az élő K risztust, aki énbennem  is él, engem is m ozgat és a szeretet, 
a felelősség, az irgalm asság lelkületével tö lt el. Ezért L u ther W artburg 
várában bezárkózva sem önm agára gondol. F ord ítja  a Bibliát, posztillát 
ír, röplapokat a  felebarátoknak. A keresztyénség kettőből áll, hangsú
lyozza: h it és szeretet.

De csak a K risztusban hivő em ber tud krisztusi módon szeretni. 
A m egigazított tud  m egigazítani. A kinek m egbocsátottak, tud  megbocsá
tani. A kit m egvigasztaltak, tud  v igasztalni stb. K risztus a keresztyének 
bűneinek elfedezője szeretetben (lK or 13!). Egyik a m ásikának K risz
tusa. Nem töri a közösséget, nem  válik  és nem  választ, hanem  összeköti 
és gyógyítja.

Kölcsönös egyetértés legyen közöttünk (Róm 15,5), m in t akik  egy
szerre igazak és bűnösök (simul iutus, sim ul peccator). Szentek közössé- 
sége — egyház — ahol hisznek, Isten  igéjét tisztán  és igazán h irdetik  és 
szeretetben élik. Közösség, am ely ott valósul az úrvacsorái asztalnál és 
folytatódik a felebaráti szeretet hétköznapi cselekedeteiben, egy Fő alatt.

3. K risztus általam  ak a r befogadni ma, m ai em bereket. A felebaráti 
szeretet nem  lehet szólam, jelszó, valam i általános igazság. Engem moz
gósít, hogy a m ai világ, a m agam  világának összefüggésében em bereket 
nyerjek meg K risztus szám ára. De nem  „vallási” értelem ben „egyház
tagnak”, hanem  aki m ajd  ugyanúgy átveszi és ad ja  tovább az irgal
masság cselekedeteit.

L uther a gazdagról és Lázárról (Lk 16,19—31) szóló p réd ikációjá-
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ban aláhúzza a gazdag re jte tt bűnét, hogy külső jó létében észre sem 
vette a nélkülöző, beteg Lázárt. Nem követett el nyilvánvaló vétkeket 
de nem  te tte  azt, am it tennie kellett volna; elm ulaszto tta a szeretetet 
irán ta. Vagy ha személyesen nem  ak a rta  m egtenni, nem  parancsolta 
meg a szolgáinak, hogy vigyék be egy istállóba és vigyázzanak reá. 
Nem érzi á t Isten  ajándékait, m ert ak i átérzi, fe leb ará tja  nyom orúságát 
is átérzi. A ku tyák  irgalm asabbak hozzá.

Ma nem  kell sokat m agyarázkodnunk ahhoz, hogy átérezzük, milyen 
ínségben van a m ai em ber, m ennyire vágyik m egértésre, irgalomra. 
K özvetlenül vagy közvetve m indent a fe lebará t jav ára  és érdekében 
kell tegyük, m ert különben üres és célját tévesztett az életünk. Az, 
am it P ál a pogányokkal kapcsolatban m ond: „K risztusban rem ényked
nek a pogányok” (Róm 15,12), m i a világ em beriségével kapcsolatban 
beszélgettük á t az LVSZ budapesti nagygyűlésén: K risztusban — re
ménység a világ szám ára. „A rra h íva ttunk  el — m ondja a nagygyűlés 
üzenete —, hogy só és világosság legyünk.” (Lásd az Üzenet szövegét 
Ev. Élet 1984. augusztus 19.)

4. K risztus Isten  dicsőségére fogad be. Nyilvánvaló, hogy sokféle
képpen lehet m egfogalm azni a célt, am iért m indezt tesszük. Mi m agunk 
is többféleképpen fejezzük ki, aszerint, hogy az időszerű feladatok m it 
sürgetnek:- Teológiailag azonban tudnunk  kell, hogy ez Isten  dicsőségét 
szolgálja. Az em ber java, az em ber m éltóságának a visszanyerése is 
Isten  dicsősége, hiszen Isten  te rem te tte  az em bert a  m aga képére, am it 
azután a bűn m egrontott és tönkretett. K risztus befogadott m inket is 
egyházába, gyülekezetébe, hogy így dicsőítse Isten  kifogyhatatlan  ke
gyelm ét és csodálatos irgalm asságát. Isten  dicsőítése nélkül nem  lehet 
Isten t szolgálni. K ülönben nem  tudna kiszabadulni istentiszteletünk, 
Neki való szolgálásunk önzésünk és m agunknak tetszelgő hiúságunk 
ham isságából. H álaadás Isten  ra jtu n k  tanúsíto tt irgalm asságáért, m ű
vének hirdetése és dicsőítése kell, hogy a laphangjává váljon  életünk
nek. H itünk ne m arad jon  a tem plom  falai között, a belső szoba titk a
ként, hanem  ragyogjon az em berek irán ti hűséges, becsületes és áldo
zatos m unkálkodásban. Kovács Pál

Isten igazságát keresve — 
az örökélet reménységével

Mt 6,33

Isten  országának és igazságának keresése végigvonul az egész Hegyi
beszédben, ugyanakkor a reform áció központi m ondanivalója is. Luther 
Isten  országa és igazsága kapcsolatát a legszorosabban köti Jézus K risz
tus személyéhez és m egváltásához, am ikor a m ásodik h itágazat m agya
rázatában  azt ír ja  U ráról: „m agáévá te tt; nem  arannyal, sem ezüsttel, 
hanem  szent és drága vérével, á rta tla n  szenvedésével és halálával; hogy 
egészen az övé legyek, az ő országában ő alatta éljek, neki szolgáljak 
örökkévaló igazságában, árta tlanságban  és boldogságban; am in t ő feltá
m adott a halálból, él és uralkodik  m indörökké. Ez bizonnyal igaz!”. 
M egélni h itünket Isten  országában tud juk  úgy, ha h itünkkel beleka
paszkodunk ennek az országnak az Urába, aki azzal szerezte meg u ra l
m át, hogy szenvedett és m eghalt, sőt m in t Feltám adott, U ra is m arad
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m indörökké, és benne meg ak a rja  ta rtan i övéit, hogy neki szolgáljanak 
igazságban. M it je len t ez Jézus szerint?

1 . Első helyre kell kerülnie az Isten  országa és igazsága keresésének.
K eressétek  először . . . ” — m ondja Jézus hallgatóinak. De az őt hallgató

m ai tan ítványainak  is meg kell tanu ln iuk  a sorrendet, m ert az aggodal
m askodás az em beri szívben gyökerezik és olyan mélyek a gyökerei, 
hogy az életszínvonal em elkedése sem tud ja  k itépni, m ert a „hajszál
gyökerek” újból megizm osodnak és újabb aggodalm at terem nek az 
"amim v an ” — legyen az sok, vagy kevés, ez rela tív  — m egtartásáért 
és növeléséért.

Az aggodalm askodás önpusztító és életrövidítő  tényével á llítja  szem
be Jézus A tyja igazsága keresését, m elynek első helyre kell kerülnie 
azért, hogy Isten m entő és gyógyító szeretetét m egkaphassuk. Hogy k i
gyógyuljunk az önszeretetből, felesleges aggodalmaskodásból.

Ism eretes az, am ikor L u thert a reform áció válságos szakaszában 
megkérdezték, hogy m i lesz vele, ha a fejedelm i tám ogatás megszűnik, 
m agára  m arad és o tthon talanná válik, hol lesz helye? Ö erre  csak 
ennyit válaszolt: „Az ég a la tt!” Ez nem  egy optim ista em ber meggyő
ződése, aki a körülm ények kedvező alakulásátó l avagy a „m ajd lesz 
valahogy” homályos, ködös elképzelésétől v á rja  a jó  m egoldást, hanem  
reform átorunk m egélt hitének lecsapódása és így szám ára „az ég a la tt” 
nem  bizonytalan helyet je len tett, hanem  azt a biztos helyet, ahol m eg
ta lá lta  m ár a kegyelmes Isten t Jézus K risztus által, aki nem  hagyja 
porba veszni sem országát, sem igazságát, sem övéit.

Jó  lenne, ha mi evangélikusok rádöbbennénk bűnbánatta l a rra  a 
fonák helyzetünkre, hogy a  sorrend elhibázásából fakad aggodalm asko
dásunk  nyomorúsága. A mi ügyünkért szorgoskodunk egyházban és csa
ládban , közösségekben a m egélhetés és m egm aradás vonalán. Mi a k a r
juk  m egkeresni a „kenyeret” és m egfeledkezünk arról, am it refo rm á
to runk  W ormsban, a b irodalm i gyűlés előtt im ádságában így fejezett ki: 
„A te ügyed.” Az ő ügye, vagyis országa és igazsága áll az első helyen, 
így lesznek a mai, kenyérkeresetben m egfáradt, elfásult, aggódó ta n ít
ványok elsősorban Isten  igazságának fárad h a ta tlan  keresői.

2. Nem  hiábavaló ez a keresés, m ert am it keresünk, je lenvalóvá lett 
Jézus Krisztusban. „Wie kriege ich einen gnádigen G ott?” kínzó k ér
dése L uther szám ára addig volt elhordozhatatlan  egészen a pokol k ín 
jáig, am íg sa já t m agában, vagyis jó tetteiben kereste a m egoldást. De 
ab b an  a p illanatban  m egnyílt Isten országa kapuja, am ikor Jézus K risz
tu sb an  fe ltá ru lt előtte Isten  hozzá, bűnöshöz lehajló  igazsága. így  k ap 
juk  az írástudókét felülm úló igazságot, mely a m ennyek országába való 
b e ju tá s  feltétele (Mt 5,20). Ez a hozzánk lehajló  igazság, vagyis kegye
lem aktiv izál az elfogadásra, hogy k ijussunk az önm agunkra ép ített ü d 
vösség szakadékából. Így a K risztusban kapott igazság egyedüli bizo
ny ítéka, egyúttal biztosítéka is, hogy Isten u ralm a alatt, vagyis orszá
gában  vagyunk és itt  é lhetjük  meg h itünket, m ely nem  sokat kérdez, 
hogy hol kell jó t cselekedni, hanem  m unkában van, ahol kell. Nem 
h iáb av a ló  az igazságkeresés, m ert elvezet a felebaráthoz is, aki m elle t
tünk  él. Az igazságkereső így lesz em bertársá t m egtaláló irgalm as fele
b ará t.

A kérdés csak az, hogy keressük-e ezt az igazságot Isten országá
b an?  Im ádkozzuk a M iatyánk kérését: Jö jjön  el a  te  országod, de éhez
zük és szom júhozzuk-e igazságát (Mt 5,6)? Legalább úgy, m in t a m in
dennapi kenyeret, m elyért im ádkozunk és dolgozunk?

(Folytatás a B /IV. oldalon)
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Egyházunk útján

Hitetek reménység is legyen
Esperesi székfoglaló

H it és rem énység az Újszövetség világában e lválaszthata tlan  a fel
tám adott K risztustól. H itben kapcsolódunk hozzá és ez egyben szemé
lyes érintkezés Vele. H itünk Ő rá irányul, m ert Isten  világa Á ltala tört 
be a mi világunkba. Isten  közelségét hozta Ő földön tö ltö tt napjaiban. 
Ö ny ito tta  meg a m ennyet és hozta 4 m egújulás és megszentelődés hal
la tlan  erőit. M egtörte a sötétség hatalm át, szabad u ta t ny ito tt Isten 
világa felé. Feltám adott a halálból, felv itete tt és részt kapo tt az Atya 
dicsőségéből. Azóta is szüntelen m unkálkodik úgy, hogy Ő m aga emeli 
ki az em bert az Istentől való távolságból és á llítja  vissza a m ennyei 
A tyával való közösséget, m ert nincsen üdvösség senki m ásban. A vele
jéig  m egrázkódtato tt börtönőrnek m ondja Pál F ilippiben: „Higyj az Úr 
Jézusban és üdvözölsz m ind te, m ind a te házadnépe!” (Acta 16,31.) 
Ez azt jelenti, ragadd meg a jelenlevő K risztust és ta rts  ki m ellette és 
egyszerre m egszűnik a távolság és közel kerülsz az Istenhez! Az apos
toloknál nem arról van szó, hogy hallgató ik  ragaszkodjanak egy tan ítás
hoz, hanem , hogy kapcsolódjanak egy személyhez. Nem a K risztus ke
resztjében, vagy feltám adásában kell hinniük, hanem  a m egfeszített és 
feltám adott, élő K risztusban! A m ikor az apostolok h ite t követelnek, 
m indig azt je len ti: ko rtársaik  vegyék észre az alkalm akat, am elyeken 
m inden kétséget kizáróan személyes kapcsolatba kerü lhetnek  K risztus
sal és a m ennyei A tyával! Ezért követeli Jézus a küldetésébe vetett 
hitet, am ely az élet m inden te rü leté t átfogja, am ely  kapcsolódik a bi
zalomm al, és am ely ugyanakkor szeretetben lesz láthatóvá. T ehát a hit 
sokkal több járulékos inform ációnál: maga az  élet és életre, örök életre 
vezérlő ajándék, lehetőség. Egyúttal m agában hordozza a jövő rem ény
ségét is!

F igyelem re méltó, hogy az apostol szükségesnek ta rtja , hogy a hittel 
kapcsolatban külön felh ív ja a figyelm et a rem énységre. Noha az igazi 
h it ezt m agában foglalja, de úgy lá tja , még sem á rt ezt ú jra  és ú jra 
kiem elten hangsúlyozni, m ert gyakran találkozunk m agunkban és á lta 
lában a keresztyének között olyan hittel, am i inkább csak a m ú ltra  irá 
nyul és így nem  je len t valódi erőt a  jelenben, jövő lá tása pedig semmi, 
vagy édeskevés. Ez az az ism erős m agatartás, am ely csak a m últba te
k in t és nosztalgiával beszél az ősök hitéről, helytállásáról. Ez azonban 
legfeljebb protestáns, lu theránus öntudato t eredményez, am elynek bizo
nyos esetekben és körülm ények között van ném i m egtartó  ereje, de 
sokszor k im erül megszokott form ákhoz, keretekhez, tradícióhoz való 
görcsös ragaszkodásban. Gyülekezeteink fiatalabb  nem zedékénél sokszor 
pedig m ár ilyesm it is h iába keresünk. Nem érdekli őket a tegnap, sem 
egyházunk, sem  népünk történelm e, egyik sem.
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A fentiek alap ján  azt kell m ondanunk, hogy a tegnapi m annából, 
áldásokból nem  lehet m a megélni, m ert az nem  életet adó táp lálék  a 
maga nem esebb értelm ében. Úgy is m ondhatjuk, hogy az élő K risztus 
m elletti mai döntést nem  póto lha tja  Istennek tegnapi, az elődöknek 
adott áldása, de am ennyiben a  Vele való személyes kontaktus lé trejö tt, 
akkor hálával nézünk vissza is és áld juk  Isten t az első pünkösd óta m eg
bizonyíto tt te tte iért, hűségéért, ajándékaiért, m inden bűnünk ellenére 
való m egtarta tásunkért!

E kem ény m egállapítások u tán  ne gondolja senki, hogy én nem  ér
tékelem eléggé a m últat. M ielőtt la je lenről és jövendőről szólnék, le
gyen szabad néhány gondolatban — elsősorban személyes vonatkozás
ban — visszatekintenem  mégpedig Isten  irán ti mélységes hálával.

a) M indenekelőtt a r r a  a családra, melyben- nevelkedhettem . Első
sorban 23 éve halo tt édesapám  képe elevenedik meg előttem. Ő az Ákos 
nemzetség te rü le tén  a X III. században keletkezett felvidéki Rozsnyó 
bányaváros szülötte és szerelm ese szíve utolsó dobbanásáig. K ora gyer
m ekkorától m eghatározta fejlődését az a rozsnyói egyház, am ely a maga 
keletkezését 1525-re datálja. Ennek a  nem  könnyű, de nagyon szép tö r
ténetében kicsiben benne ta lálható  — m int cseppben a tenger — egész 
magyarországi evangélikus egyházunk története. Az egyik ős, Lábossá 
Péter, e szent egyház m agyar részének káplán ja , később lelkésze 1597— 
1615 között. É desapánk életére: egyház-, haza- és m agyarság szeretetére 
nem kis hatással volt fiatalságának  egyik akkori lelkésze, Smid István, 
a későbbi gömöri főesperes. Az ő nevét többek között azért is em lítem  
e helyen, m ert ő a  K om árom  megyei Bok od község és gyülekezet szü
lötte, akinek az édesapja a  legendás h írű  bokodi lelkész, Smid M ihály, a 
szabadságharcban D am janich tábornok vörössipkás hadnagya, m ajd  szá
zadosa, k it Bököd aty jának  tiszteltek  és em legetnek m áig is. Nem ne
héz elképzelni, m ilyen hatások á rad tak  a rozsnyói parókiából. A zután a 
rozsnyói főgim názium  elvégzése u tán  E perjesre  kerül, az ősi kollégium 
ba, ahová Thököly és K ossuth is já r t  egykor, és am ely kollégium nak a 
falán levő em léktábla elő tt nap m in t nap e ljá rt, am ely em léktábla a 
Caraffa á ltal 1787 tavaszán felá llíto tt ún. eperjesi vértörvényszékre em 
lékeztetett, ahol 24 derék egyházát és hazá já t szerető eperjesi polgárt vé-» 
geztek ki szörnyű kínzások közepette. A zután D ebrecenbe kerül káp lán 
nak, m ajd  vallásoktató  lelkésznek és 27 évet szolgál ebben a nagy m últú  
alföldi városban. I tt  lép be az életébe az édesanyám , aki a debreceni 
magas qualitású  evangélikus elemi iskola negyven éven á t volt igazgató
tan ító jának  a leánya, B urgenland szülötte, Felsőlövő neveltje  és a sop
roni tanítóképző preparand istá ja . Ebben a lelkész-pedagógus miliőben 
lá ttam  meg a napvilágot 1928-ban és az evang. elemi négy osztályának 
elvégzése u tán  bekerü ltem  a híres Reform átus K ollégium  G im názium á
ba. Ebben a városban és kollégium ban erős volt a Kossuth-szellem , h i
szen a H absbur g-ház trónfosztásának helyén volt m inden évben a tanév
nyitó és -záró ünnepély. A zután 1942-ben N yíregyházára kerültünk, ahol 
az evang. K ossuth Lajos F iúgim názium ban érettségiztem  1946-ban. Ez a 
gim názium  is e lö ljá rt K ossuth szellem ének ápolásában, m ert nem  kis 
büszkeséggel őrizte és őrzi m a is K ossuthnak T urinból 1890. szeptem ber 
30-án keltezett válaszlevelét. A rra  kérte  ugyanis a városi tanács és az 
iskolá vezetősége, já ru ljo n  hozzá egy a lap ítványnak  a hevéről való 
elnevezéséhez azért, hogy em léke a „Főgim názium  m agyar ifjúság előtt 
évenként felú jíttassék .” M egható és m egszívlelendő Kossuth válaszlevele. 
Egyházunk és hazánk  tö rténete  iskoláinkon keresztül így csepegtette be-
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lém  egyházunk és hazánk  m ú ltjának  o ltha ta tlan  szeretetét. Pedagógusok 
és lelkészek szám om ra szinte egyet je lentettek , m ert közöttük nőt -  
tem  fel.

M agyar evangélikus egyházunk tö rténeté t itten i iden titásunk  egyik 
lényeges alkotórészének vallom  és tartom . A m últ ism erete nélkül le
vegőben lógunk a jelenben! Jézus K risztus tegnap is m unkálkodott, 
kétezer év óta m eghatározó módon van jelen  a világ életében! Édes
apám ra való emlékezés u tán  hálás vagyok az Ú ristennek, hogy édes-  
anyám at pedig itt  köszönthetem  és m egcsókolhatom  a kezét és átadha-  
tóm  neki ezt a  csokor v irágot és m egköszönhetem  neki a sok törődést, 
im ádságot és még egy bib liai igés jelzőt, am it 1946-ban, am ikor indultam  
Sopronba, belelopott a bibliám ba. Sopron felé vettem  észre a hóseási 
m ondatot: „Eljegyezlek téged m agam nak örökre!”

A papi család levegőjében nevelkedve két öcsémm el együtt akarat-  
lanul is közel kerü ltünk  az egyház életéhez. Édesapám tól többször hal
lo ttam  kis korom ban, hogy papnak  szeretne adni. Ezeket a m otívum okat,  
ha nem  is lehet letagadni pappá levésem  fejlődésében, azonban csupán 
csak  a családi tradíció, vagy kívánság nem  elegendő ahhoz, hogy valaki 
1951-ben lelkészi szolgálatba induljon.

Lelki életem  fejlődését döntő, módon határozta  meg az egyházunk
ban, különösen a 40-es években lángragyúlt ébredési mozgalom. Lelki 
életem  további fejlődését erősen m eghatározta a konferenciákon, evan- 
gelizációkon való sorozatos részvétel. M indez egyrészt közel v itt az egy
ház tu la jdonképpeni életéhez, m ásrészt fokozatosan ébresztette fel ben
nem  a lelkek irán t való felelősség érzését. Isten  vezetését lá tom  az 1942- 
ben N yíregyházára való költözésünkben is. A nyíregyházi nagy gyüle
kezet viszonylag mozgalm as egyházi életében kezdetben különösen az 
ifjúsági m unkához kerü ltem  közel, de ebben a gyülekezetben szerezhet
tem  Isten  kegyelméből később is jelentős gyakorlati tapasztalatokat a 
különféle igehirdetési szolgálatok végzésében. Érettségi előtti időben 
egyre inkább érlelődött bennem  Istennek olyan hívása, am ely végül is 
a rra  vezetett, hogy az Isten  igéjében való m ind kom olyabb elmélyedés 
á ltal életem et egészen az Űr szolgálatára engedjem  át. Érettségi után 
m ár m inden gondolkodás nélkül a soproni teológiai faku ltásra  adtam  
be felvételi kérvényem et. A teológián tö ltö tt öt esztendőt m inden áldá
sával és nehézségével együtt Isten  ajándékának  tekintem . Lelkésszé 
szentelésem  u tán  Ózdra kerü ltem  segédlelkésznek M arcsek János m ellé. 
Ózd m indig jó káp lán iskola volt. A hivatalvezetés m elle tt m egtanulta 
a jövendő lelkész: a  szolgálat az első és m indenekfelett való. K ét év 
után, 1953-ban kerü ltem  ebbe a megyébe, Kom árom ba, dr. Schulek 
T ibor esperes mellé. Ebben a  kis gyülekezetben élő nagy lelkészcsalád
ban éltem  11. családtagként. M ellette vettem  észre, m it je len t az egyház 
m ú ltjában  bányászni és kincseket a  napfényre hozni. Nagyon nehéz 
anyagi körülm ények között élt a nagy család. Volt például, am ikor ku
ta tás  közben elfogyott a tiszta  papír, am ire az adatokat ki kellett írni 
a  régi énekeskönyvekből. Nem volt o tthon annyi pénz, hogy néhány ív 
tiszta pap írt vehettünk  volna. Azt m ondta akkoriban kissé kesernyés 
m osollyal, de mégis jókedvűen: m ajd  egyszer írd  meg ezt, ha érdem es
nek tartod. Csak azért em lítek  ilyen m ozzanatot is, hogy kissé érzékel
tessem , m ilyen m élyről indu lt hazánk élete a háború  u tán  és hova 
em elkedett fel józan irány ítás és politika következtében. Még akkor is 
igaz ez, ha nem  volt ez az ú t tö retlen  és m indig egyenes.

Sok nevet em líthetnék  még, tanítók, tanárok, professzorok, vagy
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lelkésztársak nevét, m ert vallom, hogy ny ito tt szívvel és alázatosan m in
denkitő l lehet tanulni, akivel csak összehoz az é let és szolgálat!

De legyen elég ennyi a tegnapból!

II.

1 . A változások és „nagykorúság” kora. 1984-et írunk. A XX. sz. 
rohamosan közeledik a vége felé. 31. éve m ár annak, hogy T atabányán 
szolgálok lelkészként. H uszadik század vége és Tatabánya! Je len  korunk
ra m ind politikailag, m ind szellem történetileg a nagy átértékelés a je l
lemző. Politikailag forradalm i á talakulás tanú i lehetnek a most élő 
nemzedékek. M egítéltetett a régi társadalm i rend  m ind tartalm ilag , m ind 
szerkezetileg. Nagy vajúdás kohójában született és állandóan születőben 
van egy új, am it m a itt  fejlettebb  szocialista társadalom nak, illetve épí
tésének hívunk. U gyanakkor még erősen m eghatározza je lenünket az 
elvilágiasodás szelleme. K orunk em berét „nagykorú” jelzővel szeretjük 
emlegetni. Valóban, a m a em berének több inform áció áll rendelkezésére, 
m ert ny ito ttabb  szem m el jár, ú jságot olvas, rádiót, TV -t figyel, m űve
lődik, tanul. De az in form áció-áradat sokszor m eghaladja a befogadó- 
és feldolgozóképességét. M ert egy boldogabb jövendő építése közben 
szüntelenül világszerte fel-fellobbanó krízisekről hall, túlnépesedésről, 
születésszabályozásról, iparosodásról, autom atizálásról, k ibernetikáról, 
urbanizációról, környezetszennyezésről, űrutazásról, atom ról, a tom -neut- 
ron-hidrogén stb. bom bákról, fokozódó háborús feszültségről, kis- és 
középhatósugarú raké ták  ide-oda telepítéséről, azután  nacionalizm us
ról, fa ji kérdésről, osztályharcról, világforradalom ról stb. H a ezek 
mind nincsenek is közelünkben, sa já t szolgálati terü letünkön, de 
a kicsivé zsugorodott világban nem  vagyunk m entesek hatásuk alól. 
Vannak közelünkben m ás problém ák: a kollektív életform ában  egyre 
többet beszélünk az egyén m agányáról. M inél jobban em elkedik az élet- 
színvonal, annál inkább húzódik vissza a család a sa já t falai közé. 
Az etikai m értékek változása is nem  kevés problém a jelentkezésével 
já rt és já r. Az egyre növekvő szabad idővel sem tudunk  m it kezdeni, 
illetve azzal helyesen, bölcsen bánni. A teenagerek, az ifjúság körül is 
szám talan kérdés tornyosul. Szebb, egészségesebb, boldogabb, kiegyen
súlyozottabb, harm onikusabb élet helyett trag ikusan  magas a családi 
kötelékek felbom lásának száma, népbetegségként pusztít az alkohol, a 
sok közöny, életuntság, cinizmus, egyedül m aradottság  tragikus véghez, 
suicidiumhoz, öngyilkossághoz vezet, a generációs problém ák sok eset
ben a  perifériá ra  sodorják  a m egfáradt, idős szülőket, em bereket, a 
szükségesnél kevesebb gyerm ek vállalása a társadalom  elöregedését, az 
összlakosság szám ának állandó csökkenését eredm ényezi.

2. M indez hatással van az egyház népére is, m ert i t t  él és most él 
ebben a hazában és társadalom ban annak  szerves részét alkotva. Az el
világiasodás betört az egyházakba is. Ennek egyik kísérő jelensége Is
tentől, egyháztól való függetlenítés, elszakadás. Á tlépni a tegnapból i t t
m arad t kereteket, határokat. Nincs többé tekintély. Ez világviszonylat
ban is így van. Ha nincs tekintély, problem atikussá válik  a  vezetés. Ez 
a m agatartás így beszél: nagykorúságra te ttü n k  szert és a nagykorúvá 
vált em bernek nincs többé szüksége gyám kodásra, ra jta  kívül álló erő
forrásra. Anyagilag is biztosítva van az életünk, egy sereg bizonytalan- 
sági tényező e ltű n t az életünkből. A m odern, jó léti életform ában nincs 
szükségünk Istenre, egyházra és m indarra , am i ezzel együ ttjá r: gyüle-
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kezeti életre, az azért való lelki és anyagi áldozatra, felelősségre. Csen
desen kérdezzük: m indezek tagadása nélkül nem  lehet az em ber nagy
korú? Nincs itt valam i félreértésről szó? Ha igaz a nagykorúság, akkor 
ennek jelei, gyümölcsei lá thatóak  lennének éppen azokon a területeken 
ahol problém ák, bajok tornyosulnak, és am elyekkel szem ben nemegyszer 
tehete tlenül állunk. Az áh íto tt, ú j típusú nagykorú em bernek nem  anya
gias szem léletűnek, hanem   önzetlenül m ásokért élőnek kellene lenni, 
szellemi és erkölcsi javakban  kellene dúskálni! A bűnözésnek nem  nö
vekedő tendenciákat kellene m utatn i, a családok fészekm elege boldo
gon vállalná a több gyerm eket, tá rsadalm unknak  nem  öregedési m utatói 
lennének, az egy főre ju tó  alkoholfogyasztás meg az öngyilkosság p ara 
m éterei is süllyedő képet m utatnának , a válási árvák  és a m ár születés 
p illanatátó l elhagyott gyerm ekek nem  növekvő gondot okoznának tá r 
sadalm unknak, egyre inkább társadalm i üggyé lenne környezetünk vé
delme, hazánk tá jainak , ú tja inak , épületeinek tudatos szépítése stb. Nem 
érzünk itt  valam i ellentm ondást?

Így, szinte egy m ondatban, egy lélegzetvételre, csokorba kötve zúdul 
rán k  a problém atöm eg, m egtetézve még a világban egyre mélyülő poli
tikai és gazdasági feszültséggel, m egrettenünk és szeretnénk kim enekülni 
a világból, vagy strucc m ódjára hom okba dugni fejünket, vagy herm e
tikusan  elzárkózni — Isten  tud ja , hová?

Csak egyre vigyázzunk! Ne engedjük, hogy a sok jót, am i körülvesz 
bennünket, ahová e lju to tt az országunk, az elénk táru ló  diagnózis, kór
lap elhom ályosítsa, és hogy ezek a problém ák m egbénítsanak bennün
ket. M ert van terápia, van gyógyulási, m egújulási lehetőség, szorongatott 
helyzetből k iú t az egyén, a család, a gyülekezet, az egyház, a társadalom  
szám ára!

Ezért m ondhatjuk : hittel, rem énnyel a holnap, a jövő felé!

III.

Az egyháznak sajátos eszközei vannak, am elyeket — úgy érzem 
nem  becsülünk és használunk eléggé a rem ény alapállásából. A mai és 
még inkább a holnap gyülekezetének képét és szolgálatának fo rrásait — 
ahogy ezt igyekeztem  eddigi szolgálatom  során szemem előtt ta rtan i, a 
ta tabányai kis tem plom unk szim bólum aiban próbáltam  kifejezésre ju t
tatni. Ezek alap ján : 1

1. Szolgálatunk, életünk  egyedüli a lap ja az Isten  világot átölelő sze- 
retetéből é rtünk  halá lra  ad o tt Jézus K risztus, aki azonban nem  m arad t 
a halálban, hanem  valósággal fe ltám ad t és él és uralkodik. Ennek a 
ham isíta tlan  öröm híre hangozzzék tem plom ainkban! A Szentírás ta r ta l
mazza szám unkra ezt a jó h írt, m in t am i a  h it és élet feltétlen  szabá
lyozója és norm ája  az egyház és az egyes keresztyén szám ára. Becsüljük, 
igényeljük a reform áció á lta l kézbe kapo tt drága könyvet, a Könyvek 
Könyvét! O tt van o ltá ra ink  közepére helyezve és o tt van m inden evan
gélikus em ber, család könyvei között! Ha ta lán  félretettük , vagy eldug
tuk, vegyük elő bátran! Nincs m it szégyenkeznünk m iatta! Isten  kereső, 
gyógyító, bűnöket megbocsátó, új életre  felszólító, terem tő és vezető 
szava van benne! Azt az Istent, aki Szentíráson keresztül keres és meg
szólít, nem  kell szégyellnünk! A tudom ány is óriási változáson m ent és 
megy át. Az igazi tudom ány és tudós alázatos és vallja, hogy m inden 
tudásunk  rész szerin t való. Tudjuk, hogy sem m it sem tudunk. Nincs 
többé abszolú t anyag, abszolút term észeti törvényszerűség, röviden ab-
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szolút igazság, am ely a term észettudós szám ára m egism erhető lenne. 
a  jelenkori term észetképnek van helye Istenben, nem  pedig Istennek 
a term észetképben! B átran  higgyünk a felénk  hangzó szónak, a v iva vox 
evangelii-nek! Az elm últ L uther-évnek  is ez volt egyik jelszava: 
V ertrauen wagen! H add hangozzék továbbra is ez a biztatás!

2. A zu tán  drága k incsünk a keresztség szentsége! Vajon m egbecsül
jük-e eléggé? Nem ugyanaz-e a helyzet, m in t volt L u ther korában? A 
Taufbüchlein-ben így ír : „N aponként látom  és hallom , hogy m ennyire 
lanyhán és kom olytalanul — nem  akarom  azt m ondani, hogy könnyel
műen — kezelik a kisgyerm eknél a keresztség fenséges, szent és v i
gasztaló szentségét. Azt hiszem, ennek egyik oka az, hogy a körülállók 
mit sem értenek  abból, am i ott elhangzik és történik. L atinu l folyt 
ugyanis a szertartás. L eford íto tta ném et nyelvre. Mi anyanyelven végez
zük a reform áció korától, de é rtjü k  tu lajdonképpen, mi is tö rtén ik  a 
kereszteléskor? Később meg így í r :” T artok  attól, hogy az em berek azért 
rom lanak el anny ira  a keresztség után, m ert közömbösen és hanyagul 
bántak  velük és egészen kom olytalanul im ádkoznak értü k  a kereszte
lésnél. „A keresztség m agyarázatánál új, de biblikus az, hogy a kereszt
ség nem  egyszeri esem ény életünkben, hanem  ism étlődnie kell bűnbá
natban és m egtérésben.” A személyes h itre ju tás  u tán  válik  igazán d rá 
gává. „A keresztséggel Isten  h itünknek  fogódzót ad, am elybe beleka
paszkodhatunk m inden kísértéssel szemben és h ihetjük , hogy Isten  éle
tünket és üdvösségünket a k a rja” (Luther négy hitvallása).

3. A  táplálkozás szentsége az úrvacsora vagy oltárt szentség. Míg 
a keresztség a keresztyén élet alapja, az úrvacsora pedig nélkülözhetet
len erőforrás. H ála Istennek, egyre nagyobb a becsülete közöttünk, de 
ugyanakkor sokan, több gyülekezetben ta lán  rossz tradícióból vagy egyéb 
okból — rem énység nélküli h itből (?) húzódoznak tőle. Pedig Luther 
így ír  a N agykátéban e r rő l : „nem  a rra  kap tunk  szabadságot, hogy m eg
vessük ezt a szentséget. M ert m egvetésnek nevezem azt, ha valaki so
káig megél nélküle, pedig sem m i sem akadályozza . . . K risztus parancsa 
nagyon is a rra  ind ítha tna  téged, hogy m agadba szállj és így gondolkod
jál: „H át m icsoda keresztyén vagyok én? Ha az volnék, egy kicsit bi
zony vágyódnék arra , hogy te ljesítsem  U ram  parancsá t!”

A kegyelmi eszközök, m elyeken keresztül végzi K risztus szabadító
megváltó m űvét, gyógyít m indnyájunkat, iúj élete t, m unkál, magához 
kapcsol, hogy felszabadultan, boldog öröm ben éljü n k  és szolgáljunk!

4. Isten  kegyelm i m unká jának helye az egyház, a gyülekezet, am i
nek centrális pon tja  m a is az istentisztelet. Ez az, am i legfolyam atosab
ban és legáltalánosabban kíséri egyházi életünket és áll m indnyájunk 
rendelkezésére. I t t  szólít meg Isten, ébreszt bűnbánato t, ajándékoz meg 
bűnbocsánattal, ú j é lettel és ind ít ú tra  hozzánk illő táp lálékkal alkalom 
ról alkalom ra! Úgy érezzük az istentiszteleti é letünknek kellene leg
inkább olyan közösségi a lkalm aknak  lenni, ahol m indenki érezze a  fé
szekmeleget, m ert ne fele jtsük  el, a m a em bere különösképpen is kö
zösség u tán  vágyódik. A „m agány-betegség” lassan az élet valam ennyi 
te rü le tén  elhatalm asodik. Ma m ár egyre többet beszélnek az ún. m un
kahelyi m agányról is. Több m unkahelyen a dolgozó teljesen egyedül 
van. Ül egy-egy m űszerfal m ellett és nincs más dolga, m in t figyelni a 
különböző param étereket. Nincs kihez szóljon. Egyedül van és ez sok
szor ideget-tépő és k ib írha ta tlan . K eresi a  m ásik em bert, akivel szót 
tud  érteni, aki m egérti, ak inek  elm ondhatja  bú já t-ba já t, vagy örömét,
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a) Az új énekeskönyv bevezetése és az abban kínálkozó lehetőségek 
m ielőbbi beépítése istentiszteleti életünkbe. Nem kell félnünk, inkább 
örülni kell nem csak a ritm ikus éneklésnek, hanem  a litu rg iában  eszkö-  
zölhető ú jításoknak  is.

b) Nagyon kívánatos lenne m inden gyülekezetben egy — ha csak  
néhány tagból álló énekkar, ak á r zenekar létesítése, annak szolgálata. 

c) Frisseséget és a közösségi élet előm ozdítását je len theti a laikus " 
elem, az ifjúság és felnőttek  egyre intenzívebb bekapcsolása az isten- 
tiszteletbe. Nem lehetünk  eléggé hálásak  a levelező tanfolyam ok lehető-  
ségének és az azokon résztvettek  szolgálókészségének. Nem szabad par
lagon heverni hagyni ezt az a jándékot sem!

d) Nem  lehet eléggé örülni annak  a tendenciának  sem, hogy a  jö
vőben az úrvacsora egyre inkább elfoglalja nélkülözhetetlen jelenlétét 
az istentiszteleteinkben. Szerves és e lm aradhata tlan  része kell, hogy le
gyen m inden is ten tisz te le tünknek!

e) A  gyerm ek és ifjúsági m unka m ódszeres k iépítése is állandó fel-  
ada ta  továbbra is  m ának és holnapnak!

f) Az elm élyültebb bib liatanulm ányozás segítése m ind a családok
ban, m ind a  gyülekezeti életben.

g) A betegek, öregek és m agányosok feltérképezése és szinte n ap ra 
készen ta rtása , azok lá togatása és gondozása a gyülekezeti életben elen
gedhetetlen, és szintén közösségformáló.

És ez még m indig nem  minden. Ez még csak egy-egy gyülekezet 
belső élete. De m ár eddig is látszik, hogy a K risztus követése, a keresz
tyén élet nem  egyéni akció, nem csak m agam ért van. „Ha m egtérünk és 
Isten  felé fordulunk, m ert Isten  m egragadott m inket, akkor Isten  még 
egyszer m egfordít m inket — em bertársaink  felé, hogy em bertársa ink  ja 
váért és üdvéért élve, Neki szolgáljunk.” (Idézet: L uther M árton négy 
h itva llása c. könyvből.)

Továbbm enve a gyülekezetek egyházm egyéket, az egyházmegyék 
egyházkerületeket, a kerü le tek  pedig országos egyházunkat alkotják. 
Nem té rünk  most ki az egész egyházunk irán ti felelősségre, m ert az 
egészért való felelősség vállalásából, az országos m unkaágak lelki és 
anyagi hordozásából (lelkészképzés, Gyűl. Segély, intézm ényes diakónia, 
m úzeum  stb.) egyházm egyénk — különös tek in te tte l annak  szórvány
jellegére, eddig is szépen k ivette részét, s jól esik rem élnem , ez a jövő
ben is így lesz!
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aki szolidaritást vállal vele. Ha nem  talál, előbb-utóbb belem enekül  
különféle narkotikum ok álta l előidézhető helyzetekbe, am ik pedig  
egyáltalán nem  ad n ak  végső m egoldást. K orunkban m inden sokszor  
gyökeresen változik: a harangok m a is változatlanul hívnak. Sokan  
azért nem  hallják  meg, m ert nem  elégíti ki őket az istentisztelet, nem 
ta lá lnak  nek ik  való közösséget. Ezen kellene segítenünk, hogy vonzóvá 
legyenek alkalm aink, hogy aki beül egy istentiszteletre , ne az t várja,  
nézve az órájá t, m ikor lesz m ár vége, hanem  a végén azt m ondja: de 
kár, hogy m á r vége van az istentiszteletnek. Isten  m aga is azt akarja, 
hogy Szentleikének á ld o tt m űhelyei legyenek az alkalm ak, amelyeken 
Ő  m aga szolgál nekünk  az igében és a szentségekben. Hiszem, hogy  
Isten  m egújítja  istentiszteleteinket, de ebben a m unkában bennünket is 
akar használni, hiszen Ő m indig eszközökön keresztü l m unkálkodik. Né-  
hány kézenfekvő dolgot em lítsünk, am i eszköz lehet Isten  kezében isten- 
tiszteleti é letünk  m egújulása, frissülése érdekében:



5. Lutheránus Világszövetség. Tovább tág ítva a kö rt: nem  szabad 
elfelejtenünk, hogy benne élünk a lu theránusok  nagy családjában. Talán 
ma ezt nem  kell különösebbképpen hangsúlyozni, hiszen küszöbön van 
aZ LVSZ VII. nagygyűlése, am ely előkészítésének lázában él egész m a
gyar egyházunk és am inek előkészítése szin te gyülekezeti tagokig lem e
nőén aktivizál m indnyájunkat. Reménységgel hordozzuk addig is im áink
ban és tegyünk meg m indent sikeréért! Hisszük, hogy nagyobb hord 
erejű  lesz, m in t gondoljuk és kérjük  Istent, használja  fel nem csak az 
evangélikusok  nagy családja közösségének építésében, hanem  lehessen 
felszültségoldó, világbéke m unkáló, bizalm at építő a  népek nagy csa
ládjának mai veszélyes periódusában! G yújthassa meg a rem énység 
lángját v ilágunk beborult, sötét, beteg állapotában!

6. ÖKUMENÉ. Nem tehetünk  még pontot. Isten  kegyelmi a ján d ék ai
nak segítségével és b irtokában  rem énységgel m unkálkodhatunk  Isten 
szétszakadozott nyájának  egym áshoz való közeledéséért, egységéért. Is 
tennek legyen hála m inden olyan alkalom ért és m egm ozdulásért, am ikor 
asztal köré ü lnek  különböző felfogású, vagy h itű  em berek és coram  Deo  
beszélgetnek egym ásról, problém áikról, egységükről, sem m int lövész
árkokból, türelm etlenségtől és gyűlölettől fű tve lövik és sebzik egymást.
Nem volt elég kétezer éven keresztü l? Ezért csak üdvözölni lehet m ind
nyájunk részéről m ind a  korábbi fáradozásokat, m ind a róm ai katolikus 
egyházzal való dialógust és legutóbb az 1982 jan u árjáb an  lezajlo tt ún.
..Limai konferenciát”, am elyen a különböző egyháztestekből több m int 
100 teológus vett részt, hogy közelebbről a keresztség, az úrvacsora és 
a szolgálat (ordináció) kérdésében alapvetően egyetértsenek, m ert úgy 
látják, hogy az egyház egysége felé vezető úton ezek a legfontosabbak. 
Reményteljes, nagy korszakban élünk , csak egyetérthetünk azokkal, ak ik   
a XX. sz.-öt az egyház századának nevezték és nevezik!

7. A R C C A L  A  V IL Á G  FELÉ! A  kör a szim bólum ok világában a v i
lágot, a teljességet jelenti. Isten  te tte i és cselekvése m indig az egész v i
lágra, az egész em beriségre vonatkoznak, m ert „úgy szerette Isten  a v i
lágot, hogy Egyszülött F iá t ad ta  érte.

a) Isten  a jándékainak  b irtokában  felelősek vagyunk az egész terem - 
tettségért. Benne élünk a világban. Sorsa a mi sorsunk, jövendője a mi 
jövendőnk is. V ilágunk telve van egym ásnak feszülő problém ákkal. P il
lanatnyilag k ilá tástalan , egym ással tárgyalni nem  nagyon akaró  sza
kaszban vagyunk, lövészárokba vonulás idején. Lövésre készülődik a 
világ. A félelem  pszichózisa egyre terjed. Jó, hogy K eleten és Nyugaton, 
szerte a világon párhuzam osan a halálba vezető ú tta l egyre többen van 
nak, akik a világ so rsáé rt felelősséget érezve, az életért, a m egm ara
dásért em elik fel szavukat m indenféle fegyverkezés és a haditechnika 
csodáinak hadrendbe á llítása  ellen. M enetelnek az életért, szedik össze 
erőiket és rendezik soraikat, m ondván, hogy jobb a háború t megelőzni, 
m int a békéért harcolni. A különböző helyeken történő dem onstrációk
nak a kom m unikációs eszközök jóvoltából tanú i lehetünk. Öröm m el és 
megelégedéssel tö lth e t el m indnyájunkat, hogy nekünk  a  béke, az élet 
nagy ügyében nem  a korm ányunk ellen kell szavunkat felem elni, hanem  
felzárkózhatunk m ellé és seg íthetjük  ebbeli fáradozásaiban is! Ma nincs 
más a lte rna tíva : élet, vagy halál. Isten  az élet Istene. Az Isten  népének, 
az egyháznak egészében és tag jaiban  m indenkor az élet m ellett kell, 
vagy kellett volna voksolni és kardoskodni. Ma ez v itán  felül áll. Isten 
ajándékaiba kapaszkodó h itünknek  és rem énységünknek m agától értődő 
m egnyilvánulása.
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b) Az élet Istenébe ve te tt h itte l és rem énységgel seg ítjük  a  jövőben 
is népünk, hazánk m inden ilyen irányú fáradozását. A közelm últban 
m egalakult Egyházközi Békebizottság is a felzárkózás jele, a március 
29-i parlam enti nagygyűlés pedig — ahogy ezt többen is hangoztatták  — 
a történelem ben is egyedülálló és hiszem, hogy még az Isten  népének 
egységkereső ú tjá n  is segítő hatású  volt.

E m a  ta lán  legfontosabb és legégetőbb kérdés m elle tt továbbra is 
term észetes m inden segítőkészsége egyházm egyénknek, am i a tá rsadal
m unkban meglevő többi, m ár fentebb em líte tt problém át illeti, mint 
ahogy ez eddig is így volt. A Hazafias N épfront legyen továbbra is m in
den fokon az összekötő kapcsunk: m ozgatására m ozduljunk és segítsünk 
m inden szinten, m ert van elég tennivaló. Lehet sokat tenni, de eleget 
sohasem! Egymás irán ti kölcsönös tiszteletben és megbecsülésben és az 
elvégzett m unkában  érlelődjünk valóban nagykorúakká!

Nem fejezhetem  be m ondanivalóm at addig, am íg e helyen is meg 
nem  em lékezem  az esperesi szolgálatban elődömről, dr. Nagy István 
teológiai tanárról, szolgatársam ról, testvérem ről a Jézus K risztusban. Is
tennek  köszönjük meg a közöttünk eltö ltö tt eredm ényekben gazdag éve
ket. Nem feladatom  m ost az általa, Istentől az egyházm egyénknek ju t
ta to tt sok testi-le lk i ajándék  részletezése. Ügy éreztük és tud juk  — és 
ezt köszönjük m ost —, hogy az Isten  ügye irán ti szeretet volt közöttünk 
m unkálkodásának a m otorja. A m ikor most átveszem  tőle a stafétabotot, 
könnyű is, meg nehéz is az t továbbvinnem . Könnyű azért, m ert az  általa 
já r t  és kitaposott úton indulhatok  és indu lha t egyházm egyénk tovább. 
A m it ő a gyülekezetekhez cím zett elköszönő levelében m últ időben írt 
óhajtó  módba teszem m ost át, m ert azt szeretném  csinálni tovább. Ne
héz pedig azért, m ert érzem gyengeségemet és alkalm atlan  voltom at a 
rám  nehezedő és váró felelősség m iatt. A ta tabányai beiktatásom kor, 
1953-ban dr. Schulek T ibor esperes beik tató  igéjébe „elég néked az én 
kegyelm em . . . ” és a m ostani beik tatás alkalm ával k ap o tt isteni üzenet
be és lelkésztestvéreim  és sok testvérem  áldásk ívánásaiba és az értem  
m ondott im ádságok m eghallgatásába rem énykedve m erek elindulni a 
rám bízott szolgálat ú tján . Dr. Nagy István testvérünket pedig kísérje 
Isten  áldása és a Fejér-K om árom i Egyházmegye szeretete új szolgálati 
helyén. Jó lesik hinnem , hogy m indőnk nevében m ondom : szívünk, paró
k iá ink  és tem plom aink a j ta ja  ezután is m indig ny itva lesz előtte!

*

A m ikor m ost még megköszönöm egyházam, közelebbről dr. Nagy 
G yula püspök ú rn ak  és állam unk vezetőinek — közelebbről az Egyház
ügyi H ivatalnak  felém  és elnöktársam  felé is m egnyilvánuló és megelő
legezett bizalm át, utolsó m ondatom  a Fejér-K om árom i Egyházmegye né
péhez szóljon: indu ljunk  tovább bátran , testvérként összefogva és együtt
m unkálkodva az elő ttünk  álló, az Anyaszentegyház vándo rú tján  ránk 
váró feladatok m egoldása érdekében, de közben tek in tsünk  a végső, 
nagy CÉL-ra, m ert az a hit, am ely egyben rem énység is a Feltám adott- 
ban: v árja  az Ő visszajövetelét, de nem  tétlenül, hanem  szolgálatának 
ú tján  egyre fokozódó, felelősségteljes m unkában!

Labossa Lajos
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Igehírdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP
Zsid 12,1—6 

Exegézis

,.A Zsidókhoz ír t levél közönyös keresztyénekhez in tézett hitébresztő 
irat, am ely Jézus K risztus pára tlan  nagyságának m egm utatásával buzdít 
hitre, és döbbent rá  a hitetlenségbeesés súlyos következm ényeire. A le
vélnek ezt a jellegét m aga a szerző határozza meg legtalálóbban, am ikor 
írását logos és parakléseós-nak nevezi: 13,22.” (Dr. P rőhle K.: Újszövet- 
ségi bevezetés Bp. 1979.)

A levél első, tanítói részében (1,1—10,18) a szerző bizonyítja, hogy 
a ..mózesi törvény korszaka v isszavonhatatlanul lejárt, és hogy Jézus 
Krisztus nem csak .reform átor volt, aki atyáik  vallását m egújíto tta  és 
kiegészítette, hanem  a kegyelem új, végérvényes, m egdönthetetlen kor
szakának szerzője”. (E. Aebi: Rövid bevezetés a B ibliába — 186. 1.)

A második, gyakorlati részben pedig (10,19—13,25) — melyből igénk 
is való — a h itben  való ére ttségre ak a rja  elvezetni a cím zetteket. Óvja 
őket a visszaesés, a lanyhaság és a hitetlenség veszélyétől. Pótolja Jézus 
Krisztus személyével kapcsolatos ism ereteiket, m ert csak K risztus élőbb 
és m élyebb ism erete szüntetheti meg a lelki életükben levő hiányossá
gokat.

A „felleg” (nefos) kifejezést a klasszikus görögben is használták, a 
nagy sokaság költői m egfogalm azásaként. Egyúttal u ta lás is a bizonysá
gok teljességére és egységére. A „m artüs” visszam utat az előző fejezet
ben szereplő hithősökre, akik figyelik a cím zettek életét. Ez a tu d a t erőt 
ad, de a felelősséget is növeli. A „ teher” nem  azonos a később em líte tt 
bűnnel, hanem  m agában foglalja azokat az em berileg jó és hasznos, ill. 
kellemes dolgokat, am elyek valójában gátolnak a „fu tásban”. Az „eüpe- 
rista tos” (köröskörül levő, könnyen körülhálózó) használatakor ta lán  a 
hosszú, nehéz köntösre gondolt az író. A „hüpom oné” többször vissza
térő szó, a szövegben állhatatosság, vállalás, elszenvedés jelentésben for
dul elő. E lőrem utat a célra.

Csak az képes teljes erőbedobással futni, aki „ lá tja” a célt. Ezért 
kell felnézni Jézusra. M ár az is nagy segítség, ha az Ő fu tásá t nézzük: 
nagyon sokat tan u lh a tu n k  Tőle. V alójában azonban Ő kezdem ényezi Is
tennel való kapcso la tunkat és 6  teszi azt teljessé, Ő visz el a célhoz 
(archégos: fejedelem , kezdő, szerző; teleiótés: befejező).

A hitben  já rá s  m indenkori a lap ja  Jézus K risztus kereszten elvég
zett váltsága. (2. v.) Csak az nem  csügged el (eklüó: kio ldani; pass: el
fáradni, ellankadni) az őt körülvevő tám adás (antilogia: ellenkezés, ellen
szegülés) közepette, aki erre  a m egingathata tlan  K ősziklára áll. A Jézus 
K risztusban gyökerező bizalom  képes felism erni Isten  fenyítése m ögött 
a nevelő jelleget (paideia: nevelés, oktatás, fenyítés, útm utatás- szent 
életre).
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Gondolatok az igehirdetéshez

Állhatatossággal fu ssunk
A  pálya. Az első tisztázásra váró kérdés, hogy az a futás, amelyről 

i t t  az ige szól, m ilyen pályán történik. K étségtelen, hogy az életünk  —. 
születésünktől a halálunkig  — egy bizonyos pályán való fu tást jelent 
Az em berek életpályája nem  egyforma. Sokszor óriási különbségek is 
m utatkoznak. Ugyanazon em ber életében is vannak  könnyebb és nehe
zebb pályaszakaszok. N éha még m egállásra is kényszerülünk, m ert az 
állandó „rohanás” élveszi m inden erőnket. Noha kedvünkre való lenne 
dg Igében em líte tt p á ly a ' és az em ber é letpályájának  azonosítása — ez 
elsősorban tem etési igehirdetésekben meg is tö rtén ik  —, mégis azt kell 
m ondanunk, hogy i t t  (és m ás helyeken is: lK or 9,24 kk.; Fil  3,12—14; 
2Tim 4,7) kim ondottam  az új, é le t pályájának  a végigfutásáról van szó! 
Vagyis a  pálya a keskeny úton található.

Egyházunkban, gyülekezeteinkben széles körben e lterjed t az a vé
lemény, hogy a hívek élete a keresztség á lta l — gyakorlatilag életük 
első hónapjaitó l kezdődően — a h itben  já rás  pá lyá já ra  kerül. A lelkész 
feladata, hogy egészen kis kortó l kezdve nevelje „ fu tásra”, később pe
dig erősítse, bátorítsa, segítse a fu tásban  a híveket, ak ik  végül — haláluk 
p illana tában  — elérkeznek a célba: az örök életbe.

A valóság azonban az — m égha kényelm etlen is szám unkra ennek 
beism erése —, hogy mi m indannyian a „széles ú ton” kezdjük futásunkat. 
Ez a pálya pedig m eghatározza a fu tásunk  irányát és végcélját is: egyre 
távolodva Istentől, a  kárhozatba ju tunk . Súlyos helyzetünkön még a 
m egkereszteltetésünk sem  változtat önm agában.

Ha téves szeretetünk a lap ján  („Jaj, m eg ne bán tsak  valak it!”) nem 
m osnánk el a két m erőben ellentétes pálya határvonala it, akkor biztos, 
hogy többen ju tn án ak  á t a rra  a pályára, am elyen P ál apostol is, és a 
bizonyságtevők fellegében levő sok-sok hivő is futott.

A rajt. Az itt  használt képet nem  akarom  túlerőltetni. Az viszont 
tény, hogy a Jézus K risztusban való új életnek is van kezdete, elindu
lása. Ez a kezdet — m int m ár lá ttu k  — nem  azonos a m egkeresztelé- 
sünkkel, noha a gyerm ekkeresztség tanúskodik  arról, hogy a „pályára 
lépésünk” lehetőségét Jézus K risztus megszerezte szám unkra. A Biblia 
szerin t a kezdet a m egtérés az em ber részéről, m elyre Isten  azzal vála
szol, hogy újjászüli a hozzá m egtérő bűnöst. Más m egfogalm azásban: 
a ra jtvonal a szoros kapuban húzódik, és csak az érhe t el „helyezést”, 
aki a szoros kapun át, a rajtvonaltó l indul.

M iért kell ezt ennyire kihangsúlyozni? Azért, m ert sokan úgy gon
dolják, hogy m egtérés nélkül — vagyis a szoros kapu m egkerülésével — 
beállha tnak  a „versenybe” és m éltán el is várják , hogy Isten  m egjutal- 
mazza őket.

Tudom, hogy azért nehezíti rám  a Lélek ezt a kérdést, m ert külö
nös ak tualitása  van ma. A Zsidókhoz ír t levél cím zettjei m ár a helyes 
pályán voltak — noha nem  voltak  tökéletesek. (Ezt m u ta tják  a követ
kező versek.) Az egyházunkban levő jó evangélikusok (lelkészek és gyü
lekezeti tagok) nagy része még nincs azon a pályán, am elyet Jézus 
K risztus szabadításunkra kijelölt. Vagy még nem  „ ra jto ltak ”, vagy a 
szoros kapu t m egkerülve, k ihagyva ak a rn ak  a keresztyén életben „fu tn i”.

Futás közben. Az új élet kezdetén, de később is több olyan akadá
lyozó tényező van, am ely m eglassítja, sokszor teljesen leállítja  fejlődé-
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sünket. hitbeli fu tásunkat. I tt  az Ige két csoportot em lít: a terheket 
és a bűnt.

A terhek  legtöbbször nem   esnek negatív  elb írálás alá, sőt sokszor 
ió ..szükséges” és m egengedhető dolgok. Többek között ide tartozik  
m inden kedvtelés, hobbi, am ely időt és energiát és sokszor anyagiakat is 
felem észt, és elvonja azokat a fe lebarát irán ti szolgálattól. A bennünk 
lakozó Szentlélek tesz bizonyságot arról, hogy egy hobbi m eddig p ihen
tet, illetve m eddig van pozitív hatással hitbeli életünkre, s m ikortól 
visszahúzó, megkötöző, m egbénító erő. Ha bárm i — még a legárta lm at
lanabb  dolog is — ilyen nehezékké, teh erré  válik, le kell tenni, el kell 
szakadni tőle. A té t nem  csekély: a célba ju tásu n k a t akadályozhatja 
meg.

A hivő em ber életében a bűn kísértése nem  úgy jelentkezik, m int 
megtérése előtt, hanem  álcázott, burkolt, ra finá lt form ában. Észrevétle
nül hálóz körül, sokszor elég egy kis lelki lazítás (m int Dávid esetében: 
2Sárn 11), és m ár el is buk tunk  a bűnben. A m egoldás i t t  is a  radikális 
elszakadás, mégpedig a  kezdeti stádium ban. Később m ár ha akarok sem 
igen tudok tiszta m aradni. „M indentől, am i gonosznak látszik, őrizked
jetek!”

Az Ige nem  hagy kétséget afelől, hogy a gátló tényezők mögött a 
S átán  áll, ak inek  az a célja, hogy a versenytérrő l a v itrinbe tegyen. Ha 
m ár a h itre  ju tásom at nem  sikerü lt m egakadályoznia, akkor legalább azt 
szere tné  elérni, hogy használhata tlan  legyek Isten  szám ára.

N ézzünk fe l Jézusra
Ő kezdem ényez. M ár em lítettem , hogy a mi helyes pályára kerü lé

sünk  lehetőségét Jézus K risztus te rem te tte  meg. M inden erőnket össze
szedve sem tudnánk  m egtalálni a helyes pályát. Isten  nélküli é letünk
ben rohangálunk  összevissza, szinte naponként változó célok után, m ert 
az igazi célt nem  lá tjuk .

Jézus K risztus nem  nézhette közömbösen a mi nyom orult á llapo tun
kat. V állalta az Istennel való áldott közösség „pályájáró l” való teljes 
kitaszítottságot — a kárhozatot —, hogy mi v isszakerülhessünk az Atya 
közelébe. Az Ö nagy szeretete nem  tehet közömbössé, m ondván: „Most 
m ár azt csinálok, am it akarok, az Isten  úgyis megbocsát.” Sőt ez a sze
rete t a rra  késztet, hogy m egvalljam  a bűneim et és meg is tagadjam  
azokat, és elindu ljak  az atyai ház felé. (Tékozló fiú.) Végeredm ényben 
Jézus K risztus sem m i m ást nem  vár tőlünk, csak hogy bizalommal, 
vagyis h itte l nézzünk fel rá.

N em  csak az elinduláskor, hanem  később is ú jra  meg ú jra  Jézusra 
kell felnéznünk, ha nem  ak aru n k  le térn i a  helyes pályáról. Sok h itre - 
ju to tt em ber is felveti azonban a kérdést: „Elég ennyi? Nem lesz egy
helyben topogás az életem, ha m indig csak Jézusra  nézek?” Aztán rög
tön kínálkozik a lehetőség, hogy valam it Jézus m ellé  odategyenek, 
m ondván: „Nem lehet az em ber anny ira  elm aradott, hogy nem  akar 
tudni másról, csak Jézus K risztusról.” Így aztán odakerül Jézus m ellé 
a pszichológia, a nyelveken szólás, a beat zene stb . am i az első p a ra n 
csolat megszegését eredm ényezi. (Ne legyenek más isteneid  én m elle t
tem!)

Ő a beteljesítő. A z  ígéret igaz: „Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, 
elvégzi K risztus Jézus nap já ig” (Fil 1,6). A h it pályáján  futni, harcolni 
kell, de éppen a célba érés bizonyossága ösztönöz a teljes erőbedobásra, 
a te ljes átadásra. Ó riási tévedésünk az, am ikor a sa já t h itünkre, érzé-
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. VASÁRNAP
2Kor 2,3—11 

A levélről

P ál apostol ta lán  legszemélyesebb hangú leveléből való a m ai igénk. 
A személyes hangot sok m inden indokolja. H allatlanu l feszült a helyzet 
K orinthusban. A gyülekezet pártoskodik, széthúz, botránkoztat, P ál sze
mélyesen keresi föl őket, eredm énytelenül. A m ásodik ottlétekor valaki 
súlyosan m egbántotta, m egsértette őt. (2,5; 7,12.) I t t  á lljunk  meg egy 
kis kitérőre.

Több exegéta igyekszik konkretizálni, mi lehete tt a sértés. N éhányan 
az lK o r 5-ben em legetett vérfertőzés ügyét gondolják i t t  továbbgyűrűzni. 
Semmi sem látszik igazolni ezt a feltevést, úgyhogy ezt a variáció t el
ejthetjük . A levél többi részében fölem legetett vádak P ál ellen nem 
valószínű, hogy egyértelm ű összefüggésbe hozhatók ezzel az esettel. Pál 
m aga sem írja , m i volt a konkrét eset. Ha P álnak  nem  volt olyan fon
tos, hogy rögzítse a csúfos tényeket, m i se ak a rju n k  tú ltenn i rajta. 
A m egoldás m áshol keresendő. P ál nem  fö lhánytorgatja  az ügyet, hanem  
T itust küldi a békéltetésre. Az apostol szám ára nem  mellékes, mi tör
tén ik  a gyülekezettel. A problém át nem  „továbbállással” ak a rja  meg
oldani, lesz, am i lesz alapon. Titus P ál levelét viszi, am elyet sok könny- 
hu lla tás között í r t  (2,4). Ez a levél elveszett, de se jthetjük , hogy milyen 
nagy hatása  volt. E lrendeződtek a problém ák, a nézeteltérések. A gyü
lekezet m egbüntette P ál m egsértő jét (2,6). N y ilv á n . kiközösítették az 
alkalm akból, e lfordultak  tőle. P ál pedagógiája azonban nem  a „szemet- 
szem ért” log ikájára épül. A 7. versben a gyülekezet szeretetébe a ján lja  
a m egtérőt. Szép példája a megvalósuló keresztyén szeretetnek P ál m a
gatartása. Nem bosszúállás vezeti, nem  a személyes sértődöttségéből fa
kadó düh, hanem  az ügy irán t való föltétien elkötelezés. Em iatt, K risz
tus ügye m ia tt nem  engedhető meg sem m iféle lazaság a keresztyének 
között. Mégis félti azt, ak it bün te tn i kényszerül: „vigasztaljátok meg, 
hogy a túlságos nagy szomorúság valam iképpen meg ne eméssze az 
ilyet. Ezért kérlek  titeket, tanúsítsa tok  irán ta  szeretetet.” (2,7—8.)

P ál hajlandó m egbocsátani, elrendezi az ügyet. M iért? P rak tikus 
kom prom isszum ból? N etán az idő gyógyította volna a K orin thusban

seinkre, erőnkre, k ita rtásu n k ra  nézve szállítgatjuk, hogy vajon el ju -  
tunk-e  a célig. Nem csoda, ha ilyenkor teljesen  elbizonytalanodunk. Ha 
viszont Őrá és az Ő ígéreteire tek in tünk , akkor áram lik  belénk az Ő  
ereje  és elvisz egészen a célig.

Isten nevelőeszköze  a fenyítés is. Nem csak az, hiszen nevel bennün- 
ket az Ö szelíd szava, az Ige á lta l ,is. De ezt a szelíd, halk  hangot sok
szor nem  halljuk  meg. Ilyenkor aztán „kefnényebb” eszközökhöz kény- 
télén nyúlni. Hogy m ik ezek az eszközök, azt nem  részletezem, csak 
a rra  hívom  fel a figyelmet, hogy Isten  a fenyítéssel is javunkat munkál-  
ja  (Rm 8,28). Az ilyen szoros helyzetekben aztán kiderül, hogy Istent  
csak az á ldása iért és a jándékaiért szeretjük -e, vagy azért, m ert nagy 
á ra t fizetve értünk, fiává fogadott.

Kiss Péter



tt  sebe t?  Egyáltalán nem  erről van szó! P ál m egbocsátásra való 
készsége máshol gyökerezik: „K risztus színe elő tt” — en proszópó 
Chrisztou -  (2,10) bocsát meg.

A  vasárnap tém ája

A Szenthárom ság u tán i 22. vasárnap  tém ája: Já rju n k  elhivatásunk- 
hoz m éltóan — m egbocsátásban. Szépen illik ebbe a vonalba az evan
gélium (Mt 18,21—35), az adós szolgáról. Az 'igehirdetési alapigénket is 
ezen a vonalon faggathatjuk : m it üzen Isten  a m ai vasárnapon nekünk 
lelkészeknek (!) és a ránkbízo ttaknak?!

M editáció

A m ásodik K orin thusi levélben P ál m eglehetősen zűrös gyüleke
zeti viszonyokról beszél. Személyes ellentétek, félreértések rom bolják  az 
egységet. R áadásul az apostolt is m egsérti valaki. N yilván komoly elvi, 
hitbeli kérdésről van szó, különben m iért csinálnának belőle ilyen nagy 
ügyet? Az esetet konkrétan  nem  tud juk . T alán hasznos is szám unkra ez 
az anonim itás. N yugodtan helyettesítsük be m agunk, a gyülekezetünk 
problém áit ebbe a szituációba. M inden rendben van? Vagy a felszín 
alatt ott lappangnak  a keserűségeink? .Lehetséges. Egy lelkésztárs, vagy 
gyülekezeti tag csípős megjegyzése még évek m últán  is dühö t ébreszt 
bennünk! Talán én hordozom  egy szerencsétlen találkozásnak, helyzet
nek lelkiism eretet terhelő  em lékét — m egbántottam  valakit. Lehet, hogy 
m ár alkalom  sincs bocsánatot k é r n i . . .

Sokszor m egoldhatatlannak  tűnő feladatokkal találkozunk a gyüle
kezetben. Évtizedek óta haragosok, örökségen összekapott testvérek, de 
nagy terhei a gyülekezetnek is, a lelkésznek is. H iteles-e az igehirdetés, 
hiteles-e a keresztyén életünk? Kell-e, szabad-e h irdetn i a megbocsátás 
szükségességét? Nem lesz-e langyos m oralizálás a prédikáció? M it te 
gyek, hogy ne legyen „kincstári szöveg”, sem m ire sem  kötelező ünnepi 
beszéd az igehirdetés? Nehéz kérdések ezek. A m egoldáshoz közelebb 
visz, ha tudunk  igénkre figyelni. P ál m egbocsát valakinek. Egészen ko- 
molyan. Neki is m egbocsátott egyszer Valaki. Idézzük 'csak föl Acta 
8.3-at, ill. Acta 9. fejezetet. Az egyházat zaklató, öldökléstől lihegő em 
ber megváltozik. Bűnbocsánatot, apostolságot kap. Keserves az út, amíg 
Saulból P ál lesz. A vakság, a kiszolgáltatottság az életében m egvaló
suló új erőviszonyokra u tal. E lm ondhatja, hogy benne, vele valóban 
pálfordulás történt. Ő m ár K risztusé, K risztus követője. Szám ára való
ság: „en Chrisztó einai”, K risztusban lenni. Aki K risztusban van, az új 
terem tés. A régiek elm últak, ú jjá  le tt m inden. A mi esetünkben m it je 
lent a „régi” ? önzés, bosszúvágy, békétlenségre való hajlandóság, ke- 
ményszívűség. Ezeket a tulajdonságokat, ta lán  szem élyiségünk jegyeive 
csontosodott indu latokat „el lehet adn i”, meg lehet tő lük szabadulni. 
Ezek az indulatok föloldódhatnak, m ásra cserélhetők — K risztusban. 
A m egbocsátás, á m egbocsátásra való  készség teh á t következm ény. Ha 
úgy tetszik, kiváltság. Annak, aki K risztusban van  k iváltsága és kötele
zése is. Neki m egbocsátottak, legyen kész m egbocsátani.

Jézus p éldázata  is errő l beszél. A végtelen irányába to lt szám sor 
csak figyelm eztető lehet: neked is ezzel a  m értékkel m ér Isten, azaz 
így bocsát meg.
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Ez az a szent megbocsátás, am ely kötelezi m indenkor k e re sz ty é n i 
nem zedékről nem zedékre.

A bosszú ú jabb  bosszút szül. Ez a sá tán i logika. A rosszra jö jjön  a  
még rosszabb. Szom orúan lá tju k  ennek az igazát sok em ber életébe n  
Jó  ez nek ik  — nekünk? Nosza itt  a jó alkalom , hirdessük bátran, ebből 
a csapdából is van szabadulás.

O ldódjanak a görcsök, a  feszültségek, K risztusban lehet ú ja t kez -  
deni, lehet m egbocsátani. T akarítan i lehet úgy is, hogy szőnyeg alá sö
pörjük  a szem etet, de lehet úgy is, hogy m egtisztítunk m indent. Legy e n  
a m ai alkalom  igazi takarítás, rendcsinálás! Legyen tiszta  elgondolásunk  
Isten  igéje felől is, a m agunk élete felől is.

Sok helyen m egjátszhatjuk  m agunkat, Isten  előtt soha. P ál megbo- 
csát K risztus színe előtt. Nem szám ítás, előnylesés, e lv telen  meggondo
lás okán — K risztus m iatt.

Az egyházi esztendő vége felé különösen is sokszor hangzik  a fel
szólítás: N ekünk 'm in d n y á ju n k n ak  meg kell je lennünk  a  K risztus ítélő
széke előtt, hogy m indenki m egkapja, am it érdem elt, aszerint, amit e 
testben cselekedett: ak á r jót, ak á r  gonoszt (2Kor 6,10). A megbocsátá
sunkról is szám ot kell adnunk. Lehet, hogy mi is azt kapjuk, am it Jé
zus példázatában a gonosz szolga: Nem kellett volna-e neked is meg
könyörülnöd, am in t én is  m egkönyörültem  ra jtad ?  Ekkor haragra lob
ban t ura, és á tad ta  a kínzóknak, am íg meg nem  fizeti nek i az egész 
tartozást. így tesz m ajd  az é n  m ennyei A tyám  is veletek, h a  meg nem 
bocsáttok m indnyájan  atyátok  fiának  szív szerin t (Mt 18,33—35).

Ig eh ird e tés i vázla t
M eg b o csá tan i? !
1. Mi je llem ző  rá n k , k eresz ty é n ek re?

A dakozás, h itv a llás , s z o lg á la t . . .?
És a  m egbocsátás!?

2. T udsz-e m egbocsátan i?
Tudsz, h a  nek ed  is  fá j a  bűn .
Tudsz, h a  á té lted  m á r  a  b ű n b o csán a t öröm ét.

3. N em csak  én  k érdezlek , Is ten  sz ám o n  k é r  tég ed  is.
A ján lo tt én ek ek : 423., 426., 58.

V arsány i Ferenc

aratÁsi hálaadó ünnep
Zsolt 23,1—6

Megjegyzések az alapigéhez

„Az egész te rem te tt v ilágnak az a  legszebb feladata, hogy dicsőítse 
az Istent. Ezért te rem te tte  Isten  a világot. Ez életünk  értelm e és célja. 
Az igazi, az élő h it kifejezési fo rm ája a dicséret! Csak akkor ismeri es 
szereti az em ber Istent, ha tu d ja  m agasztalni, tud  neki hálá t adni, ha 
tud  hozzá imádkozni. E rre tan ítan ak  bennünket a zsoltárok” — irja 
dr. Páldy Miklós „A Zsoltárok K önyve” cím ű m űvének előszavában.

Egyetérthetünk korán elhunyt professzorunk hitvallásszerű m egál
lapításával a 23. zsoltár elem zésénél is.

F orm ájá t tek in tve  ez a zsoltár nem  tartozik  az ún. dicséretek, 
laadó zsoltárok közé, ta rta lm á ra  nézve azonban feltétlenü l annak mond-



Az egész zsoltárból sugárzik az Isten  közelségében és védelm é
hatjuk- “ m ber gröme, megelégedettsége, biztonságtudata és békéje, 
ben élő ^  pásztor az ősi K elet v ilágának egyik legkedveltebb, leggya-

!• v lakja képe, am elyet előszeretettel alkalm aztak  m agukra a k i- 
koribb a ^ ’or v jiága tele van olyan „istenekkel”, ak iket pásztoroknak 
rályok. (samas, Hermes, Dionysos, A ttis, A nubis stb.), s akiknek gon- 
j^u n d ásá t him nuszokban dicsérik.
d0S Az Ó testam entum  arról tanúskodik, hogy az Űr népének hűséges,

aviselő, megőrző, m egtartó  pásztora. Elsősorban n e m , az egyén, h a- 
^°n az egész közösség, a nép életében, m egm aradásában m utatkozik 
nen\ pásztor gondviselő, m egtartó  szeretete. A gyülekezet, a nép kö 
l ts é g é b e n  azonban az egyén is átéli, naponként m egtapasztalhatja  U rá- 
20 k pásztorának hűségét. A „Pásztor” jóságos, erős u ralm a b la tt sem 
miben nem szenved hiányt.

Az Űr az én pásztorom ” — a h it szava. Aki hiszi ezt, annak  élete 
. békessége van ebben a világban. Nem szűkölködöm. A hitből követ
kezik ez: „miben lehet hiányom ? Van m it ennem , m ert van  pásztorom ” 
(Luther).

2. v. A dús legelő nem  jellem ző P alesztina sziklás, száraz éghajla tú  
vidékére. Sokkal inkább a csenevész fű, a kopár mező. A pásztor mégis 
jó legelőn legelteti nyáját. Ez az ő fáradságot nem  ism erő, lelem ényes 
gondviselő szeretetének bizonysága. Isten  m indig m egtalálja  a m ódját, 
hogy népét m egtartsa.

3. v. A pásztor, az Űr gondviselő jósága tág ölelésű. Á tfogja az 
egész embert, testestül-lelkestül, egész egzisztenciájában. É letú jító  ez a 
szeretet, am elyet naponként m egtapasztalhatunk  — hitben. Ebben a 
hitben azt is felism erjük, hogy az Űr, a pásztor céltudatosan nevel és 
vezet, anélkül, hogy erre  érdem esek, m éltók lennénk.

4. v. A hitbeli felism erés, boldog tapasz ta la t egyik következm énye, 
gyümölcse a félelem, a szorongás hiánya. Nem arról van szó, hogy éle
tünk ú tja  sima, könnyű, veszélyek nélküli. Sokszor göröngyös, nehéz, 
sötét, veszedelmes. De vészben és v iharban , m inden helyzetben tu d h a t
juk, hogy velünk van az Űr. A diadalm as, a győzedelmes, akinek nem 
csak ereje, de szíve is van, hogy segítségünkre legyen.

5. v. Az előző versektől eltérően itt úgy jelenik  meg az Űr, m in t 
egy gazda, aki vendégül lá tja , ak iket akar. A vendéglátás szabad elha
tározás eredménye, s jellem zője a bőség, szívesség.

A vendéglátás m eglepő vo ltá t hangsúlyozza, hogy az m ilyen kö rü l
mények között, m ilyen helyzetben tö rtén ik : vagyis az ellenség szeme- 
lattára. így tűnik  ki igazán, hogy az Ű r nem  ism er lehetetlent. O tt is 
„asztalt te rít”, ahol em beri megítélés szerin t e rre  nem  lenne mód. Meg- 
adja mindazt, am i az élet fenntartásához és táplálásához szükséges (vö. 
Miatyank IV. kérésének lu theri m agyarázata).
. . •? csordultig te lt pohár egyszerre u ta l a m inden képzeletet felülm úló 

tem ajándék m értékére és a m egajándékozott em ber túláradó, hálás 
örömére:
t t . 6' v'- ,^z P r jósága, szeretete nem  ritk án  feltűnő, néha-néha átélhető, 

*  érhető jelenség, hanem  naponként m egújuló esemény, valóságos 
tame* t nnek k iváltképpen való helye a tem plom , az Ű r háza. Az Ótes- 
mint Um em^ ere szám ára a  tem plom  az Űr jelenlétének p ára tlan  helye, 
k o z n f^  3 garanciá ja  is. Ezért volt oly becses a  tem plom , s ezért k íván- 

m inden kegyes izraelita  az Ű r házába.
Ű rrai te1rJ1PÍ°m ban való lakozás nem  a tényleges ottlakást, hanem  az 

aló állandó közelséget, illetve közösséget jelenti.
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A tem plom  m a is az a hely, ahol valam iképpen fogékonyabbak 
leszünk az Istennel, az Úrra l való közösség átélésére, a Tőle kapott ál 
dások m egragadására, elnyerésére. De sem m iképpen sem lehet a 
tem plom  az a hely, am ely révén érzéketlenné válunk  a hétköznapi, a 
profán élet feladatai, hitből, szeretetből eredő kötelességeink vállalá
sára.

A z ünnep jellege

Az őszi betakarítás u tán  esedékes ara tási hálaadó ünnepnek ősidők 
ó ta megvolt a m aga helye és súlya az egyház istentiszteleti életében, 
rendjében. Több helyen m a is nagy ünnepnek szám ít, am ikor sokan 
vesznek úrvacsorát. Számos helyen m egkopott a fénye, elhom ályosult a 
jelentősége, s hátté rbe  szorult a  hálaadó jellege.

H elyénvaló s dicséretes, hogy egyre több városi gyülekezetben is 
nő a súlya. Ezt jelzi — többek között —, hogy ez alkalom m al az oltárra 
helyezik a föld term ésének egy-egy darab já t, s hálá t adnak az Ú r a ján 
dékaiért, a kenyérért, az otthonért, a hazáért, a békéért, s könyörögnek 
az Úr m egtartó, megsegítő hűségéért, áldó kegyelm éért.

Igehirdetési vázlat 
M éltó hálaadás

Az arató-cséplő gépek zaja régen elcsitult. A kom bájnosok m un
k á ja  végétért. M agtárakban van m ár a gabona, biztonságban az ország, 
népünk kenyere. R aktárakban, pincékben a sokféle zöldség és gyümölcs, 
a föld áldott term ése. A ratási hálaadó ünnepre gyülekezik Isten  népe, 
gyülekezete.

1. M egváltjuk együtt, boldogan, hogy az Úr a m i hűséges pászto
runk. Pásztori szeretetének és hűségének bizonysága — többek között — 
a  m indennapi kenyerünk, am i je len ti az élelm et, a ruhát, az otthont, 
a családot, a m unkát, a hazát, a  békét. M indez a m iénk. E lm ondhatjuk, 
am it a  zsoltáros le írt: „Nem szűkölködöm.” Több a  m iénk, m in t am it 
m egérdem elnénk, s am ire feltétlenü l szükségünk van, m ert a mi Urunk 
naponkén t bőségesen ellát bennünket m inden jóval (Luther). Ne legyünk 
elégedetlenek! Ne ak a rju n k  még többet, s — főként — ne m agunknak.

Lehetetlen észre nem  vennünk azokat, akik  em beri gonoszságok 
m ia tt nem  részesednek eléggé U runk javaiból. Nem tű rhe tjük , hogy 
legyenek Földünkön szűkölködők, elnyom ottak, m egalázottak. A jó 
Pásztor „bo jtára i”-ként a rra  kell törekednünk, hogy m indenki m egta
paszta lhassa az Űr gondviselő hűségét és elm ondhassa: „Nem szűköl
ködöm .”

2. H irdetjük hittel, hangosan, hogy senki sem  árthat m inekünk. Ha 
tud juk , hogy az Ú r a m i jó  pásztorunk, akkor m egszűnik szívünkben a 
szorongás, a félelem . Nem  azért, m ert Isten  sim ább, könnyebb úton 
vezeti az övéit, hanem  azért, m ert b á r u tunk  göröngyös, sötét és vesze
delmes, de m inden helyzetben, vészben és v iharban  is velünk van az 
Úr, a' hatalm as, a diadalm as.

„Nem félek a gonosztól.” — Ez a vallom ás nem  a m agára hagyott, 
m egretten t gyerm eknek félelm et elűzni akaró  sikoltása, hanem  az édes
apa  erős kezébe fogódzkodó fiúnak  a védettségéből fakadó boldog k iá l
tása.
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A  félelm ek árnyékában, szorongások között élő em berek m illióinak 
reménység nélkül élőknek h irde tjük  hangosan: Nem kell csüggedni, 

mert az Úrban  van rem énység a rem énytelenségben, ú t az ú tta lanságban  
is.. Igen nagy szolgálatot teszünk a világnak, ha életünkből, m ag ata rtá 
so k b ó l sugárzik a biztonság tudata, a rem énység ereje. Lássák meg 
hétköznapi életünkben is, hogy Jézus K risztusban van  a  m i rem énysé
günk, s ez a  rem énység m ind az egyház, m ind a világ szám ára m eg
tartó erő.

3 . K íván juk szívből, igazán, hogy m indig  az Ürral lehessünk. Aki 
m egtapasztalta Isten  közelségének jóságát, az azt k íván ja, hogy m indig 
Isten közelében m aradhasson. — M indenütt m egtapasztalhatjuk  Isten 
áldott közelségét, m ert Isten  m indenü tt je len  van. Az bizonyos, hogy 
a templom az a  hely, ahol könnyebben átélhetjük , am it az egyik ének 
így fogalm az: „ I tt az Isten  köztünk.” S ahol Isten  je len  van, ott jelen 
van az öröm  is. H a hiányzik szívünkből, az életünkből az Isten -ad ta  
öröm, ez annak  a jele, hogy valam i nincs rendben  nálunk, bennünk, 
hogy az Isten  szeretete nem  le tt te ljessé az életünkben, a  szívünkben.

Az ara tási hálaadás nap ja  egy nap  az év 365 napjából. Egy k ivá lt
képpen! alkalom , am ikor m egköszönjük az Ú rnak  hűséges, gondoskodó, 
őrző szeretetét. Ez a  nap, ez az ünnep sem m iképpen sem m enthet fel 
m inket az alól a  kötelességünk alól, hogy az év m inden napján , tehá t 
szüntelen, m éltó m ódon ad junk  h á lá t az Ú rnak, m ert Ő a  m i pászto
runk, aki gondunkat viseli, ak i megvéd m inden bajtó l és veszélytől, 
aki azt akarja , hogy m i m indörökké vele örvendezzünk.

Táborszky László



(Folytatás a 623. oldalról)
3. A z örök élet rem énységével keressük! Isten  országa és igazsáo^B 

rem énység ajándékai, jövendő javak, m elyeket m ár m ost megkavu u 
Ha ezek az ajándékok csak a jövőben, az örök életben elérhető ja j1!! 
lennének, é rthe te tlen  lenne, hogy Jézus a m indennapi megélhetés f J?  
ré té t csatolja hozzájuk. Csak ahhoz lehet kapcsolni valam it, ami ml* 
megvan, am i realitás. Isten  ráadásu l ad ja  gondviselő szeretetét az o*  
szága igazságát keresőknek. Ezért m ondja Jézus boldogoknak azokat' 
ak ik  éheznek és szom jaznak az igazságra, m ert ők m egelégíttetnek. am  
hisz az őt megelégítő Jézus K risztusban, annak  m ár m ost örök élet 
van és átm ent a halálból az életre  — olvassuk János evangéliumában

A m ár jelenvaló örök élet a jándékával keressük  az Isten országa 
igazságát. Ez ad ja  azt az élő rem énységünket, hogy nem  tévedünk el és 
nem  tapogatózunk bizonytalanul a  sötétben. Ugyanis az örök élet az a 
fényforrás K risztus feltám adása óta, m ellyel tá jékozódhatunk és más
képp lá tju k  életünket, jövőnket, cé ljainkat, em bertársainkat, a világ 
jövőjét és az egész em beriség életét. Az Isten  országa ú tjá n  járó  ember 
azért tud  rem énységgel nézni az egyházra és a v ilágra, kilátástalannak 
látszó helyzetekre, egyéni és közösségi élet válságaira, zilált családi éle
tek re és az em beriség életét megsem m isüléssel fenyegető veszélyekre 
m ert az örök élet rem énységével keresi a m egoldásokat. Ez alázatra is 
in ti, m ert erőfeletti szolgálat ez és tudja, hogy nem  oldható meg minden 
kérdés, nem  szűnik m eg m inden betegség, nem  tűn ik  el m inden bűn, 
csak akkor, ha Jézus K risztus visszajön, am ikor íté letében fe ltá rja  lep
lezetlenül igazságát teljességre ju to tt országában. De ez nem  bénít min
k e t igazsága keresésében, sőt a rra  indít, hogy vegyük komolyan: csak 
azok lesznek az „Atya á ldo tta i”, ak ik  i t t  a  földön m egtapasztalták igaz
sága bűnbocsátó és életú jító  ere jé t és ezt hitben m egélték embertársaik, 
sorstársaik  és kortársa ik  m inden gondjának és terhének  felvállalásában. 
De ehhez még szükséges:

4. Aggodalmaskodás nélkü li igazságkeresők legyünk! Mi először a 
„ ráadást” keressük, ezért m indent la tba  vetünk, m inden t feláldozunk, 
m inden m ást félreto lunk asztalunkról, szívünkből, életünkből, csakhogy 
meg ne rövidüljünk. F u tunk  a „pénzünk u tá n ” annyira, hogy közben 
elveszítjük azokat a kincseket, m elyeket nem  lehet pénzért megvásá
roln i: az önzetlen szerete te t és odaadó hűséget. Egy külföldről haza
látogató özvegy férfi m ondta: feleségem  súlyos betegen feküdt és jött 
egy asszony, azt h ittem  ápolni k íván ja  feleségemet, de első kérdése ez 
volt: „M ennyi a  vagyona, pénze, m ert csak megfelelő anyagi alap meg
létében leszek a felesége, ha megözvegyül.” — Hová le tt az önzetlen 
szolgálat, az önféltést nem  ism erő szeretet? Tényleg oka van az aggo
dalom ra annak  a gyerm eknek, aki Isten  igazsága keresése nyom án fel
ism eri, hogy szüleit gondoskodó szeretettel kell m agához fogadnia szűk
nek bizonyuló családi o tthonába? Jó  álláspont az, hogy szűkösebb anya
gi viszonyok között kevesebb időt kell fo rd ítan i gyerm ekek nevelésére, 
Isten  országa ügyeire, a házastárssal való együttlétre, a közösségi életben 
tátongó sebek gyógyítására és o tt kell spórolni idővel, pénzzel, ahol nem 
érik  azonnal szemm el lá tható  „gyüm ölcs” szám unkra?

Ezekkel a  kérdésekkel m a vívódó reform ációi gyülekezet megkap
h a tja  a fele letet Jézus igéjében. Nem  rövidülünk meg, ha először Isten 
országát és igazságát keressük, nem  lesz kevesebb az időnk és kenye
rünk, m ert az a jándékba kapo tt örök élet rem énységével m indig lesz 
időnk, hogy U runknak  szolgáljunk igazságra éhező és szomjazó em ber
társa inknak . Szimon János


