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C s e n d b e n  I s te n  e lő tt

»Szent<< érthetetlenség

    Ne haragudjanak meg rám lelkésztestvéreim, de én most 
ünneprontó leszek. És ezt éppen nagypéntek és húsvét idején 
teszem. Akkor, amikor valamennyi lelkészünk nagypénteki és 
húsvéti igehirdetésekre készül vagy talán már el is mondta eze
ket a prédikációkat. Amivel „ünneprontó” leszek elmondhat
tam volna máskor is, mégis most mondom el, mert az a bizonyos 
 „szent érthetetlenség” — amiről szólni szeretnék —  pontosan 
a nagypénteki, húsvéti igehirdetéseinket veszélyezteti a legjob
ban. Ünneprontó megállapításom ez: a szépen elkészített prédi
kációnk nagyobb részét a gyülekezet jelentősebb része nem 
érti vagy rosszul érti. És pedig nem azért, mert beteljesedik a 
 gyülekezeten az ézsaiási ige „hallván halljatok és ne értsetek 
s látván lássatok és ne ismerjetek” — , hanem egyszerűen azért, 
mert prédikációnkat olyan szavakkal, kifejezésekkel és fogal
makkal fejtjük ki, amelyeket a ma élő gyülekezeti tagok nagy 
százaléka nem ért. Még azok sem, akik hittan és konfirmációi 
órákra jártak és talán évtizedek óta ülnek a szószék alatt. A  fia
talabb és legfiatalabb nemzedékről nem is szólva!

Arra az „ünneprontó” megállapításra merészkedem, hogy 
igehirdetéseinkből éppen azokat a fogalmakat nem értik a gyü
lekezeti tagok jelentős része, amelyeket a legtöbbet használunk, 
amelyek nélkül el sem képzelhető a prédikáció. Jó néhányat 
felsorolok: vétkes tartozás, kárhozat, elvettetés, ítélet, bűnbo
csánat, újjászületés, megigazulás, Isten igazsága, megszentelő- 
dés, Krisztusban lenni, Krisztust felöltözni, ó-ember, új-ember, 
elhívás, kiválasztás, választottak, üdvösség, kegyelem, kijelen
tés, kinyilatkoztatás, megváltás, váltság, megváltó, kiengesz
telés, eleve elrendelés, megkeményedés, beteljesedés, dicsőség, 
felkent, fiúság, ígéret, Isten országa, Isten szövetség kötése, 
örökkévalóság, megdicsőítés, megbékélés, Isten titka. Lehet, 
hogy egyik-másik rendszeres igehallgató és biblia-olvasó gyü-

1 193



lekezeti tag több fogalomnak érti a helyes tartalmát, de hogy- 
a többségnek inkább csak „érzés”-e vagy „sejtés”-e van arról, 
amit a fogalmak magukban rejtenek, afelől biztos vagyok.

És most ne vádoljon senki azzal, hogy „meg akarom vál
toztatni a Biblia szövegét” . És azzal se védekezzék, hogy „mit 
tehetünk, ha egyszer a Szentírásban ezek a fogalmak szerepel
nek” . Ellenben szögezzük le: Is ten  nem szavakat „nyilatkozta
tott” ki, hanem önmagát. Erre felhasználta az em beri beszédet 
is. De az emberi beszéd csak eszköz, melyen keresztül megér
kezik hozzánk a ta rta lom , vagyis az, am it Isten ad tudtunkra. 
Csak a verbális inspiratío legfanatikusabb hívei gondolhatják 
azt, hogy a ta rta lm at csak azokkal a szavakkal szabad k ife jezn i, 
amelyek a héber- és görögnyelvű Bibliában előttünk vannak. 
Ebben az esetben ugyanis ezeket a fogalmakat a magyarnyelvű 
igehirdetésben is héber-, illetve görög nyelven kellene idéz
nünk. De nem ezt tesszük, hanem lefordítjuk azokat magyarra, 
vagyis azt a ta rta lm at, amelyet a héber vagy görög szó magába 
foglal, k ife jezzük  m agyar szavakkal. Ezek a szavak azonban 
csak „pólyák” , amelyek körülveszik az,igét, vagyis a tartalmat. 
Minthogy az egész Szentírás is csak „pólya” , amely tartalmazza 
az igét! Idővel a szavak jelentése változik (pl. ma már nem 
mondjuk a vagyont ,,marhá” -nak!) és már nem fedik azt a tar
talmat, amelyet régebben még fedtek. Sőt olyan eset is lehet
séges, hogy egyes szavak k ikopnak a használatból, vagy csak 
bizonyos szakm ákon be lü l maradnak m eg és azokat csak a 
„szakm abeliek”  értik. Így aztán a szakmabeliek el tudnak be
szélgetni egymással úgy, hogy egy harm adik szinte sem m it sem  
ért belő le . Ilyen jelenséget szinte valamennyi vallás területén 
megfigyelhetünk: k ife jlő d ik  egy „szent n y e lv ” , am elyet csak 
a „szakm abeliek”  értenek  és am in t az idő halad és a köznyelv  
fe jlő d ik , a he lyzet csak rosszabbodik, m e r t a „szakrális n y e lv ”  
egyre érthete tlenebb  lesz az egymás után következő korok  
gyerm eke i számára. Ezeknek már nem elég a „szakrális nyelv” 
szavait citálni, hanem azoknak a szavaknak a ta rta lm át k i k e ll 
fe jten i.

Elnézést kérek, hogy közbevetőleg egy kínai élményemet 
említem meg. Tudvalevőleg Kínában a színházakban több olyan 
darabot adnak elő, amelyek sok száz évve l eze lő tt íród tak. Nem 
egy köztük több mint ezer éves. Amikor Pekingben az egyik 
színházban megnéztünk egy ilyen ezeréves darabot, meglepe
téssel láttuk, hogy a színpad két oldalán levő  fe h é r fa lra  m ai 
kínai n ye lv re  fo rd ítv a  ve títe tté k  a szerep lők á lta l m ond ott ré g i
rég i k ína i szöveget. Ez azt jelenti, hogy Kínában több színdara
bot az eredeti, évezredes szövegezésben és n ye lven  mondják az
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szereplők, de azt is jelenti, hogy ezt a szöveget a m ai kínaiak  
csak kis m értékben  értik , ezért a szövegmondással párhuzamo
san filmvetítéssel kell segíteni az érthetőség  érdekében. Ne ve
gyük profanizálásnak, ha azt mondom, hogy több, a „szakrális 
nyelv” szavaival teletűzdelt prédikációnk mellé odakívánkoz
nék egy vetítés a szószék melletti falra, amely megmagyarázná 
a gyülekezetnek mai nyelven, hogy mit jelent pl. megigazulás, 
kiengesztelés, váltság stb.

De menjünk tovább. A „szakrális nyelv” használata nem
csak érthetetlenséget eredményez, hanem bizonyos értelemben 
vett elzárkózást is a környező v ilá g tó l.  Ha a szószéken mi más 
nyelven beszélünk, mint amilyen nyelven az emberek ottho
naikban, munkahelyeiken egymással való érintkezésben beszél
nek, akkor ez a nyelv használata vonalán a v ilá g tó l va ló  e lfo r 
dulást és önm agunk fe lé  fo rdu lást —  de m ondhatom  így is: be- 
gubódzást —  je len t.  Végeredményben ezzel önmagunkat, ille
tőleg szolgálatunkat tesszük „rezervátum”-ba. Ez pedig kü lde
tésünk  megtagadásához vezet. Az egyháznak nem az a feladata, 
hogy elzárkózzon a világtól — még a nyelv vonalán sem! —, 
hanem, hogy k itá ru ljo n  a v ilá g  fe lé  — még a nyelv vonalán is!

A „szakrális nyelv” szavaival megterhelt prédikáció segíti 
„szentesíteni” azt, ami ellen pedig teológiailag küzdünk: ti. az 
éle tnek  „szent”  és „p ro fá n ”  darabokra va ló  felosztását. Ha a 
templomban más nyelvet hallanak a gyülekezeti tagok, mint 
otthonaikban és munkahelyeiken, tudva vagy tudatlanul az a 
benyomásuk támadhat, hogy a templom valami „más” terület, 
mint a hétköznapi élet, illetőleg ez az utóbbi az előbbihez ké
pest alacsonyabb rendű. Ez ellen pedig éppen Luther harcolt 
nagyon keményen. Jó tudnunk, hogy amióta Jézus áttörte a 
„menny kárpitját” , azóta nemcsak a templomban vagyunk 
„szentélyben” , tehát az Isten kegyelmes jelenvalóságában, ha
nem az élet valamennyi, területén is. Ennek pedig a prédikáció 
nyelvében is tükröződnie kell.

Még tovább merek menni. A  „szakrális nyelv” kifejezései
vel megterhelt prédikáció m agyar n épünk tő l va ló  elszakadást 
is jelent. Elszakadást je le n t népünk  m indennapi é le té tő l és k u l
tú rá já tó l egyform án. A ttó l  az é le ttő l va ló  elszakadást je len t, 
am ely  fo ly ik  a m ezőkön, a gyárakban, az iskolákban, az iroda
lom ban, a m űvészetben. Tisztában vagyok vele, hogy a prédi
káció nem „kulturális produktum”, de önmagunk szolgálatát 
becsülnénk le, ha igehirdetői szolgálatunkat valami pietista ra
jongással ki akarnánk venni az egyetemes magyar kultúra terü
letéről. Bornem issza Péterék , Székács Józsefék, G y őry  V ilm osék  
és a több iek  ezt nem  így  gond olták ! Ahogy ők prédikáltak, az
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egyben bizonyságtétel volt m agyar népünkkel va ló  egységről 
és a magyar nyelvi kultúra szépségéről. Nem vitás, hogy né-  
pünkkel való egység kifejezése az is, ha szószéken nem vonu
lunk el a vallásos élet „szent” területére, hanem Isten örök igé
jét m agyaru l prédikáljuk: A ra n y  János, P e tő f i Sándor, Ady  
Endre, József A tt i la  nyelvén.

M ire  k e ll tehát törekednünk? A rra , hogy ne foga lm akat, 
hanem  a fogalomban rejlő ta rta lm at prédikáljuk. El tudok kép
zelni olyan prédikációt, amelyben egyetlen  egyszer sem  fordul
nak elő ezek a kifejezések: megigazulás, kiengesztelés, meg- 
szentelődés, kegyelem,  megdicsőítés, váltság stb., és m égis a 
szó szoros é rte lm ében  „b ib lik u s”  prédikáció áll előttünk és el 
tudok képzelni (ésymég többet hallottam!) olyan prédikációt is, 
amely tele van ,,kegyelem”-mel, „megigazulás” -sal és még sem 
„biblikus” , mert nem tudja megszólatatni az evangé lium  ta r
ta lm át. A z  tehát a fe ladatunk, hogy egy -egy  „beidegzett”  k ife 
jezésnek ta rta lm át keressük m eg és azt igyekezzünk  — ha kell 
körülírással! — m ai m agyar n ye lven  kifejezésre juttatni.

Tudom, hogy lelkésztestvéreim az „elmélet” mellett „gya
korlatot” is várnak tőlem, vagyis mindennek példákon való 
megmutatását. Meg kell mondanom, hogy ez alapos és ren d 
szeres teológiai munkálkodást kíván tőlem is és lelkésztéstvé- 
reimtől is. Ti. mindaddig inkább a fogalmakat fogjuk prédi
kálni, míg magunk is nem jövünk tisztába egészen a gyökere
kig menően, hogy m it is je len t, m it  r e j t  magában egy ik  vagy  
m ásik k ifejezés. Éppen ezért véleményem szerint a „szakrális 
nyelv” kifejezéseivel agyontűzdelt prédikáció elmondása sok
kal könnyebb, mint az, a m irő l m ost beszélek. Aki ehhez komo
lyan hozzá fog, rá fog jönni, hogy az a probléma, amiről beszé
lek, végeredményben nem  is n y e lv i prob lém a, hanem minde
nek előtt teo lóg ia i kérd és-fe lvetést teo lóg ia i tisztánlátásunk és 
a tisztán lá to tt teo lóg ia i p rob lém ák jó  m egfogalm azásának a 
kérdése. A  „S zen t é rthetetlenség”  leküzdése igen  sok teo lóg ia i 
m unkát, k itű n ő  m ai (és klasszikus!) irod a lm i alkotások olvasá
sát és m agyar népünk m ai é le téve l va ló  tudatos egységben élést 
igény li.

Néhány példát szem lélte tésü l em lítek . Ennek a fogalom
nak: „m egigazu lás” , ez a tartalma: Isten az Ő ellene lázadó és 
Öt megtagadó embert ítélőszéke előtt nem marasztalja el, ha
nem felmenti. Nemcsak kedvező ítéletet hoz számára, hanem 
őt, a bűnöst, „igaz” embernek jelenti ki, fogadja el. Mindez 
azért lehetséges, mert azt a büntetést, amit ennek a bűnös em
bernek kellett volna kapnia, már Jézus a kereszten elviselte. — 
Vagy: „K risztusban  len n i”  azt jelenti, hogy Neki szolgálok és
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Neki szót fogadok, tehát engedelmeskedem. Vagy :„bűnbocsá- 
nat” , ez azt jelenti, hogy az az Isten, aki joggal haragszik ránk 
Ellene és embertársaink ellen elkövetett sok-sok bűneink miatt, 
nem neheztel ránk, nem haragszik ránk, nem fordul ellenünk, 
hanem szeret bennünket és örök életet ad nekünk. — Valami
képpen így kellene kifejezésről kifejezésre mennünk, a fogal
makban rejlő kincseket „kibányásznunk” és azt szép magyar 
nyelven megfogalmaznunk.

Jó volna, ha a nagyheti és húsvéti ünnepekben szószékeinkre 
felnyomúlna a hétköznapi élet és annak levegőjében hangza- 
nának el Jézus haláláról és feltámadásáról szóló bizonyságtéte
lek. Mert azok, akik odaülnek a nagypénteki és húsvéti szószé
kek alá, nem teszik le hétköznapi életüket a templomajtóban, 
hanem behozzák ezt az életet a templomba és azzal együtt ü l
nek be a templompadokba. És ezeknek a falusi és városi embe
reknek nem „kenetteljes” , érthetetlen szavak kellenek,- hanem 
az ö nyelvükön hirdetett húsvéti örömhír.

Káldy Zoltán

C s e n d
Az emberi élet nagyszerű dolgai m indig a legna

gyobb csendben születnek meg. A  költő nem kiabál és 
a gyöngyvirágnak illat a bölcsödala. M inden nagy ter
vet, alkotást, teremtést és műrem eket először a csend 
kezével, az álmok magányos bölcsőjében ringatnak az 
emberek. M indig úgy van, hogy az álmokból születnek 
meg a valóságok és a csendből csendül fe l az élet leg
szebb muzsikája.

Az emberi élet építéséhez is csendre van szükség! 
Az élet száguldó és szakadatlan ritmusából mindennap 
kell egy kis kikapcsolódás, am ikor a pihenés tópartján  
erőt m eríten i és irányt tud tartani az ember. Szünetet 
kell tartani az örömökben is, m ert aki m indig kacag, 
sohasem fog tudni boldogan mosolyogni. K e ll a csend, 
hogy megálljon és a pillanatok páratlan pusztaságában 
önmagával, Istennel és sorsával találkozzék az ember.

(Lelkipásztor)
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T a nulmányo k

„Jézus Krisztus a világ világossága”

Hálát adunk Istennek, hogy az Egyházak Világtanácsa Új-Delhiben 
ülésező III. nagygyűlésére minden földrészről, csaknem minden egyházból 
összegyűjtött egy hatalmas közösséget, hogy bizonyságot tegyen Jézus 
Krisztusról, a világ világosságáról, és ennek a világosságnak a fényében 
összegezze mindazokat a keresztyén feladatokat, amelyekért felelősek a 
világ egyházai is.

Az egyházaknak ez a tanácskozó közössége minden eddiginél széle
sebb körűvé vált. Jelentős esemény, hogy a moszkvai patriarchátus is 
csatlakozott a világszervezethez. Azok az új tagegyházak, amelyek jelen
tős számban és létszámban kapcsolódtak be a világ egyházainak közössé
gébe, mind a keleti keresztyénség ősi orthodox hagyományaiból, mind pe
dig Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából és a világ más részeiből, szem
mel láthatóan demonstrálták, hogy a keresztyénség egyre nagyobb fele
lősséget érez az emberiség jövőjéért. A  keresztyén együttműködés egy té
ren sem jelentősebb, mint a veszélynek kitett emberek felé végzett szol
gálatban. A  keresztyéneknek nincs sürgősebb feladatuk, mint együtt 
munkálkodni a békéért, hogy gyökeresen eltávolítsák a mai veszélyek és 
nyomorúságok okát.

A  következőkben rövid vázlatban mutatjuk be az új-delhi-i nagy
gyűlés tanulmányi anyagának azokat az eredményeit, amelyek a mi szol
gálatunkban is segítenek és előrevisznek. Három heti reggeltől estig tartó 
tanulmányi munka anyagát az óriási terjedelem miatt 'úgysem közölhet
nénk, de legalább ízelítőül nyújtunk rövid beszámolót a legfontosabb teo
lógiai eredményekről.

A főtéma
D. Gottfried Noth drezdai tartományi püspök (NDK) tartotta a főre

ferátumot. Előadásának gondolatmenete a következő volt:
Lényeges, hogy megfigyeljük: témánk Jézus egyik önkijelentéséből 

következik. Ö ezt mondja: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). Nem 
lelkes tanítványok adományozták neki ezt a méltóságot, nem mi ültetjük 
Öt trónra, hanem a tanítványokkal és az egész világgal együtt ott állunk 
az előtt az Ígéret és az előtt az igény előtt, amelyet egyaránt Ö maga fe
jez ki. Az ígéret ez: ahol Ő ebben a világban megjelenik, ott világosság 
lesz. A z igény pedig: egyedül ö  a világ világossága.

ö  a bűnösök Megváltója, akinek az útja szégyenben és gyalázatban 
a kereszten végződött, akinek a földi élete nyilvánvalóan nagy sikerte-
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lenség volt, és akinek a feltámadása és örök uralma a világ szemei előtt 
elrejtve maradt.

Krisztus esetében nem a mi elképzeléseinkről és nem is valamilyen 
istenfogalomról van szó: a világban az teremt világosságot, hogy Isten 
Krisztusban a szegény, bűnös emberekhez és az elveszett világhoz kegyel
mesen odafordul. Hogy Krisztus bűnösökkel és vámszedőkkel ült egy asz
talhoz, hogy a kereszten isteni hatalommal megbocsát az ágrólszakadt 
latornak, és hogy a gondokban felőrlődött embereknek ezt kiáltja: „Jól 
tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van” , — ez űzi 
el a sötétséget.

Tehát nem arról való spekulációról van szó, hogy Isten lényét a tiszta 
világosság képe találóan írja le. Mit segítene rajtunk ez az ismeret, ha 
ugyanakkor csak az a mondat lenne érvényes, hogy Isten hozzáférhetetlen 
világosságban lakozik (1 Tim 6,16)? Nem az az örömüzenet, hogy mi Isten 
önmagában véve, hanem az, amit Krisztusban a világgal cselekedett és 
cselekszik. Krisztus Isten világosságát hozza a világba. Krisztust az teszi 
a világ világosságává, hogy Isten kegyelmének hatalmával új közösséget 
teremt Istennel. Nem valami Istenről szóló új tan, hanem megbékítő tette 
űzi el a sötétséget.

Isten Báránya, Aki a világ bűnét hordozza, valami más, mint egy ta
nító a sok közül, mint egy Isten-kereső ember a sok közül. Amit hoz, az 
az istenismeretnek nem olyan formája, amely mellett idő és tér szerint 
ugyanolyan joggal számos másik is állhat, hiszen egyetlen halandó ember 
sem tudja Isten egész gazdagságát megragadni. Amit Istenről mond, az — 
az ószövetségi háttért figyelembe véve és talán más vallásokkal össze
hasonlítva is — egyáltalában nem olyan egyszerű. Művében azonban nem 
helyettesíthető. Valóban Isten új ismeretéhez is elvezet bennünket, még
hozzá az igazihoz, de ezt az ismeretet nem lehet elválasztani attól, amit a 
világgal cselekedett. Az ismeri meg Istent valóságosan, aki ezt hittel fo
gadja.

Az a kérdés, hogy mennyiben tud Jézus igénye a valóságos világban 
megállni. Nem kell-e neki azt a gyanút támasztania, hogy erőszakot kö
vet el a valóságos helyzeten? A  keresztyénségen belül kétségtelenül min
dig megvolt annak a veszélye, hogy Urának egyedülálló dicsőségét úgy 
akarta indokolni vagy védelmezni, hogy minden más fényt lebecsült és 
kevésre tartotta azokat. Jézusnak éppen nem ez az útja és módszere. A 
világot, önmagában véve, nem egyenletes sötétségben látja. Elfogulatlanul 
és irónia nélkül beszél az igazak és a bűnösök közötti különbségről. Nem 
tartja lényegtelennek, hogy a gyászoló vigasztalást nyer-e, vagy a beteg 
meggyógyul-e. Előítélet nélkül látja az irgalmas samaritánus emberi jósá
gát és az Isten népéből való írástudó magatartásának a mértékévé teszi. 
Így aztán éppen nála nem találhatjuk meg azt az olcsó kísérletet, hogy a 
mások megalázásával tegye magát naggyá.

Fények a világban: erről elfogulatlanul kell beszélnünk. És azok az 
emberek, akik valamilyen módon szembeszállnak a világ homályával, rá
szolgálnak megbecsülésünkre, talán egyenesen csodálatunkra, egészen kö
zömbös, hogy kegyes Isten-keresőkként, mély gondolkozókként, vagy az 
emberi élet erőteljes alakjaiként szentelik magukat arra a feladatra, hogy 
a világ sokféle alakú homályára fényt hozzanak. Aki kevésre tartja őket, 
az Jézus igényét bizonyosan félreértette.

Minden, amit Jézusról, mint a világ világosságáról mondunk, telje- 
sületlen marad, ha nem az örök beteljesüléssel összekapcsolva nézzük. 
Jézus szavaiban és művében beköszönt Isten új világa. Aki a keresztre 
megy, azonos azzal, aki a harmadik napon feltámad. Az a vacsora, ame
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lyet itt tanítványaival tart, az Atya országában tartott vacsora előíze.. 
Legyőzetik a halál, amely az egész világot beborító sötétség legerősebbje 
lett. Jézus igehirdetésében mindenütt jelenvaló az eszkatológiai vonatko
zás. Ö azért a világ világossága, mert a világnak azt az egyetlen nagy re
ménységet hozza, amelyről hét évvel ezelőtt Evanstonban gondolkodtunk. 
Nem valamilyen örvendetes földi napot akar e világnak a halál árnyéká
ban készíteni, hanem azért küldetett, hogy Isten napját hozza el. Ezért pó
tolhatatlan Ő. Lényének titkára alapul egyedülálló volta. Innen szárma
zik az ígéret, amelyet hoz, az igény, amelyet támaszt, a megaláztatás, 
amelyet magára vesz.

Állást kell foglalnunk vele kapcsolatban és meg kell adnunk a ma
gunk válaszát, mielőtt Öt bizonyságtételben a Világnak adjuk tovább, 
mert különben bizonyságtételünk mélységesen hazug volna és sohasem 
lenne ereje és meggyőző bizonyossága. Ezért az első válasz sohasem a vi
lágnak mondott bizonyságtétel, hanem a hozzá forduló hitvallás: „Te vagy 
a világ világossága” .

A  válasz hitvallásban és dicséretmondásban történik. Mindkettő ösz- 
szetartozik és alapjában véve ugyanaz. A  dicséretmondás világossá teszi,, 
hogy nem kikényszerített helyeslésről, nem ránkerőszakolt igéről, nem is 
valamilyen csupán intellektuális folyamatról van szó, hanem Isten, a 
Szentlélek ajándékáról. A  dicséretmondás világossá teszi, hogy Jézus igé
nye tartalmilag ajándék és igéret.

Amennyire igaz, hogy a Jézus Krisztus megvallása közös tevékeny
ségünk feltétele és alapja, éppen annyira nem szabad ezt magától érte
tődő tényként fogadnunk. Valamely keresztyén egyház neve önmagában 
véve nem garantálja, hogy hitvallása és dicséretmondása igazi és valósá
gos. Nem szégyeljük, hogy az atyákkal való közösségben mondjuk el a hit 
válaszát, és hogy örökségük lényeges és fontos a számunkra, de a hagyo
mány önmagában még nem teszi hitvallásunkat igazzá.

Persze, ezáltal csak az válik láthatóvá, amit Jézus saját szavai is tar
talmaznak. Az „én vagyok a világ világossága” önkijelentésére azonnal 
ez a mondat következik: „aki engem követ, nem járhat sötétségben.” A 
Jézus igényére és igéretére adott válasz tehát a követés. Csak az Ö köve
tésében van igazán a helyén a hitvallás és a magasztalás, és csak ott van
nak biztosítva az ellen a veszély ellen, hogy üres formulákká legyenek. 
A  követést azonban nem tehetik meg mások helyette. Atyáink a hitben 
is csupán hívogathatnak és segíthetnek, hogy velük együtt kövessük az 
Urat. de ezt a követést önmagunknak kell megteremtenünk, ha Isten 
atyáinkhoz hasonlóan nekünk is kegyelmet ajándékoz.

A  hozzánk irányuló kérdés azonban továbbmegy. Krisztus a világ 
egyetlen világossága és az is marad, a hivők és a követők sem lép
nek a helyére vagy nem konkurrálnak vele. Más összefüggésben 
kell kifejtenünk, hogy mi az értelme a tanítványokhoz forduló szavának: 
„T i vagytok a világ világossága”. Itt azt kell megállapítanunk, hogy Jé
zus semmiképpen sem ezt akarta mondani: világosságot gyújtottam és az 
most nélkülem fog a maga erejéből tovább világítani. Éppen egyháza szá
mára marad Ő az egyetlen világosság. Ha az egyház ettől eltér, ha nem 
marad meg alázatosan az Ö követésében, a saját hitvallását hazudtolja 
meg. Akkor önmaga támaszt igényt, ahelyett, hogy a Krisztus igényét 
képviselné. Akkor elkerülhetetlenül áldozatul esik a más emberekkel 
szembeni gőgnek. A  keresztyéniességről alkotott emberi elképzelését pro
pagálja, vagy egyenesen olyan életformáért száll síkra, amelyben a ke
resztyéniesség csak valamilyen nagyon szegényes külsőség, és felcseréli az 
emberi kultúra valamiféle világát a hitből való élettel. Félreismerhetet-
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lenül találkozunk itt azzal a bűnnel, amelyet a keresztyénig a történem 
lem folyamán sokféleképpen magára vett. Hiszen az ember ősbűne az, 
hogy olyanná akár lenni, mint Isten, Isten helyére akar lépni. E bűn tá
madásának a keresztyénség is ki van téve annak a kísértésnek a formá
jában, hogy maga lépjen Krisztus helyére.

Nagyon is könnyen létre jöhet a vélekedés: a keresztyénségnek ez az 
új élete a világ világossága, amelyre a többieknek meg kell térniük. Meg 
kell azonban látnunk, hogy mindaz, ami eközben történik, történetileg 
meghatározott és korlátozott és ki van téve az emberi bűn rontásának. 
Ezért a világ egyetlen térsége vagy egyetlen korszak sem normatív a 
többi számára. Nem lehet a keresztyénségnek valamely nyugati formáját 
valamely keleti forma ellen, sem pedig egy múltbeli formát egy jelenkori 
ellen kijátszani.

A Világtanács lényeges feladata, hogy a benne egyesült egyházakat 
éppen az egymással való találkozás által fáradhatatlanul az elé a kérdés 
elé állítsa, hogy Krisztusról, mint a világ világosságáról szóló hitvallásuk 
valóban Őrá gondol-e, — és én hozzátenném: hogy nekünk valóban az Ő 
igéje és sákramentuma fontos-e, vagy pedig az, amit mi kezdünk vele.

Ahol a keresztyénség hitvallását komolyan veszi, ott szakadatlanul 
Urára utal. Ezzel azonban a maga életéért való felelősségtől nem szaba
dult fel és bűneire ez nem szolgál mentségül. Ellenkezőleg: Ura maga áll 
várakozásteljesen előtte. „Aki engem követ, nem járhat sötétségben” . 
Krisztus világossága meg akarja változtatni az embert. Ezért legitim a vi
lágnak a hit gyümölcseit számonkérő kérdése. Amennyire nem lehet a jó
cselekedetekkel való dicsekvés a helyes válasz, éppen annyira igaz, hogy 
a keresztyénség erkölcsi kudarca hite ellen bizonyság. Aki a sötétségben 
jár, az nem vallhatja becsületesen, hogy látja a világosságot. Milyen sok
szor elégedett meg a nyugati keresztyénség azzal az általános keresztyé
niességgel, amely bár nagy számokkal számolt, de nem tudta a lelket és 
az erőt megbizonyítani? ...

Mivel Jézus Krisztus az egész világ számára tette magát világos
sággá, ezért Öt minden lehetséges módon ismertté kell tenni.

A szóval való igehirdetés az egyház számára központi feladat, amely 
alól semmilyen módon sem oldhatja fel magát. Pál ezt mondja: „Mimó
don hallanának pedig prédikáció nélkül?” (Róm 10,14). Krisztust prédi
kálni kell az embereknek, mivel Ö nem eszme, amelyet az emberek a ma
guk értelmével és gondolkozása által megtalálhatnak. Ha Jézus azt 
mondja tanítványainak: „Legyetek a világ világossága” , akkor ez átfogja 
egész tevékenységünket : „Lesztek nékem t a n ú i m  úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeábán és Samáriában és a földnek mind végső hatá
ráig” (Csel 1.R).

Ez a szó által való igehirdetés azonban semmiképpen sem zárhatja ki 
vagy szoríthatja félre a cselekedetek és élet által történő bizonyságtételt. 
Jézus szavát: „Ti vagytok a világ világossága” azonnal egy másik követi: 
„ . . .hogy lássák a ti jócselekedeteiteket” . Azt jelenti ez. hogy a tanít
ványoktól, az egyháztól mégis a saját fénye sugárzik, azaz a „ti vagytok 
a világ világossága” mondat a másik mellé lép: „Én vagyok a világ vi
lágossága” ? Fel vagyunk ezáltal hatalmazva arra, hogy önmagunkra utal
junk, ha a világ látni akarja a világosságot? A  tanítványokhoz intézett
szónak már a zárórésze is kizárja ezt a magyarázatot: ......és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5, 16). Nem a tanítvány dicsősége áll a végén, 
hanem az Úr dicsősége, minden, ami a tanítványok által történik, az Úr 
világosságának a hatása.

Ezért az Úr nem rak elviselhetetlen terheket a tanítványokra: a világ
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világosságává kell lennetek!, hanem megállapít valamit, amely ígéretet 
zár magába: ti vagytok a világ világossága! Világosságát úgy akarja raj
tuk keresztül sugároztatni, hogy Ö valóban az egyetlen világosság marad. 
Ahol ezt helyesen értik, ott nem marad a fáradt rezignáció számára tér, 
hanem az egyház örvendező cselekvésre nyer felhatalmazást.

Ez valóban nem azt jelenti, hogy mi keresztyének a legokosabb és 
legügyesebb politikusok, tudósok, technikusok és gazdasági szakemberek 
vagyunk. Nem kell konkurrenciaharcot kezdenünk a világ világossága és 
a világban lévő sok világosság között. A  mi bizodalmunk csupán ez: ahol 
a keresztyének Krisztus nevében és szeretetében odaszánják magukat n 
világ nyomorúságaiért, ott világosság támad. Hogy milyen messzire hat el 
azután a világosság, az Öreá van bízva. Ahol hitet, reménységet és szere- 
tetet ébreszt, ott világossága elűzi a sötétség uralmát. Ez az a világosság, 
amellyel egyetlen ember sem rendelkezik, annak az Istennek a világos
sága, aki a világon annak bűnében és nyomorúságában könyörült. Ennek 
a világosságnak csak egy neve van: Jézus Krisztus.

Az egyház szolgálata a mai változó világban
Masao Takenaka, a Doshisha egyetem professzora (Japán) előadása a 

keresztyéni szolgálat irányában vitte tovább a főtéma elágaztatását. Főbb 
gondolatai a következők:

Ezen a nagygyűlésen mi elismerjük Jézus Krisztust a világ világossá
gának. Együtt tanultuk meg itt, hogy Jézus Krisztus a világosság nemcsak 
a tegnapi világban, hanem Ö a világosság a mai világban is. Ez azt je
lenti, hogy az egyházaknak ki kell nyitniuk szemüket és fülüket, hogy 
megtalálják, mit tesz Jézus Krisztus a változó világ közepette az igazi, 
emberség helyreállításáért. A  mi feladatunk tehát nem az, hogy egy újabb 
emberi fényt, bármilyen színpompás legyen is az, adjunk hozzá a változó 
világban már meglevő fényekhez, hanem, hogy felfedezzük, hogyan fény
lik az igazi világosság a mai sötét és megosztott világban és hogy mint 
Jézus Krisztus egész teste, felmutassuk a világ világosságát a mi mai éle
tünk minden területén.

A  technika fejlődésével, a távolság ún. megszüntetése közelhozta a 
különböző nemzeteket, mindannyian belekerültek a világ történelmébe. 
Jóllehet a mi világunk sokkal kisebb lett távolságokban kifejezve, azon
ban ennek ellenére még mindig nagyon messze vagyunk egymás belső 
megértéséhez. Ennek az egy, de mégis megosztott világnak ijesztő pél
dája az a tény, hogy ma az emberiség egy nagy félelemben osztozik, neve
zetesen az abszolút fegyver által történő totális elpusztítástól való féle
lemben.

Olyan világban élünk, amely nemcsak kölcsönösen kapcsolatban levő, 
hanem gyorsan változó világ is. Ma különösen Afrikában, Ázsiában és 
Latin-Amerikában gyors, néha csaknem forradalmi változások bukkannak 
fel a társadalom minden területén: ilyenek, mint: politikai függetlenség, 
az iparosodás és az urbanizáció gyors fejlődése, a fajok közötti egyenlő
ség és szabadság követelése, az a törekvés, hogy a családi élet új formá
ját hozzák létre, eltérve a régi, elnyomó feudalista életmódtól, és a kon
fliktus és csalódás azok között az emberek között, akik különböző politi
kai. gazdasági és etnikai csoportokhoz tartoznak. Meg kell néznünk itt. 
hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a világ világossága ebben a vál
tozó és dinamikus társadalomban. Nem hiszem, hogy bármely mozgalom 
is. beleértve a keresztyén mozgalmat is, komoly segítséget adhatna a mai 
világban, ha nem akar részt venni a szociális változás folyamatában.
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Fel kell ismernünk az ún. vallásos életben végbemenő változást. 
Dietrich Bonhoeffer a „nagykorú világ” -nak (Die mündige Welt) nevezte 
ezt. Ez az, amiről olyan őszintén szól börtönből írt levelében: „az, ami 
engem állandóan foglalkoztat, az, hogy mit jelent a keresztyénség és 
Krisztus valójában a mi számunkra ma? Az. az idő, amikor az emberek
nek mindent el lehetett mondani szavak segítségével, elmúlt, és úgyszin
tén elmúlt a bensőségesség és a lelkiismeret kora, azaz a vallásnak, mint 
olyannak a kora. Olyan kor felé haladunk, amely egyáltalán minden val
lás nélkül való: az emberek amint vannak, ma egyszerűen nem tudnak 
már vallásosak lenni. Még azok is, akik őszintén «-vallásosaknak-« nevezik 
magukat, legkevésbé sem úgy élnek és amikor ^vallásost" mondanak, va
lami egészen mást értenek rajta nyilvánvalóan.” (Dietrich Bonhoeffer: 
Levelek és tanulmányok a börtönből, 122. 1.) Ez azt jelenti, hogy növekvő 
mértéiben egy szekularizált társadalom felé haladunk. A  gyermekkor, 
amelyben a vallást elfogadták, mint valami kegyes és értékes dolgot, el
múlt. Ma az átlag ember a vallást olyan társadalmi szokásnak veszi, 
amelynek semmi köze valaki belső és végső döntéséhez és elkötelezéséhez.

Wendland professzor a következőképpen ír az egyház feladatáról a 
modern társadalomban „Die Kirche in der modernen Gesellschaft” (Az 
egyház a modern társadalomban) c. beható könyvében:

„A z egyháznak a világgal való találkozása emez új korszakában nem 
szabad sem azt megkísérelnie, hogy az egész világot integrálja magába, 
sem arra törekednie, hogy uralkodó intézménnyé váljék és meghatározza 
a kereteket. A nagykorúságra jutott világban az egyháznak el kell vetnie 
a klerikális uralom minden igényét és minden arra irányuló kísérletet, 
hogy » egyháziasítsa«  (churchify) a világot, nem azért, mert ez erőltetett 
lenne, hanem azért, mert felismerte a világ iránti szolgálata igazi termé
szetét. Az egyház világgal szembeni ú j magatartása tehát a szolgálat ma
gatartása kell, hogy legyen.” (Dr. Heinz-Dietrich Wendland, Die Kirche 
in dér modernen Gesellschaft, 14. lap.)

A z  egyháznak sürgetően szüksége van arra, hogy fontolóra vegye 
Isten népe szolgáló feladatát a világ iránt, nem azért, mert az egyház a 
világ után következik, hanem azért, mert engedelmes akar lenni Krisztus 
szolgálata iránt a világban és a világért. Amikor komolyan vesszük az 
egyház szolgáló dimenzióját, ez azért van, mert felismerjük, hogy ez 
Krisztus egyháza egyik elengedhetetlen ismertető jegye. Szándékunk a 
szolgálatunkban tehát nem az, hogy szolgálatunk által hitelt szerezzünk 
a világban, sem nem az, hogy sikert érjünk el szolgálatunkkal, mégcsak 
nem is az, hogy új tagokat nyerjünk, hanem azért vállaljuk a szolgálatot, 
mert felismerjük, hogy a Szolga-Űr szolgái vagyunk. Keresztyén szolgá
latunk tehát a Jézus Krisztus világ iránti szolgálatában való részesedés.

Ha a mi keresztyén szolgálatunk olyan jel, amely Isten megváltó tet
tének tényére utal és Isten eljövendő országa jele, akkor meg kell vizsgál
nunk, hogy hogyan mutatkozott ez meg Jézus Krisztusban. A  Biblia min
denütt. mind az Ó-, mind az Űjtestamentumban bizonyságot tesz arról, 
hogy Istennek, mint teremtőnek és megváltónak a világ feletti szuveréhi- 
tása egyedülálló és konkrét módon a Szolga-Ür képében jelentkezik. Isten 
embereit, akiket ilyenek képviselnek, mint Ábrahám, Mózes és Dávid, a 
Biblia „az Űr szolgájának” nevezi. És Deutero-Ézsaiás a szenvedő Szolga 
képében rajzolta meg híres próféciájában az eljövendő Messiás alakját 
(És. 53.). Amikor Jézus Krisztus eljött a világba, egész életében és szolgá
latában szolgai formát vett magára, hogy helyreállítsa az igazi embersé
get (Fii 2,7). Teljesen betöltötte Isten világ iránti megváltó szerétét szen
vedésével és győzelmes szolgálatával, mert amint mondotta: „az ember
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nek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ö szolgáljon 
és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mk 10,45). Ebben az értelemben 
szimbolikus jelentése van annak, hogy Jézus Krisztus megmosta tanítvá
nyai lábait. Meghökkentő tény ez azok számára, akik nem tudják meg
érteni Isten drága szeretetét. Megalázta önmagát, sőt szolgai formát vett 
fel, hogy minden embert megszabadítson és megbékítse a világot magá
val. Ebben találjuk meg a keresztyén üzenet nem kissebbíthető páratlan 
voltát: Jézus Krisztus urasága egészen konkrétan és mélyen az ő Szolga
voltában mutatkozik meg a világban és a világ előtt.

„Azért ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is 
meg kell mosnotok egymás lábait” (Jn 13,14). Ez azt jelenti, hogy mi mint 
az Ő testének tagjai szolgálatra hivattunk el mind az egyházon belül, 
mind az egyházon keresztül a világ népeihez.

Fennáll az a veszély, hogy Jn 3,16-ot kb. így magyarázzuk: „Isten 
annyira félt a világtól, hogy az egyházat adta, hogy némelyeket kiment
hessen a világból” . Az írás azonban éppen ellenkezőleg, azt mondja, hogy 
a világ áz, amelyet „úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Ha 
azt keressük, hogyan lehetünk Krisztus szolgái, első leckeként azt kell 
megtanulnunk, hogy ez az Isten világa és Ő hív bennünket, hogy vegyünk 
részt az Ö szenvedő szolgálatában ma a változó világ közepette.

Másodszor, felismerjük, hogy a keresztyén szolgálatot nem lehet o 
lelki élet szűk területére korlátozni. Ami Jézus Krisztust olyan szenvedé
lyesen érdekelte, az nem csupán az ember lelki aspektusa volt, hanem az 
ember a maga egészében véve (eine gánzliche Menschlichkeit), hogy hely
reállítsa az igazi emberséget Istenhez való helyes viszonyában. Az egyház 
Krisztus világ fölötti uraságál is a világ iránti alázatos szolgálatával teszi 
nyilvánvalóvá. Az egyház szolgálata az, hogy megvalósítsa az emberi 
életben Krisztusnak a világ iránt való saját szeretetét, amelynek a meg
váltásáért meghalt és így az egyház szolgálata az ember igazi embersé
gének a helyreállítását munkálja, amint az Isten elgondolta a teremtés
ben, a Krisztus képmására, Aki az új Ádám, az új rend első gyümölcse. 
Ez a keresztyén humanizmus igazi alapja.

Harmadszor, ha a keresztyén szolgálat jel, amelyik az Isten országa 
eljövetelére mutat, bizonyságtevő szolgálat (Zeugendienst), a mint Barth 
Károly mondja, szimbolikus jel, amely Jézus Krisztusra mutat, akkor a 
keresztyén , szolgálatnak az igazi emberség helyreállítása érdekében a 
társadalomban a konkrét szolgálatnak az igazi emberség helyreállítása 
érdekében a társadalomban a konkrét helyzetben kell végbemennie. A 
szolgálatnak, mint szimbolikus jelnek (Zeugendienst) társadalmunk 
konkrét valóságában kell nyilvánvalóvá válnia, missziói szolgálatként 
(Sendungsdienst), hogy kiküldessünk a világ konkrét szociális valósá
gába. hogy szolgáljunk minden embernek. (Kirchliche Dogmatik, IV/3. 
Zweite Helfte. 953. 1.)

Itt azonban nem állhatunk meg. Az egyház hajlamos volt arra, hogy 
inkább naív individualista szeretetmunkát végezzen, minthogy a szociális 
igazságosságról gondoskodjék, amely biztosítja az emberi jogokat a szo
ciális munka modem fejlődésének rendjében. A  gyors szociális változás 
tanulmányozása közben széles körben felismerték, hogy a jelenlegi v i
lágban az állam növekvő mértékben felelősséget vállal a szociális jólét 
mezején. Ez nem szabad, hogy elkedvetlenítsen bennünket, hanem örül
nünk kell neki és üdvözölnünk kell ezt az új fejlődést.

Nekünk nemcsak jótékonysági diakóniát kell kifejtenünk, azaz olyan1
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akciót, amely a szociális betegség és igazságtalanság eredményeire irá
nyul, hanem olyan akciót is ki kell fejlesztenünk, amely a szociális be
tegség és igazságtalanság okára irányul. Az első olyan szolgálat, amely 
mint jótékonyság, az emberek közvetlen nyomorúságán akar segíteni, míg 
az utóbbi olyan szolgálat, amely abban áll, hogy részt veszünk olyan szo
ciális politika és struktúrák kialakításában, amelyek alapul szolgálnak 
az emberi személyiség egészséges fejlődésének. Az egyháznak fel kell is
mernie, kell hogy jelen helyzetünkben az állami akció elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy megteremtse a termelékenység növekedésének fel
tételeit, megszüntesse a szegénységet és létrehozza a társadalom struktú
rájában az ahhoz szükséges változásokat, hogy biztosittassék a hátra
tettek és az elmaradottak anyagi jóléte és szociális igazsága.

Ha van valami igazság abban az igényben, hogy az egyháznak próbál
nia kell kifejezésre juttatni legalábbis valamit a nemzet lelkiismeretéből, 
és ha van valami igazság abban a tételben, hogy az embereket befolyá
solják e világ fejedelemségei és hatalmai, szociális, politikai és 'gazdasági 
rendszerek és ipari intézmények, ha van valami igazság ebben, akkor ez 
olyan intellektuális feladatot ró korunk egyházára, amely mellett elhal
ványul minden előző kor hasonló feladata ... A  társadalom életétől tá
volálló egyház elkerülheti ezt a kemény tanulmányt, de egy olyan egy
ház, amely szándékosan és mélyen elmerül a saját maga által tervezett 
feladatba, nem. Minden keresztyén embernek fel kell ismernie, hogy Isten 
iránti legfontosabb szolgálata az a mindennapi munka, amelyet a szeku- 
láris világban végez.

Nem tanúsíthatunk olyan magatartást, hogy vagy a szolgálatot vagy 
a bizonyságtételt választjuk. Isten igéje Jézus Krisztus szolgáló küldeté
sében lett testté. Hirdettetett és ugyanakkor belépett a történelembe. Nem 
végezhetjük szolgálatunkat a keresztyén intézmények kiterjesztésének 
eszközeként. Az „üdvösség pantomim”-jára van szükségünk, hogy Hoe- 
kendijk professzor kifejezését használjam. Ebben az értelemben mond
hatjuk, hogy a szolgálat önmagában útjelző, amely Jézus Krisztus meg
váltó tettére mutat, anélkül, hogy hirdetett ige járulna hozzá. Ez Dietrich 
Bonhoeffer gondolatához vezet, aki a szolgálat értelmét az üdvösséghez 
vezető út, előkészítésének fogalmaival határozta meg. Ezt írja:

„Az éhezőnek kenyérre van szüksége, az otthontalannak fedélre: a 
nincstelennek igazságosságra, a magánosnak társaságra van szüksége. 
Megengedni, hogy az éhező éhes maradjon, káromlás lenne Isten és a fele
barát ellen, mert mi áll Istenhez közelebb, mint a felebarát nyomorú
sága . . .  Ha az éhező nem jut hitre, a felelősség azt terheli, aki megta
gadta tőle a kenyeret. Kenyérrel látni el az éhezőt, azt jelenti, hogy elő
készítjük a kegyelem eljövetelének útját.” (Dietrich Bonhoeffer, Etika, 
95. U

Azt is fel kell ismernünk, hogy nagy szükség van a hirdetett igére, 
amikor alkalom adódik rá, a világgal való természetes konfrontálódásunk 
során szolgálatunkon keresztül.

Amire ma szükségünk van, az az, hogy elfogadjuk Krisztusnak a 
döntő szolgálatát és véghezvigyük a döntő változást magunkban. Szük
ségünk van a megújulásra mind magunkjban, mind egyházaink struktú
rájában, hogy megfelelhessünk Isten átformáló és megváltó erejének, 
amely munkálkodik ma a mi változó világunkban. Ebben az értelemben 
a keresztyén szolgálatnak eszkatológiai jellege van.

Szolgálatunk, mint egyéneknek a szolgálata, bármilyen jó is legyen 
az, mindig inadaequát, bűneink és tevékenységeink korlátozzák azt. És
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csak amennyiben az egyházak elfogadják megtéréssel és megújulással 
Krisztus szolgálatát, csak annyiban képesek végezni szolgálatukat a vi
lágban az Ö eljöveteléig.

A gyarmati kérdés és a keresztyénség
Az egyik terület, ahol a keresztyén szolgálat gyakorlati megvalósu

lást vár, az afrikai és ázsiai új nemzetek körében adódik. Erről a témá
ról M. M. Thomas, indiai lelkész tartott előadást.

Szavai nyomán feltárultak azok az új követelmények az egyházakkal 
kapcsolatban, amelyek a nemzeti önállóság útjára került volt gyarmati 
országokban tárulnak ki.

A z elmúlt években a változás erős szelei fújtak Afrikában és Ázsiá
ban. Előidézték annak a végét, amit Vasco de Gama korszaknak neve
zünk, a nyugati politikai uralom érájának a végét. Ez azonban túlságo
san negatív szemléleti módja korunk eseményeinek. Pozitivebben szólva 
három pontot említhetünk ezekkel kapcsolatban. Először, tanúi vagyunk 
sok új független nemzeti állam felbukkanásának ezen a két kontinensen. 
Amióta az ENSZ létrejött, 37 új önálló afrikai és ázsiai nemzetet vettek 
fel tagjai sorába; az utóbbi néhány év során 22 afrikai államot. Az új 
afrikai és ázsiai nemzeti államok korunk új politikai tényei közé tartoz
nak.

Politikai önrendelkezés és önkormányzat éppen azért fontos célok, 
mert az egyéniség új érzésének a kifejlődései; ha majd a kolonializmus 
elleni izgalmas politikai harccal való foglalkozás korszaka elmúlik, akkor 
az új független állam a nemzet építése konkretebb feladatainak eszkö
zévé válik. Egyetlen új független állam sem feledheti el, hogy az önkor
mányzat csak kezdete az önfejlesztésnek, annak a folyamatnak, hogy a 
nemzeti szabadságnak, a nemzeti egyéniség új érzésének gazdasági, társa
dalmi és kulturális tartalmat adjanak.

Ezzel érkeztünk el a harmadik ponthoz. Az afrikai és ázsiai népek 
nem egyszerűen múltjuk valamely aranykorába akarnak visszatérni, ha
nem a társadalom és kultúra új keretét akarják felépíteni, amely egy 
gazdagabb életet fejez ki. Az új egyéniségnek az érzése nem a régi egyé
niség puszta újjáéledését jelzi, hanem egy új életnek a születését, egy új 
egyesített „személyiség” születését, amelyet újonnan teremtenek, az af
rikai és ázsiai népek szellemében; és ennek az új életnek a felfedezése 
és alapítása nemzetépítő. Kétségtelenül végtelenül sok probléma adódik, 
miközben a népek között kialakuló új élet forrongásait kapcsolatba hoz
zák áz afrikai és ázsiai ősi kultúrák hazai tradícióival és azokkal a Nyu
gatról jövő erőkkel és eszmékkel, amelyek befolyásukat éreztették az af
rikai és ázsiai történelem legújabb korszakában. Csak az elmegyógyin
tézetben élő férfiak és nők veszítik el vagy a múltjukra való emlékezést 
teljesen, vagy élnek annyira a múltban, hogy semmi kapcsolatuk a jelen
nel. így van ez a nemzetekkel is. Tényleg, a nyugati uralom korszakában 
Ázsia és Afrika afelé hajlott, hogy az emlékezés teljes elvesztésének a 
betegségét fejlessze ki és ma néha úgy látszik, hogy a betegség másik je
lét mutatják, ti. a jelen teljes elvetését ősi, hazai tradíciók újraéledésének 
a nevében. De egészében véve az afrikai és ázsiai népek világosan lát
ják, hogy egy új helyzettel állanak szemben, amelyben valami újat kell 
építeniük, új nemzetet, új társadalmat, új államot.

Miközben a nyugati hatalom elleni politikai lázadásról beszélnek és 
elvetik a Nyugat utánzásának a gondolatát, ugyanakkor tudatában van
nak, hogy szükséges felvenni magukba a nyugati kultúra nagy részét,
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annak politikai és szociális humanizmusát, valamint annak tudományát 
és technikáját. Nem értjük meg az Afrikában és Ázsiában végbemenő 
forradalom természetét, ha nem ismerjük fel kellőképpen, hogy az olyan
harc, amely az ember és a társadalom természetének és rendeltetésének 
új meghatározására és megvalósítására törekszik.

Mi közük mindehhez az egyházaknak? Az afrikai és az ázsiai egyhá
zak minden bizonnyal benne élnek abban a forradalmi helyzetben, amely
ről beszéltünk, és a többi egyházak is velük együtt.

Az egyháznak a nyugati kultúrával és hatalommal való azonosítása, 
egyfelől és az egyház pietizmusa és a politikai és társadalmi struktúrák 
megváltoztatására irányuló szervezett csoportos akciótól való félelme más 
oldalról, akadályozta az egyházakat abban, hogy pozitív felelős kapcsola
tokat hozzanak létre a népek új életéért folytatott küzdelmével.

Minket most nem érdekel ennek a két tévelygésnek a történelmi ma
gyarázata. Fontos az, hogy korrekcióra szorulnak az egyház világban való 
missziója bibliai perspektíváihoz való visszatérés alapján.

A  Jézus Krisztus evangéliumát nem szabad azonosítani semmilyen 
kultúrával, politikai renddel, társadalmi ideológiával vagy erkölcsi rend
szerrel. A z evangélium, mint Isten Igéje és szava, amely transzcendálja 
a kultúrákat, isteni erő azok ítéletére és megváltására.

Az a megváltás, amelyet Jézus Krisztus ad, a világ megváltása. Két
ségtelenül a világ szó elsősorban a személyek világára utal; de a szemé
lyek világa benne él a természet, társadalom és történelem folyamatában 
és nem lehet izoláltan szemlélni vagy megváltani.

Az egyház missziója nem abban áll, hogy távol tartsa magát korunk 
forradalmaitól, hanem hogy felismerje" bennük Krisztus Ígéretét és ítéle
tét, és hogy bizonyságot tegyen bennük az ö  királyságáról, várva a végső 
beteljesedés napját.

Konkréten, melyek Jézus Krisztusnak azok az Ígéretei a jelenlegi 
afrikai és ázsiai forradalmi erjedésben, amelyekről az egyháznak bizony
ságot kell tenniük? Isten alkotó gondviselése folytán ez az erjedés magá
ban foglalja Krisztus teljesebb és gazdagabb emberi életre vonatkozó 
Ígéretét az emberek és a társadalom számára. Abban, hogy az ember ke
resi a közösség új formáit, felfedezi a személyiség méltóságát és a szociá
lis igazságosság új értelmét, abban, hogy új módon érzékeli a történelmet 
és a történelmi hivatást, és az iparosítás révén magasabb életszínvonalra 
számít, mindebben az emberi szabadság és méltóság mélyebb dimenzió
jának növekvő tudatosulása mutatkozik meg.

Az evangélium hirdetését és az igazi humanizmust nem lehet elvá
lasztani egymástól, annyira összetartoznak.

Fontos dolog az egyház számára az, hogy tudatosítsa magában, hogy 
az Afrikában és Ázsiában végbemenő gyors változásokban, benne van 
Krisztus Ígérete az emberek és emberi egzisztenciájuk meggazdagítá'sára. 
És az egyháznak az erről az Ígéretről való bizonyságtétele magában fog
lalja azt, hogy részt vesz az igazi felelős emberi életet előmozdító politi
kai, gazdasági és társadalmi élet új struktúrái felépítésének feladataiban 
és új erkölcsi és kulturális megalapozásuk keresésében. Olyan alkotó fel
adat ez, amely abban áll, hogy új otthont építsen az afro-ázsiai népek új 
szellemének lakozására. Azonban az egyházak és. a keresztyén emberek 
azok, akik felismerhetik Krisztust korunk törekvéseiben és eseményeiben. 
Bár ez a felismerés hit által való és nem látásban való, mégis le lehet 
fordítani bizonyos szekuláris felismerésekre, reményekre és erőkre,' ame
lyet szekuláris és nemkeresztyén partnerek látnak és osztanak.

Ma egész népek ilyen humanizmusra ébredtek és a szociális fejlődés
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programjai segítségével megvalósítják azt. így az egyház elveszítette ki
váltságos helyzetét és helyét, mint a szociális szolgálat úttörője. De a 
nemzet-építéshez való hozzájárulásunk, bár viszonylag kicsi, nem szük
séges, hogy jelentéktelen legyen. Valóban nagyon jelentős lehet, ha nem 
valami exkluziv értelemben cselekszünk, hanem partnerekként az igazi 
emberi élet szekuláris feltételei megteremtéséért folytatott közös harcban.

Tragédia az, hogy Afrikában és Ázsiában sok egyház és keresztyén 
közösség túlságosan belerögződött és túlságosan el van foglalva saját biz
tonsága és a közösségi érdekei biztosításával. Ez azért van, mert nem is
mertük fel Krisztust korunk forradalmában és nem kerestünk kapcsola
tot Övele. Ha ezt tesszük, akkor elveszítjük kisebbségi tudatunkat és töb
bet fogunk törődni az emberi jogok védelmezésével, a szociális igazság 
előmozdításával és olyan állami és társadalmi struktúrák építésével, ame
lyek elősegítik az emberi felelősség nagyobb megvalósulását, másokkal 
való partneri viszonyban. És csak olyan jogokat. kérünk a magunk szá
mára, amelyek általános emberi jogok és szükségesek ahhoz, hogy hitünk 
hozzájárulását adjuk a partnerséghez.

Az evangéliumból nem lehet közvetlenül levezetni valamilyen politi
kai akció-programot és nincsen általánosan érvényes keresztyén politikai 
vonal sem. Ez az egyik oka annak, amiért, a keresztyén politikai párt ve
szélyes ügy. A  másik ok az, hogy könnyen olyan testületté válhatikj amely 
inkább a keresztyén közösség szűk közösségi érdekeivel törődik, mint az
zal, hogy szociális igazságosságot biztosítson a nemzeten belül minden 
ember és minden csoport számára.

A  keresztyének sokat tanulhatnak a nemkeresztyénektől nemcsak a 
politikai gondolkodás és tapasztalat dolgaiban, amit nem pótolnak ke
resztyén felismerések, hanem hitük felismeréseinek elmélyítésében, kor
rigálásában és közlésében is a keresztyén nyájon kívül állókkal való 
eszmecsere során. Az anyagi és társadalmi érdekek területén a keresz
tyén közösségek sok országban annyira szegények, hogy nincs veszíteni 
valójuk, és mindent nyerhetnek a népi társadalmi forradalom által. De 
néhány országban a keresztyének a függetlenség előtti időben kiváltsá
gos helyzetben voltak és az ilyen keresztyénektől a szekuláris nemzeti 
politikában való együttműködés a nemkeresztyénekkel megköveteli, hogy 
hajlandók legyenek lemondani hagyományos kiváltságaikról a demok
rácia és a szociális igazság nevében.

A  szekuláris politikai szervezetek tárgyalása szoros kapcsolatban áll 
az állam és a vallás közötti viszony kérdésével. Ázsia legtöbb országá
ban a vallásos pluralizmus helyzete áll fenn és számottevő vallásos 
kisebbségek vannak. Egyes ázsiai nemzeti államok, követve némely 
európai nemzet idejétmúlt gyakorlatát, a többség vallását államvallásnak 
nyilvánították. Az ebben rejlő veszélyek nyilvánvalóak.

Miután a hagyományos vallás és a hagyományos sztatikus társadalmi 
rend együttjár, a hagyományos vallás állami szankcionálása bizonyos ér
telemben akadályt fog jelenteni az alapvető emberi jogok és szociális 
igazságosság irányában való radikális változás számára.

Több országban, ahol még nem nyilvánítottak egy vallást sem állam
vallásnak, félelmes erők ebben az irányban dolgoznak. A  keresztyének
nek támogatniuk és erősíteniük kell a szekuláris állam, vagy a semleges 
állam eszméjét, mint ami a nemzeti egység és a nemzeti fejlődés utolsó 
menedéke.

Az iparosodás és az urbanizáció elősegíti a szekularizációt. Ez azt 
jelenti, hogy az új afrikai és ázsiai nemzetek körében növekvő elkülö
nülés megy végbe; nemcsak a vallás és az állam között, hanem a vallás
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és a szociális intézmények között is. Ha bármely vallás fellép, nem a tár
sadalmi fegyelem és ellenőrzés intézményes eszközeként kell fellépnie, 
hanem lelki inspirációként, amelyet olyan személyek csoportjának a meg
győződése közvetít, akik szabadon választják azt és képesek arra, hogy 
meggyőződésüket közöljék másokkal.

Hasonló gondolatok tükröződnek azokban a nyilatkozatokban is, 
amelyeket az Egyházak Világtanácsa aktuális nemzetközi kérdések terén 
kiadott. Például az angolai helyzettel kapcsolatos nyilatkozat többek kö
zött ezt mondja:

„Az Egyházak Világtanácsa Harmadik Nagygyűlése Ü j Delhiben 
ülésezve, ismerve az angolai helyzetet, felhívással kíván fordulni Portu
gália kormányához az emberiesség és mindannak a nevében, ami a ke
resztyén lelkiismeretnek drága, hogy azonnal és késedelem nélkül vessen 
véget az abban az országban folyó tragédiának. Mélyen elszomorítanák 
bennünket a portugál hatóságok elnyomó intézkedései angolai csoportok 
és emberek ellen; valamint a nagyméretű erőszak abban az országban. 
Elszomorít bennünket továbbá, hogy egy olyan nagy keresztyén hagyo
mánnyal rendelkező nemzet, annyira eltérhet a keresztyén értékek köve
tésétől, hogy vádlottként áll a világ-közvélemény ítélőszéke előtt. Azt 
tartva, hogy Angola sorsa nemzetközi jelentőséggel bír, a Nagygyűlés 
sürgetően kéri Portugáliát, hogy azonnal tegyen lépéseket, hogy gyorsan 
eleget tegyen Angola bennszülött afrikai népe törvényes jogainak és po
litikai törekvéseinek.”

A  dél-afrikai keresztyénekhez intézett üzenet hangsúlyozza:
„A  keresztyéneknek mindenütt részt kell venniük a faj vagy szín 

alapján történt elválasztás vagy megkülönböztetés kiküszöböléséért folyó 
küzdelemben” .

Felelősség a világbékéért
Sokat jelentett, hogy amikor az orosz ortodox egyházat felvették az 

Egyházak Világtanácsába, Alexej moszkvai patriarcha a Nagygyűléshez 
intézett üzenetében felhívta az egyházakat és a keresztyéneket, hogy 
szabadítsák meg az emberiséget a háborútól. Hangsúlyozta, hogy ma az 
alapprobléma a béke megőrzése és megszilárdítása. Az egyházaknak rá 
kellene bímiok az államok vezetőit, hogy kezdjenek tárgyalásokat leg
alább a hatékony nemzetközi ellenőrzés melletti teljes leszerelés egyez
ményéért, valamint a világ más problémáinak a megoldásáért.

Az Egyházak Világtanácsa a kormányokhoz és a népekhez intézett 
nyilatkozatában jelentős lépést tett a világbékéért érzett felelősség jegyé
ben. A  nyilatkozat többek között a következőket mondotta ki:

Ma a háború maga közös ellenség. A háború bűn az ember természete 
ellen. Számos nemzedék jövője és elmúlt korok öröksége forog kockán. 
Könnyen elpusztulhatnak, mivel néhány ember cselekedete vagy hibás 
számítása katasztrófát okozhat. Nehezebb biztosítani és előbbrevinni 
őket, mert ez minden ember'odaszánt cselekvését kívánja meg. Mérsék
letre és önmegtagadásra van szükség a háborút előidéző dolgokban, tü
relemre és kitartásra a megoszlást előidéző dolgok eloszlatásának keresé
sében, merészség és bátorság a békét előidéző dolgok megragadásában.

Paranesolóan szükséges a fegyverkezési verseny megállítása. A  tel
jes és általános leszerelés az elfogadott cél és ennek elérésére konkrét 
lépéseket kell tenni. Közben minden akadály ellenére sürgetni kell az 
első döntő lépés keresését, mint amilyen a nukleáris kísérletek beszün
tetése.
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Ahhoz, hogy belátással helyettesítsük az erőszakot és megerősítsük 
az akaratot a leszerelésre, lényegesek a békeintézmények és becsületes 
módszerek a változás végrehajtására és a vitás kérdések elintézésére. 
Ez azt a kötelezettséget rója ránk, hogy megerősítsük az Egyesült Nem
zetek Szervezetét az Alapokmány szellemében és keretei között.

Nagy lehetőség kínálkozik konstruktív akcióra a világfejlesztésért 
vívott küzdelemben. Az egész emberiség részesítése a kultúra áldásaiban 
nemes és elérhető cél. A  szegénység, betegség, kizsákmányolás és tudat
lanság ellen folytatott háború nagyobb áldozatkészséget és tudományos, 
nevelési és anyagi erőforrások nagyobb odaszánását kívánja meg, mint 
eddig. Ebben a közös feladatban a népek találjanak meg egy pozitív 
békeprogramot, ami 3 háború erkölcsi ekvivalense.

Az igazságos béke megteremtésére irányuló hatékony stratégia az, 
emberiség igényeinek egyetemes elismerését kívánja meg, minden em
berét, bármilyen rangú, fajú, nemű vagy hitvallású.

Befejezésül
Mindezek egészen vázlatos, szemelvényszérű kiemelések abból a ha

talmas anyagból, amelyet az Egyházak Világtanácsa később vaskos kötet 
formájában fog megjelentetni. De ezekből is kitűnt az az e l ő r e l é p é s ,  
amely az Egyházak Világtanácsa munkáját jellemezte. Mélyebb igei alap
vetéssel közelítette meg az egyház mai feladatának és küldetésének meg
értését és ezért világosabban látta az emberiség alapvető kérdéseit és 
az azokra adandó keresztyéni választ. Noha még mindig fennállott a po
litikai „nyugat” kísértése, ez mégis halványabb volt, mint a korábbi 
gyűléseken. A z alapvető kérdésekben a többség egyetértett. Ez a keresz 
tyének világbékéért érzett felelősségét is erősíti.

Az Új Delhi-i világgyűlés anyaga még sokat fogja foglalkoztatni az 
egyházak közvéleményét. Ez azt a feladatot is rója mindnyájukra, hogy 
nemcsak elméletileg foglalkozzunk azzal a témával, hogy Jézus Krisztus 
a világ világossága, hanem mindenekelőtt magunkra és a munkánkra is 
vonatkoztassuk azt. Igaza volt Niemöller Mártonnak, az Egyházak Világ
tanácsa egyik újonnan megválasztott elnökének, amikor záró igehirdeté
sében kiemelte, hogy mi hirdethetjük a Krisztus világosságát és ugyan
akkor maradunk azok, akik voltunk és élünk hagyományos szokásaink 
és eszméink szerint, amelyeket helyesnek tartunk és életünkben meg
valósítunk. Közben valójában semmi nem történik, semmi nem lesz 
újjá, csák egyszerűen elnevezzük Jézust a világ világosságának, közben 
azonban tekintetünket nem öreá vetjük, hanem saját hiúságainkra. Így 
aztán könnyen megfeledkezünk arról, hogy a benne vetett hit életet, ú j 
életet, az ő életét jelenti. Ez egyben azt jelenti, hogy ő arra hív bennün
ket, hogy az- övéi legyünk, az ő életét éljük és az ő útjain járjunk. Ha 
arra törekszünk, hogy a Krisztus indulata legyen bennünk és engedjük, 
hogy az ő szelleme szabja meg cselekedeteinket, vezessen bennünket 
utainkon és irányítsa cselekedeteinket, akkor, de egyedül csak akkor 
értjük meg Pál apostolnak a Galáta-beliekhez írott szavait és valljuk 
vele együtt: „Elek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus:”
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A nő és a lelkészi hivatal
Giertz Bo. göteborgi svéd püspök 23 tézise a Szentírásról, 

a nőről és lelkészi hivatalról

Az evangélikus egyházi sajtó többször beszámolt arról, hogy több or
szág evangélikus egyházában heves vitát váltott ki a női lelkészek prob
lémája. Különösen Svédországban tombolt a harc a női lelkészség hívei és 
ellenzői között. GIERTZ BO püspök az ellentábor vezetője, aki a püspöki 
kar megbízásából dolgozta ki 1958 telén alábbi tételeit. Most közre adjuk 
ezeket, mert úgy gondoljuk, hogy ne csak beszéljünk és írjunk a svédor
szági eseményekről, hanem ismerjük is meg alaposan az események teo
lógiai hátterét.

Nem értünk ugyan mindenben egyet ezekkel a tézisekkel, de azzal 
tisztában kell lennünk, hogy a lelkészi hivatalnak a kérdése szorosan 
összefügg magának az agendának a problémáival és éppen a nő lelkészi 
hivatalának a vonatkozásaival is. Ez a kérdés előbb-vagy utóbb nálunk is 
akut lesz, talán már ma az, és aligha kerülhetjük meg a problémát azzal 
áltatva magunkat, hogy nincsen.

Ezért adjuk most közre Giertz Bo püspök téziseit és szívesen adunk 
helyt a hozzászólásoknak is. *

1. A Biblia Isten igéje.* Ez azt jelenti, hogy tetszett Istennek ebben 
bz Írásban kinyilatkoztatnia magát, ahogyan ez az Írás Isten vezetésével 
létrejött. Azért választotta Isten ezt az utat-módot, hogy minden néphez 
és minden időben eljusson beszéde. A  Biblia nemcsak elmondja az üdvtör
ténetet; a Biblia maga eszköz az üdvtörténet folytatásához, amely Krisztus 
mennybemenetele és visszajövetele között végbemegy. A  Bibliának nem
csak az biztosít különleges jelleget, hogy a maga nemében páratlan ese
ményeket és személyeket ír le. Magának a Bibliának a szavában rejlik va
lami, ami minden más szótól megkülönbözteti. Isten küldte a világba, 
hogy művét elvégezze. Lényege szerint lélek és élet.

2. Ezért kell Isten egyházának minden időben az Íráshoz folyamodnia 
világosságért és útbaigazításért. Igéjével és szentségeivel építi Isten egy
házát. Minden új korban és helyzetben érvényesülnie kell tehát a jelszó
nak: retro ad Bibliám.

3. Az Igét csak az tudja helyesen érteni, aki alá veti magát az Igének. 
Az Írást kegyelmi eszközként kell használnunk. Természetesen történeti 
okmányként is lehet olvasnunk. De ha csak történeti művet látunk a 
Bibliában, akkor sohasem tudjuk megragadni azt, ami az írásban a lé
nyeg. A  Bibliát akkor fogjuk fel helyesen, ha üdvtörténetileg értjük. Az 
Írásban az eleven és cselekvő Istennel találkozik az ember, A  Bibliában 
minket szólít meg Isten. A  Biblia első versétől az utolsóig Isten szól hoz
zánk benne.

4. Az Írás középpontja Jézus Krisztus. Feladata, hogy hitet ébresszen 
Benne. Ha Krisztus mint Megváltó megkapta az őt megillető helyet, ak
kor minden más is a maga helyére kerül a Bibliában. Ebben az esetben 
egy némely dolog előkészítés vagy előkép lesz, más dolog rendelkezés,

* A  fenti szöveget német nyelven magától a szerzőtől kaptuk meg, ahogyan 
az a Llturgische Blatter c. lap 1960. 19. és 20. számaiban megjelent. A ' kiemelések 
megfelelnek az eredeti svéd szöveg kiemeléseinek. A  német szöveg lényegtelen 
pontokon valamivel rövidebb a svéd szövegnél.
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amely azonban csak az új rend beköszöntéséig érvényes (Zsid. 9,10). 
Mindez azonban egy nagy összefüggést képez. Ezért kell az írást ma
gával az Írással magyarázni, de közben figyelemmel kell lennünk arra, 
hogy Krisztus és a beléje vetett hitből való megigazulás igazsága az a 
kulcs, amely megnyitja számunkra a bejáratot az írás legbelsőbb értel
mébe. Ami viszont nem jelenti, hogy az írás egész tartalmát néhány „fő
gondolatra” lehetne koncentrálni, amelyekből azután logikusan levezet
hetők volnának az aktuális kérdésekre adandó válaszok.

5. Az íráshoz hűnek lenni azt jelenti, hogy valóban az írás üzenete 
és véleménye után érdeklődünk attól az őszinte vágytól hajtva, hogy az 
ige legyen lábunknak a szövétneke. Visszaélés az írással, ha egyes kije
lentéseket kiszakítunk összefüggésükből vagy egyes olyan igékre hivat
kozunk, amelyek megegyeznek felfogásunkkal, de nem vagyunk tekin
tettel a bibliai anyag egész gazdagságára. Ha viszont a bibliai bizonyság- 
tétel tárgyilagos és minden oldalú megvizsgálása után úgy találtuk, hogy 
valóban van a Bibliának biztos véleménye valamely dologban, akkor azt 
alázatosan el kell fogadnunk mint Isten jó és kegyes akaratát. És ezt kell 
akkor az egyháznak hirdetnie, még ha a ma divatos felfogásokkal vagy 
értékelésekkel nem is egyeztethető össze.

6. Korrektívum az írás törvényeskedő értelmezésével szemben magá
ban az írásban van. Ha elmélyülünk az írásban és lelkiismeretesen igyek
szünk megtudni, hogy mire gondolt Isten az igében, akkor maga az írás 
fogja megmutatni, hogy mi az, ami kötelez és köt és mi nem. A  natár- 
vonalat az íráson kívül nem tudjuk megtalálni, pl. általánosan elismert 
elképzelésekben. De olyan elvi szabályt sem lehet felállítani, amelynek a 
segítségével logikusan el lehetne dönteni, hogy mi érvényes minden idő
ben. A  kérdés mindig csak az lehet, hogy mit akar Isten igéjével. S ete- 
kintetben csak az írás maga igazíthat el bennünket.

7. Von olyan az írásban, ami magának az írásnak a bizonysága sze
rint nem kötelező érvényű minden időben és minden nép számára. Amit 
Isten Izráel számára megszabott, az addig volt érvényben, amíg az idő 
betelt és Krisztus eljött. Van olyan dolog az írásban, amely csak bizo
nyos körülményék között érvényes és csak meghatározott esetre. Ilyen pl. 
a vér megevésének tilalma (Csel 15,29), amely annak a nagy problémának 
az apostoli megoldása volt, amely probléma akkor támadt, amikor a 
a zsidókeresztyénség találkozott a pogányokból lett keresztyénekkel. Ez a 
megoldás azonban nem. volt érvényes a pogánykeresztyén gyülekezetek
ben, amint ezt az alábbi helyek mutatják: lKor 8,8; 10,25k; lTim  4,3k. 
Klasszikus példája ez annak, hogy hogyan kell alkalmazni azt a szabályt, 
hogy az embernek a szeretet jegyében tekintettel kell lennie mint keresz
tyén embernek a testvérekre és azok lelkiismereti aggodalmaira (Rm 
14,15; lKor 8,9—13; 10,23k). Egész sereg olyan apostoli intelemmel és ta
náccsal találkozunk, amelyek .hasonló módon egy bizonyos helyzetre vo
natkoztak és sohasem volt az a rendeltetésük, hogy egyetemlegesen alkal
mazzák őket. Amikor Pál és Péter egész sor levélnek a végén arra szó
lítják fel a címzetteket, hogy szent csókkal köszöntsék egymást, akkor itt 
nyilvánvalóan arról van szó, hogy hogyan kell egy apostoli levél üdvözletét 
továbbadni. A  dolog természetében rejlik, hogy más esetekben nem te
hető szabállyá egy ilyen szokás. (A  parlamentben és akadémiai részről 
annak ellenére kimondták, hogy ezt is kötelezőnek kell tartani, ha az Üj- 
testámentom utasításának ismerjük el*). Jézus követelményei a Hegyi 
Beszédben, hogy tanítványai legyenek tiszta szívüek, szeressék ellensé

* A  svéd parlament és teológiai professzorok döntésére utal Itt a szerző. Ford.
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güket, legyenek irgalmasak és alázatosak, sőt tökéletesek, — valóságos 
követelmények. Ilyen sokat követel meg tőlünk Isten parancsolata. Az 
ilyesmit azonban nem lehet polgári törvénnyé, még egyházi joggá sem át
formálni. Mert azok, akik a törvény alatt élnek, egyáltalában nem tudják 
azt betölteni. Csak az tudja Krisztusban elfogadni magára nézve ezt a 
követelményt és az Isten által meghatározott helyes órában teljesíteni, 
aki a megbocsátás és megbékélés országában él hite alapján. Minden 
egyes keresztyén ember tudja, hogy újra meg újra arról kell vallást ten
nie, milyen rosszul sikerült neki mindazt teljesítenie. De azt is tudja, 
hogy ez az ő csődje nem jogosítja fel őt arra, hogy az Úr parancsolatai 
közül egyet, is töröljön.

8. Az a tény, hogy sok olyan van Isten igéjében, amelynek az érvénye 
csak egy bizonyos helyzetre szól, más dolognál pedig mi húzzuk a rövi- 
debbet, nem ad nekünk jogot arra, hogy Isten parancsolatát megmásít
suk. Minden egyes pontnál alázatosan és engedelmesen hallgatnunk kell 
Isten igéjére és igyekeznünk kell helyesen megértenünk és feltennünk 
magunknak a kérdést: Mire gondol itt Isten. Ébereknek kell lennünk, ha 
emberek egy sereg példát ragadnak ki Isten igéjéből, amelyeket nem le
het egyházi törvénnyé tenni, és azokból azt a következtetést vonják le, 
hogy az egyház életét és rendjét úgy alakíthatja szabadon, ami ellent
mond Isten igéjének.

9. Nem szabad a Bibliában határt vonni az „üdvkérdések” és „a 
rendre” vonatkozó kérdések között, és azt mondani, hogy csak az üdv
kérdésekre vonatkozólag ád a Biblia olyan választ, amely minden időben 
érvényes. Kétségtelen, hogy valami igazság rejlik ebben a megkülönböz
tetésben. Krisztus nem adott új törvényt gyülekezetének, amely hasonló 
lenne a levita törvényhez, és az Újtestámentom nem arra . való, hogy egy
házi alkotmányként használjuk fel. De arról sem lehet szó, hogy az írás 
tartalmát a jórend kérdéseire és az üdvösség kérdéseire csoportosítsuk. A  
Biblia maga ilyen megkülönböztetést nem tesz. Sőt még a mózesi isten- 
tiszteleti törvényeknek is megvan a maguk jelentősége, mint amelyek az 
üdvösségre vonatkozó kinyilatkoztatások. Azok „példázat(ok) a mostani 
időre” és „a jövendő jóknak csak árnyéka(i)” (Zsid 9,9; 10,1). Bizonyos 
esetekben szükség van bizonyos külső rendre (így pl. a szentségek kérdé
sében), mert elválaszthatatlanul össze van kapcsolva Isten üdvösséges 
gondolataival. Gyakran olyan természetűek az apostoli intelmek is, hogy 
minden kétséget kizáróan érvényesek a keresztyén életre is minden idő
ben.

10. Ha valamely bibliai kijelentésnek a tartalmát akarjuk kihámozni és 
megállapítani, hogy mi annak ma a jelentősége, akkor minden egyes eset
ben magából a Bibliából kiindulva kell a dolgot megvizsgálnunk. -Azt kell 
megértenünk, hogy mi volt Istennek a szándéka azzal az igével. Az ilyen 
eljárás alapján lehet és szabad azt mondanunk, hogy pl. lT im  5,9k nem 
tekintendő mindenkor kötelező egyházi törvénynek. (A  gyülekezeti özve
gyekről van szó). Elsősorban az Üjtestámentomnak az evangélikus sza
badságról szóló tanításából következik ez (Gál 4,9k; 5,lk; Kol 2,16—23, 
etc.). Továbbá az Is következik ebből, hogy az ilyen egyes utasításoknak 
(pl. hogy a gyülekezeti özvegynek legalább 60 évesnek kell lennie) belső 
összefüggésük a keresztyén hittel szükségszerűen nincsen

Másrészt az is világos, hogy pl. a házasságnak minden körülmények 
között felbonthatatlannak kell lennie és ennek a tételnek (figyelembe 
véve a szükséghelyzeteket és kivételeket, ahogyan azokról maga az Írás is 
szól) ilyen vagy olyan formában az egyház külső eljárásaiban és rend
jében is kifejezésre kellene jutnia. Az egyház nem bonthatja fel azt, amit
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az Isten egybeszerkesztett. A  soknejűség vagy az elválásra vonatkozó ál
talános érvényű jog feltétlenül ellentétben volna a házasságra vonatkozó 
felfogással, ahogyan az pl. Ef 5-ben előttünk áll. A  „rend kérdéséről” vau 
tehát itt szó, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a Krisztusba veteti 
hittel és a Krisztusban folytatott élettel. Nem volna nehéz további példá
kat felhozni arra vonatkozólag, hogy a keresztyén hitnek szükségszerű 
vonatkozásai vannak az egyházi rendre is. Nem teheti pl. a keresztyén 
egyház az egyházhoz tartozást függővé a nemtől vagy a fajtól. Az egyház
nak bizonyos szabályokat kell felállítania arra vonatkozólag, hogy ki ré
szesülhet a keresztségben és ki járulhat az úrvacsorához. Kell lennie egy 
egyházi hivatalnak, amelynek a gyakorlója jogosult fizetésnek a fölvéte
lére, stb. Az ilyen jórendnek az alapja Isten akarata, ahogyan azt az igé
ben kinyilatkoztatta.

A  priori nem lehet tagadni, hogy a női lelkészek kérdése ebbe a ka
tegóriába tartozik. Mindenképpen meg kell alaposan vizsgálnunk ezt a 
dolgot.

11. Arra a kérdésre, hogy vajon nőszemélyek kaphatnak-e lelkészi 
hivatalt, csak az egész bibliai anyag lelkiismeretes megvizsgálása után 
adhatunk választ. Csak ilyen kutatás után dönthető el, hogy van-e a kér
désnek szerves kapcsolata a keresztyén hit lényeges pontjaival. A  kérdést 
tehát nem lehet előre felállított tétel alapján megválaszolni. Pl. olyan té
telből kiindulva, amely azt mondja, hogy a keresztyén iben az az irány
zat érvényesül, hogy ledöntse az elválasztó falakat. Az ilyen tétel csak 
helytelen lehet, legalább is helytelenül alkalmazzák ebben a kérdésben, 
ha kitűnik majd, hogy ellenkezik azzal, amit az írás mond vagy gondol. 
erről a meghatározott kérdésről.

Igen terjedelmes anyagot kell itt figyelembe vennünk, kezdve azzal 
,a felfogással, amely a teremtéstörténetben található meg a férfi és nő v i
szonyára vonatkozólag, azután Jézus magatartását a nőkkel és a szolgá
lattal szemben, azután az apostolok evangéliom magyarázatát, amelyben 
ezekről a kérdésekről van szó: Férfi és nő, szolgálat és lelki adományok, 
egyformaság és különbözőség, stb. Csak néhány ponton utalhatok arra, 
hogy meggyőződésem szerint mit mond nekünk ez a bibliai anyag. Első 
feladatként tehát meg kell kísérelni pontosan megállapítanunk, hogy mit 
jelent ténylegesen a gyakran idézett páli hely, ha a többi bibliai helyek 
alapján vizsgáljuk meg.

12. Hivatkozva az Űr parancsolatára és apostoli tekintélyére, Pál azt 
tanítja, hogy a nőnek nem az a rendeltetése, hogy tanító hivatala legyen 
a gyülekezetben. A z  Úr parancsolatára, mint ismeretes, lK or 14-ben hi
vatkozik. Az a tekintély pedig, amellyel Pál mint apostol rendelkezik, 
lT im  2,12 fogalmazása mögött rejlik.

Mindkét hely az istentiszteletről szól. Amikor lTim  2,12-ben a „di- 
daskein” szót használja, akkor annak pregnáns jelentése van (a szó jelen
tése: tanító a gyülekezetben és Isten megbízásából igéjét hirdeti). Vessük 
össze vele az apostolokhoz intézett ihissziói parancsot Mt 28,20-ban és 
egész sor más helyet, amelyek erre fényt vetnek, pl. az alábbi összeállí
tást, amely ezt nagyon világossá teszi: „Ezeket hirdessed és tanítsad” 
vagy apostoli megbízással és megfelelő tekintéllyel parancsolni és taní
tani (lTim  4,11), vagy „tanítani és inteni” (lT im  6,2). Ennek megfelelően 
a „tanító” szó jelentése az Újtestámentomban: az Isten igéjének tanítója. 
Már Jézusra alkalmazzák a héber rabbi szó fordításaként. Az ige gyüle
kezeti szolgáinak a megjelöléseként találkozunk vele többek között Csel 
13,1; lKor 12,28; Ef 4,11-ben. Az utoljára említett helyen ezt találjuk: 
„  ... pásztorokul és tanítókul”. A  kettő egy és ugyanazt a megbízatást 
akarja jelölni. Teljes joggal fordítja ezért a svéd egyházi biblia a didas-
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kein szót lT im  2,12-ben így: „tanítóként fellépni” . Ezzel szemben nyil
vánvaló félreértése vagy félremagyarázása ennek a helynek, ha azt a kö
vetkeztetést vonják le belőle, hogy női személy ne legyen tanító a vasár
napi iskolában, titkárnő az ifjúsági közösségekben vagy valami más, ami 
minden bizonnyal nem felel meg annak a gyülekezeti megbízatásnak, 
amire az ti jtestamentom gondol, amikor a didaskalos vagy didaskein Sza
vakat használja. A  klasszikus példa arra vonatkozólag, hogy az ősgyüle
kezetben az asszonyok egészen más összefüggésben tanították az Isten 
igéjét, mint a gyülekezeti istentiszteleten, Priscilla tekintendő (Csel. 18, 
26.), aki hallotta Apollost^beszélni és rájött, hogy Apollos csak a jánosi 
keresztséget ismerte majd Aquilával együtt magához fogadta és „még 
pontosabban kifejtették előtte az Isten útját” (Próbafordításból!) (exe- 
ihento).

Az lKor. 14, 34. k-ban található kijelentések is meg akarják tiltani 
a nőnek, hogy Isten igéjét hirdesse a gyülekezet istentiszteletén. Minden 
más magyarázatot mesterségesnek és valószínűtlennek tartok. Az egész 
fejezetben a gyülekezetben végzett szolgálatokról van szó. A z ebben az 
összefüggésben szereplő minden fontos szót („hallgatni, beszélni, gyüle
kezet”) közvetlenül előtte ugyanabban ^ fejezetben használta Pál (27—30. 
versek), és teljesen világos, hogy arról a jogról van szó, ki léphet fel a 
gyülekezet istentiszteletén és beszélhet ott Isten útjairól. Már ez okból 
is rendkívül valószínűtlen az a megállapítás, hogy a szónak kimondottál! 
a 34. versben más jelentése van és csak a zavaró fecsegésre vonatkozik. 
Ehhez járul még, hogy Pál előszeretettel használja ezt a szót a vallásos 
beszéd és prédikáció megjelölésére (vö. pl. 2. Kor. 2, 17; Fii. í, 14; Tit. 
2. 15; Ef. 5, 19.). Ha más jelentése van ennek a szónak — amint látom, 
Káhler Else három ilyen helyet jelöl meg speciális vizsgálódásaiban —, 
akkor azt egy tárgy vagy határozószó emeli ki: Beszélni mint egy balga, 
beszélni mint egy gyermek, illetlenül beszélni. Mellékesen arra is sze
retnék itt utalni, hogy a 35. verset a legtalálóbban így kellene fordítani: 
Ha úgy áll a dolog, hogy felvilágosítást akarnak kapni valamire nézve, 
akkor megkérdezhetik otthon a férjüket. A  görög szövegben a „de” szócs
kát találjuk itt, ami arra utal, hogy Pál új gondolatot kezd, minden bi
zonnyal egy ellenvetést és viszontkérdést olyasvalaki részéről, aki azt 
az álláspontot szeretné érvényesíteni, hogy a beszéd eltiltása túlságosan 
is kategorikus volt.

13. Az Űjtestamentom mindezt nem a rend kérdéseként mondja ki, 
hanem a krisztusi törvény és akarat parancsolatának a szükségszerű kö
vetkezményeként, amelynek alapja abban a rendben van, amelyet Isten 
már a teremtéskor megszabott és Krisztusban megvalósult. Feltűnő, hogy 
mennyire igyekszik Pál megokolni álláspontját. Feltűnő az is, hogy itt 
nem úgy mint sok más helyen az érvényes szokásokra és külső illemre 
utal, hanem igyekszik valóban az Isten igéje alapján teológiai megala
pozást adni, ami a gyülekezet számára megdönthetetlen tekintély volt. 
Miután hivatkozott az Ótestámentomra (a törvényre lKor. 14, 34-ben, 
a teremtés és bűneset történetére lTim. 2, 13. k.-ban), utal Pál a leg
főbb tekintélyre, amely az ősgyülekezet előtt ismert volt, tudniillik ma
gára az Ürnak a parancsolatára. Ehhez járul még a Lélek bizonyságtétele 
is. K i meri.mondani Pál, hogy ha valaki pneumatikusnak véli magát, aki 
által a Szentlélek beszél, akkor annak azt is tudnia kell, hogy ez az Úr 
parancsolata. Felsorolja tehát az őskeresztyénség összes legfőbb tekinté
lyeit: Az írást, Jézus igéjét és a Lélek bizonyságtételét. Ilyen körülmé
nyek mellett talán mégsem volna jó ..tisztán a jórend kérdésének” tekin
teni ezt a kérdést, amely nincs belső összefüggésben a keresztyén ki
nyilatkoztatással. Még ha azt mondjuk is Wendland-dal együtt,' hogy az
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Űr parancsolatának csak annyiban van érvénye, hogy mint alaptétel 
megteremti a rendet az istentiszteletben, akkor is tény, hogy Pál meg
győződése szerint ennek a rendnek tartozéka az, hogy nő ne prédikáljon 
a gyülekezetben.

14. Ez a szabály belső organikus összefüggésben van az Újtestámen- 
tomnak a gyülekezetre vonatkozó karakterisztikus látásával. Egyrészt 
tagjai egyek lettek a Krisztusban, másrészt különböznek-egymástól, kü
lönböző képességekkel rendelkeznek és más és más feladatokat kaptak. 
Az egyház Krisztus teste, amelynek a keresztig által leszünk tagjaivá, 
így nézve, felbonthatatlan egységben vagyunk egymással (lKor. 12, 20.)- 
Mindnyájan egyformán értékesek vagyunk és mindnyájan ugyanannak 
a könyörgő imádságnak a tárgyai (lKor. 12, 22. k.).

Az egységes felfogás legklasszikusabb helye Gal. 3, 28: itt már nem 
arról van szó: zsidó vagy görög, nem is arról: szolga vagy szabad, még 
arról sem: férfi vagy nő. Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban. Ezen a helyen szokták meghúzni azt a tanulságot, hogy az egy-' 
ház tagjai között teljes egyenlőség uralkodik. Úgy gondolják, hogy ezek
ben a szavakban egy egészen más, méghozzá igazibb újtestámentomi 
alapmagatartás, nyilatkozik meg, minc pl. lKor. 14, 34-ben. Viszont ezen 
az úton kiszakítjuk ezeket az igéket összefüggésükből és nem a nekik 
megfelelő jelentést tulajdonítjuk nekik. Gal. 3, 28-ban ugyanis a krisz
tusi egységről van szó (mindnyájan egyek). Ez az egység, amelynek alapja 
a keresztség (27. v.), a Krisztussal való közösségben lesz valósággá, ahol 
a legnagyobb külső különbözőségek ellenére megbonthatatlan egységben 
vagyunk egymással.

Az Újtestámentom tehát itt is, mint másutt,' két dolgot hangsúlyoz: 
Az egységet és a különbözőséget. lKor. 12-ben maradéktalanul ugyanaz, 
a gondolat jelentkezik mint Gal. 3, 28-ban: „Mi mindnyájan egy Lélek
ben egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók vagyunk, akár görögök, 
rabszolgák vagy szabadok és mindnyájunkra kiöntetett az egy és ugyanaz 
a Lélek.” Itt is látjuk hogy mennyire megbánthatatlanul összefügg ez 
a gondolat a tényleges különbözőségekkel, ahogyan felruházza Isten az 
embereket ajándékokkal és funkciókkal. Az ajándékok és feladatok kü
lönbözők, de úgy adja őket, hogy ossz játékukban a közösség javát szol
gálják. A  Lélek mindenkinek különleges ajándékot adományoz. Ennek 
ellenére egyek vagyunk. Itt szúrja közbe Pál az éppen idézett szavakat 
s azután így folytatja: A  test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ehhez 
kapcsolva folytatja témáját: Világos, hogy különbözők vagyunk, egészen 
különböző életfeladataink vannak s mégis egy és ugyanazon testet szol
gálunk. S végül az egyházi hivatalra vonatkozólag is von le ebből követ
keztetéseket: „...ném elyeket rendelt az Isten az egyházban először 
apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul.. . Vajon mind
nyájan apostolok-e vajon mindnyájan próféták-e, vajon mindnyájan 
tanítók-e?” (Próbabiblia.)

Gal. 3, 28. félremagyarázását jelenti tehát, ha erre a helyre mint 
annak a bizonyítására hivatkoznak, hogy az egység a férj és feleség 
között magában foglalná mindkettő számára az egyházi hivatalra való 
természetes jogát is. A  szekularizált egyenlőség-eszme szorította itt hát
térbe a bibliai szemléletmódot.

Nem kétséges, hogy a Krisztus testéről való teológia az Újtestámen- 
tom legközpontibb tanításai közé tartozik. A  megváltásról és a Krisztus
sal való életről szóló keresztyén hit centrumához vagyunk itt közel. A  női 
lelkészek kérdése tehát belső logikai összefüggésben van a keresztyén hit 
centrális tartalmával. Az őskeresztyénségben azon az alapon teremtettek:
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és fogadtak el egy ilyen rendet, mert bizonyos meghatározott felfogásuk 
volt a keresztyének különbözőségéről és egységéről. A  hivatásbeli külön
bözőséget nem érezték sértőnek vagy lebecsülésnek senkinél sem.

15. A különbség férfi és nő között Isten ajándéka és Isten akaratának 
felel meg, ha a férfinak és nőnek más és más hivatása van otthon csakúgy 
mint az egyházban. „Férfiúvá és nővé teremtette őket.” A  különbözőség 
kezdettől fogva megvan. Krisztusban sem szűnik meg. Az Űjtestámentom 
különböző intelmeket intéz a férfihoz és nőhöz, mindegyikhez a neki adott 
ajándékok és feladatok szerint. (Ef 5; Kol 3, lPét 3).

Férfi és nő egymás kölcsönös szolgálatára teremtettek. Csak mind
kettőjük erejének a közös latbavetésével valósul meg Istennek az ember
rel táplált szándéka. Ez a közös latbavetés a házasságban és a családban 
(1. az éppen felsorolt intelmeket), de a gyülekezetben is megvalósulhat.

16. Ez a különbözőség nem jelenti a nő lebecsülését. Azért fogták ezt 
így fel, mert félreértették az asszonyokhoz gyakran megismétlődő intel
met, hogy engedelmeskedjenek (lK or 14,34, Ef 5,22. Kol 3,18, lPét 3,1). Ha 
ezeket a helyeket jogilag és patriarkálisan értelmezzük, akkor egészen 
más értelmet kapnak, mint a Bibliában most van.

Ha helyesen akarjuk érteni az engedelmességre vonatkozó parancso
latot, akkor tekintetbe kell vennünk, hogy keresztyén parancso
latról van itt szó, amely mindenkire érvényes (Ef 5,21: egymás iránt en
gedelmesnek kell lenni a Krisztus iránt való tiszteletből). Az engedelmes
ségnek (hypotassesthaj) az Űjtestámentomban az agape szóhoz hasonlóan 
sajátosan keresztyén jelentése van, ahogyan erre többek között Rengstorf, 
Greeven és Schlier rámutattak. Ahogyan Kahler Else egy még kinyomat
lan doktori disszertációban — kéziratban bocsátották rendelkezésemre —, 
kimutatja, ennek a szónak a megértéséhez a kulcsot lKor 15-ban találjuk* 
ahol a szó mindig a Krisztus világuralmáról szóló ismert fordulatban 
(25—28. versek) szerepel. Arról van szó, hogy minden a Fiú hatalmába 
adatik, neki alá vettetik, míg végül a Fiú vettetik alá magának az Atyá
nak, aki mindent a maga hatalma alá vetett. Isten nagy terve lesz itt 
nyilvánvalóvá, az a rend, amelynek a Fiú is alárendeli magát. Egy szóval 
sincs említve, hogy ez az alárendelés parancsra történnék. Magától érte
tődő, hozzá tartozik az isteni rendhez. Isten nem a maga kedvéért állítja 
fel ezt a rendet, hanem teremtményeinek a javára. Ebben a rendben 
Krisztusnak döntő szerepe van. Krisztus nem kényszerből lép bele Isten
nek ebbe a rendjébe, nem felszólításra válaszként, hanem az Atya és az 
emberek iránti szeretetből.

Mindig szem előtt kell tartanunk Krisztusnak ezt az Atya alá ren
deltségét, ha alárendeltségről van szó bárhol a Bibliában. Olyan aláren
deltség ez, amelyet nem követeléssel vagy kényszerrel erőszakolnak ki, 
hanem következik abból, hogy belelátunk Isten rendjébe. Ahogyan Krisz
tus alárendelése nem jelent megalázást vagy alábecsülést, ugyanúgy ab
ban sincsen megalázás, ha a keresztyénektől kívántatik meg a Bibliában,, 
hogy rendeljék alá magukat Isten tervének, Isten akaratának és Isten 
rendjeinek és különböző életkörülmények között különbözőképpen hajt
ják végre: az alattvalóknál, a feleség esetében, a szolgáknál, gyermekek
nél, stb. Hiszen azon alapul, hogy az ember beletekintést kapott Isten 
rendjébe. Az Istentől kapott feladatot belátta és elfogadta. Istennek szol
gál az ember, nem az embereknek (Ef 6,5—8).

Itt tehát újból előtérbe lép az Újtestámentom központi gondolataihoz 
kötöttség ténye. Az őskeresztyénségnek a nő és a hivatal kérdésében való 
állásfoglalása nemcsak a corpus Christi eszmével függ össze, hanem a
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hypotassesthal fogalmával is, ahogyan valaki beleilleszkedik Isten rend
jébe. S ez igazi evangélikus felfogás. *

17. Az alárendelésre vonatkozó parancsolatot nem lehet a gyülekezeti 
törvényhozásnál normává tenni. Minthogy önkéntes alárendelésről van 
szó, amelynek alapja, hogy valaki belelátott Isten szándékaiba és akara
tába, mindig annak szól az intelem, akinek alá kell rendelnie magát. A 
Bibliában sohasem a másik fél jogaként jelenik meg, annak a jogaként, 
akinek alá kell rendelnem magam. Sőt a másik félhez intézett megfelelő 
intelmekkel, hogy szeretetet, gyengédséget és segítséget tanúsítson, az 
egyensúlyt is megtartja. Az alárendelésre vonatkozó parancsolat min
denkinek szól. Abban a hivatásban, amelyben éppen van, mindenkinek 
szól. Abban a hivatásban, amelyben éppen van, mindenkinek bele kell 
illeszkednie az isteni rendbe és szolgálnia felebarátját. A  felsőbbségnek 
Isten szolgájának kell lennie az alattvalók javára (Róm 13,4). A  férjeknek 
szeretniük kell házastársukat, „ahogyan Krisztus szerette a gyülekezetét 
és önmagát adta érte” (Ef 5,25). Olyan követelmény ez, amely több és ne
hezebben teljesíthető mint az asszonyokkal szemben támasztott követel
mény.

A  férfi és a nő közötti viszony, ahogyan azt Ef 5 leírja, a házasságban 
érvényes és csak két olyan ember között valósítható meg, akik „egy” test 
lettek (v. ö. Ef 5,28: mint tulajdon testüket). Az ilyen szereteten és szolgá
laton alapuló kölcsönös viszony férfi és nő között nem alkalmazható a 
férfi és nő kapcsolatára a társadalmi életben, a munkás életben, stb. Is
mét egy okkal több, hogy sz alárendelésre vonatkozó parancsolatot nem 
lehet normává tenni a társadalmi viszonyok között. Ezért nem következet
lenség, hanem az írás helyes megértéséből következik, ha azt mondjuk, 
hogy ez csak akkor érvényes, ha az írás mondja ki az érvényességét, ti. 
a házasságban és a gyülekezetben.

Nyilvánvaló megfelelőség van ugyanis a gyülekezet és a házasság kö
zött, a nő otthoni feladata és gyülekezeti feladata között. Ez a megfelelő
ség van meg a házasság egész bemutatásában Ef 5-ben és ezt emeli ki 
lT im  2,12 is.

18. Ezzel szemben olyan módon kell kialakítani az egyház tulajdon
képpeni hivatalát, amelyet a sajátosan keresztyén szemléletmód határoz 
meg. „A z egyházi szolgálatot nem szabad olyan módon hozzá idomítani a 
polgári közösségben érvényes szempontokhoz, hogy így elhomályosítsuk 
azt, ami az egyház szempontjából konstitutív” (A. Nygren). Az egyháznak 
joga van elvárni, hogy saját tagjai olyan rendet tisztelnek, amelynek 
alapja az ember rendeltetéséről alkotott evangéliomszerű felfogásban van. 
Az az alárendeltség, amelynek a Krisztusba vetett hit nélkül nincs értel
me, itt természetes lesz. Az egyház nem követ el visszaélést magával 
szemben, ha elvárja mindenkitől, aki Krisztus szolgája akar lenni, hogy 
ebbe a rendbe készségesen bele illeszkedjék. Az egyháznak tehát nem kell 
a rendjét feladnia. Persze itt egy probléma adódik. Minthogy az ilyen 
rendnek a megbecsülése megkívánja, hogy higyjünk Isten szándékában és 
olyan életmódot vállaljunk, amelyben feladjuk az önmagunkban való bi
zakodást és Krisztust kövessük az önmegtagadás útján, teljesen érthető, 
hogy az állam összeegyeztethetetlennek tartja ezen a ponton a törvény- 
hozást azokkal az alapelvekkel, amelyeket az állam egyébként alkalmazni 
szokott. De az egyháznak síkra kell szállnia azért, hogy „a lelkészi szol
gálat elvégzésének a megítélésénél az egyháznak az evangéliumon alapuló 
legbelsőbb lényegéből kell kiindulnia” (A. Nygren).

19. Az egyházra nézve ebben a dologban Krisztus saját eljárása és az
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ő adta utasítások voltak a mérvadók. Krisztusnak a magatartását a kör
nyezetében található nőkkel kapcsolatban egyrészt szuverén szabadság 
jellemezte minden emberi rendelkezéssel és konvencionális szabállyal 
szemben. Szakít a nő mindenfajta lekicsinylésével. Egész eljárásmódja ‘ 
hirdeti az emberek egyenrangúságát. A  feladatok elvégzésénél azonban 
különbséget tesz férfi és nő között. Legnagyobb tanítványai között egész 
sor asszony volt. Követték őt vándorlásain is. Feladatot azonban nem ád 
nekik és nincs helyük az egyház hivatalviselői között. Csak férfiakat hív 
el apostolokul, őket bízza meg a missziói paranccsal, az ige hirdetésével, 
a kereszteléssel, az úrvacsorával és a kulcsok hatalmával.

Az apostoli hivatal nem olyan egyedülvaló és az első apostolokra kor
látozott, mint ahogyan ezt manapság igyekeznek bizonyítani. Egyrészt az
zal a megbízatással van kapcsolatban, hogy a feltámadás Krisztus által 
kiküldött tanúja legyen. Másrészt azonban az igehirdető szolgálat csírája 
is benne van az apostoli szolgálatban. A t  apostolok kapták a nagy misz- 
sziói parancsot. Minden népnek szól és belenyúlik az idők végébe. Az 
apostoli szolgálatnak tehát folytatásának kell lennie. Gyakran figyelmen 
kívül hagyják egyrészt azt, hogy az Üjtestamentom maga az apostolokra 
és azok tekintélyére vezeti vissza a hivatalt, amely felel a gyülekezet ve
zetéséért és az igehirdetésért, másrészt azt, hogy az első Kelemen-levél, 
amelynek nagy kora miatt (100 előtt) 'egyedülálló történeti értéke van, ki
fejezetten azt mondja, hogy Jézus maga pontos útmutatást adott aposto
lainak arra vonatkozólag, hogy hogyan vétessék át szolgálatukat haláluk 
esetén más kipróbált férfiakkal.

Ha nem ismernénk Pál leveleit, akkor Jézus apostolválasztása és ha
sonló tények nehezen volnának érthetők. De ugyanez vonatkoznék még a 
kiengesztelés művére is. Az apostoli bizonyságtétel teszi érthetővé szá
munkra Krisztus művét és teszi világossá. Krisztus saját cselekedete és 
az a mód, ahogyan az apostolok művét tovább vitték, ellentét nélküli egy
séget képeznek. Nem helyénvaló olyan ellentétet teremteni, ami a forrá
sokban nincs meg, amikor Jézus cselekedeteinek más szándékokat tulaj
donítottak, mint amikről az apostolok hite szerint szó lehet.

20. A hagyományoknak nem lehet döntő jelentőséget tulajdonítani. 
Nagyon súlyos okoknak kell fennforogniok, ha egy kétezer esztendős ha
gyományt változtatunk meg. És mégis megtörténhetik, ha csupán hagyo
mányról van szó. A  traditiones humanae-hoz nincs az egyház kötve (Ágos
tai Hitvallás 7 és 15).

Másként fest a dolog, ha a hagyományok azt erősítik meg, hogy he
lyesen magyaráztuk az írást. Kiknek lehetett meg a legjobb előfeltételük 
ahhoz, hogy az Újtestámentomot nyelvi és tartalmi szempontból jól ért
sék, mint éppen az apostolok kortársainak és azok közvetlen utódainak. 
Ha olyan egységes hagyományra bukkanunk, amely egészen az ő napjai
kig nyúlik vissza és meg van alapozva az írásban, akkor az annak a biz
tos jele, hogy az attól eltérő írásmagyarázat nem lehet helyes.

21. Ha hívek akarunk maradni az íráshoz, akkor egyrészt nemet kell 
mondanunk a női lelkészek kérdésére, másrészt helyeselnünk kell a női 
munkaerők bevetését az egyházban, ami túlmegy azon, amit az eddigi 
gyakorlat lehetővé tett. Az Üjtestámentom sokkal gazdagabb képet tár 
elénk a különböző ajándékokról, „amelyekben a Lélek nyilatkozik meg” 
és „amelyek kinek-kinek a gyülekezet hasznára adatik” (lKor 12,7), mint 
a mai egyházi élet Svédországban. Azok között, akik lelki ajándékaikkal 
ilyen módon szolgáltak a gyülekezetnek, egész sor nőt is találunk.

Mindenekelőtt rendelkezhetünk a „prófétálás” adományával. Magá-
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tól értetődő dologként említik, hogy nő is rendelkezhetik ezzel az ado
mánnyal (lKor 11,5, Csel 21,9). A  prófécia közvetlenül az Isten inspirálta 
beszéd. A  próféta tehát nem az igéből veszi üzenetét, hanem kinyilatkoz
tatásban kapja. A  mi egyházainkban nem normális jelenség már a pró
fécia. Talán azért van ez így, mert helyette itt van az Üjtestámentom és 
talán erre a fejlődésre történik már utalás lKor 13,8-ban. De számolnunk 
kell azzal, hogy a prófétálás előfordulhat, ahol és amikor Istennek tetszik. 
A  prófétálás ajándékából figyelhetünk meg valamit a hétköznapok ke
resztyén bizonyságtételeiben is. Amikor bátor asszonyok felállnak és vi
lágos keresztyén szót mondanak ki, ahogyan azt a mindenkori helyzet 
megkívánja, akár otthon, akár a társadalmi életben, varróegyletekben, a 
munkahelyen vagy egyebütt, akkor az körülbelül ugyanaz, mint amikor 
a Biblia prófétálásról beszél. Ugyanaz áll arra az esetre is, ha egy asszony 
előadást tart arról a dologról, amit Isten a szívére helyezett, pl. a misz- 
szióról. Nem vállalkozom arra, hogy meghúzzam a határvonalat az ilyen 
prófétálás és a keresztyén igehirdetés között. Azt hiszem, ezt senki sem 
tudja megtenni. A  Biblia azonban arról beszél nekünk, hogy itt egy ha
tárvonal létezik és hogy ezt a határvonalat nem lehet úgy eltolni, hogy 
a pásztori és a tanító hivatal lassanként egy szintre kerül azzal a felada
tokkal, amelyeket Krisztus női tanítványaira bízott. Arra is gondolnunk 
kell itt, hogy a prófétálás nem szolgáltat abban az értelemben, hogy gyü
lekezeti megbízatáson alapulna és tartós szolgálat lenne.

Úgy látszik azonban, hogy több ilyen tartós szolgálat volt. Minden
esetre utalás történik asszonyokra, akik „az evangéliom szolgálátában 
küzdöttek” és az apostol „munkatársai” voltak (Fil 4,3) és akik „az Úrban 
dolgoztak’ (Róm 16,12). Fébéről azt halljuk, hogy „a kenkreai gyülekezet 
szolgálóleánya” és „sokaknak volt segítője” , magának az apostolnak is 
(Róm 16,lk).

Ezek az utalások minden esetre azt mutatják, hogy az ősgyülekezet
ben teret biztosítottak a nők sokirányú tevékenységének.

22. Ha arról van szó manapság, hogy szélesebbkörű tevékenységet 
kell biztosítani a nőknek a gyülekezetben, akkor annak a differenciáltság 
és nem az egyenlővé tevés jegyében kell megtörténnie. Az új testámen tömi 
alapmagatartást lényegesen meghatározza a tevékenység sokirányú elága- 
zódása, amit viszont a lelki ajándékok különbözősége határoz meg. Ha a 
lelkészi hivatal mint a prédikátor és a gyülekezeti vezető hivatala nem 
rendeltetett és nem alkalmas nők számára, akkor más szolgálati formákat 
kell keresnünk, amelyekben a nők különböző képességei teljes egészük
ben kibontakozhatnak. Az ilyen szolgálatoknak ki kell először is elégí
teniük az igazság utáni igényt és a női gyülekezeti munkásoknak biztos 
állást kell adni megfelelő fizetéssel, másrészt ez felel meg annak az új- 
testámentomi elvnek, hogy a különböző tagok együttműködése áldásos.

Úgy látszik, hogy az északi egyházak között a finnországi egyház ért 
el legtöbbet ezen a téren. Nálunk a püspöki zsinat kérvénye a laikus szol
gálat új formáira vonatkozólag minden bizonnyal eddig a legjobban át
gondolt és megfogalmazott javaslat ezen a téren;

23. Ha komoly egyenetlenség támad az egyházban a helyes eljárás te
kintetében, akkor az Í rás arra szólít fel bennünket, hogy mindenek előtt 
két dolgot őrizzünk meg sértetlenül. Az egyik az egyház egysége, a má
sik a szeretetből fakadó figyelembe vétele minden komoly lelkiismereti 
aggálynak.

a) Az egység. Elég talán utalnunk Jézus főpapi imádságára (Jn ev_ 
17,21k.) és Pál apostol szenvedélyes kijelentéseire a korintusi pártosko
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dásokkal kapcsolatban (lKor 1,10). Mindig szerfölött komoly dolog vál
lalni a szakadás rizikóját. Szükségszerűvé válhatik ez, ha az evangéliom 
tisztaságáról van szó. De felelőtlenség akkor, ha a rend és megfelelőség 
kérdéseiről van szó.

b) Mások lelkiismeretére tekintettel lenni. Ha valami másoknak való
ban gondot okoz, úgy hogy sértetlen lelkiismerettel nem tudják elfogadni, 
vagy miatta kétségeik és kísértéseik támadnak, akkor az Űjtestámentom 
szerint inkább el kell állnunk az ilyen dologtól, ahelyett hogy kitartanánk 
mellette, még ha helyes dologról van is egyébként szó.

Az őskeresztyénségnek egy sor ilyen problémával kapcsolatban kel
lett állást foglalnia. Lehet-e vért, áldozati húst vagy más hasonlót enni. 
ami sokaknak szemében szoros kapcsolatban volt a pogánysággal és a 
bálványimádással? Szabad-e bort inni? Stb.

Két ellenkező irányban lehet ezekre megadni a választ. Ha az üdvös
ség alapjáról van szó és azzal a következménnyel járna, hogy a törvény 
újból az üdvösség útjává válik, akkor könyörtelen nemet mond minderre 
az Űjtestámentom — „ezeknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, 
hogy az evangéliom igazsága megmaradjon számotokra” (Gál 2,5). Ha el
lenben az életmódról van szó, amikor a krisztushit és az a szándék, hogy 
egészen hozzá tartozzanak, különböző következtetések levonására indí
tották az embereket, akkor hasonló nyíltsággal arra szólít fel az Újtestá- 
mentom, hogy, amennyire csak lehetséges, legyünk tekintettel a testvé
rek lelkiismeretére. „ ... ha az eledel megbotránkoztatja az én atyámfiát, 
inkább sohasem eszem a húsból, csak atyámfiát meg ne botránkoztassam” 
(lKor 8,13, v. ö. Róm 14 és lKor 10,32—33).

Ezt á két szempontot, az egységet és kíméletet éppen most kellene 
egyházunkban irányadónak tartanunk. Talán itt kellene az egyház veze
tőinek, függetlenül minden véleménykülönbségtől, eljárásuk teljes egy
ségét és programját megteremteniük, alapul véve azt az irányvonalat, 
amelyet az ősgyülekezet legsúlyosabb és legkritikusabb idejéből hámoz
hatunk ki. Ez az egyház egységéről szóló üzenet volna ebben az esetben, 
meg arról a figyelemről és szeretetről, amelynek minden mást meg kell 
előznie. Ha helyesen látom a gyakorlati konzekvenciákat, akkor annak 
kellene történnie, hogy az egyház elmélyült bibliai indokok alapján arra 
szólít fel, hogy nem szabad határozatot kikényszeríteni ebben a kérdés? 
ben. Az előterjesztett indítványt éppen ezért el kell utasítani, ami azon
ban távolról sem jelenti, hogy ezt az elutasítást mindnyájan végérvényes
nek akarnánk tekinteni. Egyidejűleg azonban tenni kell valamit azért, 
hogy a női munkaerők munkalehetőséget kapjanak az egyházban, amit az 
egyházi zsinat már régebben is követelt és ezt olyan formában kell meg
tenni, hogy minden nő elfogadhassa, azok a sokak is, akik nem tudják 
elképzelni a női lelkészséget

Ford. dr. Pálfy Miklós
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Az Ortodox egyház
(Folytatás)

4. Az Orthodox Egyház vázlatos története az egyházszakadástól
napjainkig

Úgy gondoljuk, mellőzhetjük a keleti kereszténység történetének 
ismertetését az Egyház alapításától a nagy egyházszakadásig (1054), hi
szen az — éppen úgy, mint a nyugati kereszténység története — min
denki előtt ismert, aki az egyetemes egyháztörténettel foglalkozott. 
Kevésbé ismertek azonban Hazánkban az egyházszakadás igazi okai, 
valamint azok a történelmi körülmények, amelyek közepette Krisztus 
Egyházának keleti része a második évezredben járta a maga útját. Eze
ket szeretnék tehát néhány vonással vázolni.

Amikor a nagy egyházszakadás szóba kerül, az orthodox teológus, 
de még az egyszerű orthodox hivő fülét is bántó módon üti meg az a 
Hazánkban eléggé gyakori megállapítás, hogy ti. „a Keleti Egyház el
szakadt Rómától” . Ugyanis az egyháztörténet minden elfogulatlan műve
lője igen jól tudja, hogy a dolog éppen fordítva történt. Függetlenül 
attól, hógy az egyházszakadás hogyan ment végbe, és hogy abban melyik 
fél mennyiben volt hibás, rá kell mutatnunk arra a kétségtelen tényre, 
hogy a kereszténység első évezredében hét egymástól független — ké
sőbbi terminológiával élve: autokefál — egyház állt fenn: a római, a 
konstantinápolyi, az alexandriai, az antióchiai, a jeruzsálemi, a ciprusi 
és a grúziai (nem számítva a IV. egyetemes zsinat idejében különvált 
monozzita egyházakat). Ezek közül az első ötnek a főpapi székhelyét 
különös tisztelet illette meg, s így adódott az Egyetemes Keresztény Egy
ház ún. „pentarchiája”, amely állt Róma, Konstantinápoly, Alexandria, 
Antióchia és Jeruzsálem püspökeiből. Ha figyelembe vesszük továbbá, 
hogy a kereszténység számbeli, teológiai, egyházigazgatási és kulturális 
túlsúlya abban az időben nem Nyugaton, hanem Keleten volt, és hogy 
a „pentarchiából” csak a római püspök vált ki, míg a többi négy együtt 
maradt, azonnal észrevesszük, milyen fonákul' hangzik az a legkevésbé 
sem tárgyilagos megállapítás, mintha a Keleti Egyház szakadt volna el 
Rómától és nem fordítva.

Az egyházszakadás okait kutatva, az orthodox teológia szinte egy
hangúan arra az álláspontra jutott el, hogy azt nem is annyira a dogma
tikai ellentétek idézték elő, mint inkább a kereszténység keleti és nyu
gati része között fennálló földrajzi, etnológiai, történelmi, nyelvi és 
egyházpolitikai eltérések.

A  nyugati kereszténység, az akkori közlekedési viszonyok mellett 
túlságosan messzire esett az egyetemes kereszténység földrajzi közép
pontjától. A  Keleten tartott helyi zsinatok Nyugaton sokszor csak hó
napok, vagy évek múltán váltak ismeretessé és viszont. Az egyetemes 
zsinaton, amelyek 325 és 787 között egyetől egyig mind Keleten zajlot
tak le, a nagy távolságok miatt csak kevés nyugati képviselő vehetett 
részt. Ilyen módon a római kereszténység az évszázadok során egyre 
inkább szeparálódott a keleti kereszténységtől. Ez volt tehát az egyház- 
szakadás földrajzi oka, amelyet még tetézett az akkori világ politikai 
megosztottsága a frank birodalom megalakulása után.

Etnológiai oknak azt említhetjük meg, hogy a gyakorlatias latin 
szellem merőben különbözött a teoretikus, spekulatív görög szellemtől.
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Ezért is a nyugati keresztények csak sokkal később kezdtek befolyni a 
domatikai kérdésekbe, akkor is főként azokba, amelyeknek némi gyakor
lati jelentőségük is volt. Ilyen gyakorlati okok idézték elő Nyugaton a 
nevezetes „Filioque” dogmát is, amely később egyik közvetlen okává 
lett az egyházszakadásnak.

A történelmi okok részletezésére nincs különösebb szükség. Köz
tudomású, hogy Keleten a Bizánc tovább folytatta — görög mezben — 
a római birodalom történelmét és hagyományait, míg Nyugaton külön
féle, a keletiek szemében barbár államok keletkeztek, amelyek akkor 
sem tekinthették magukat a római birodalmi eszme folytatóinak, ha 
mindjárt „nyugatrómai császárok” álltak is az élükön.

Elválasztotta egymástól a keleti és a. nyugati kereszténységet a nyelvi 
különbség is, mivel Keleten a görög, Nyugaton pedig a latin nyelv domi
nált. Ez a körülmény azt vonta maga után, hogy a két keresztény világ: 
egyre 'kevésbé értette meg egymást, egyre kevésbé tudott foglalkozni 
egymás teológiai irodalmával.

És végül, de nem utolsósorban, az volt az egyházszakadás oka, hogy 
Keleten és Nyugaton más-más egyházpolitikai elvek érvényesültek. Míg: 
Keleten továbbra is az őskeresztény korból átvett demokratikus egyházi 
berendezkedés maradt érvényben, addig Nyugaton egyre határozottabb 
formát kezdett ölteni a pápaság abszolutisztikus, monarchikus rendszere. 
Ennek is persze megvoltak a maga történelmi oka, ugyanis egész Nyu
gaton egyedül csak a római püspöknek volt olyan tekintélye, mint 
Keleten a „pentarchia” többi négy tagja közül bármelyiknek. Miután a 
római püspök megszüntette a mediolanumi püspökség autonómiáját, az 
észak-afrikai egyház pedig az arabok martalékává lett, az egész Nyuga
ton a római püspök maradt az egyedüli nagytekintélyű főpap, aki a 
V III. században felvette a „pápa” címet is. Így a római püspök Nyugaton 
könnyen hitethette el magáról, hogy ő Krisztus földi helytartója, aki 
felette áll minden más püspöknek, és hogy joga van beavatkozni más 
püspökségek belső ügyeibe, szöges ellentétben az autokefalitás elvével.

Addig, amíg a római püspök ezt az igényét Nyugaton igyekezett ér
vényesíteni, különösebb baj nem volt. Még az időközben keletkezett új
szerű nyugati dogmák és szokások sem szolgáltattak okot egyházszaka
dásra Kelet és Nyugat között. (Ilyenek voltak többek között a Filioque, 
a kovásztalan kenyér — ostya — használata az Eucharisztiában, a pur- 
gatórium tana, a szombati böjt, a papok coelibátusa stb.) Amikor azon
ban a római püspök arra szánta magát, hogy a Nyugaton kiharcolt 
egyeduralmát Keletre is kiterjeszti, a keleti keresztények merev ellen
állásába ütközött. Első ilyen alkalom a IX. században adódott, amikor 
I. Miklós pápa beavatkozott a Photios és Ignatios konstantinápolyi pat- 
riarchák körül támadt viszályba. Ez a beavatkozás sikertelennek bizo
nyult, s az utód pápa, V III. János le is vonta a szükséges konzekvenciákat.

Az egyházszakadás végül is jóval később, a XI. század derekán kö
vetkezett be, amikor is IX . Leó pápa egyfelől mindent elkövetett, hogy 
megszerezze a dél-itáliai és szicíliai egyházakat, amelyek javarészt görög 
jellegűek voltak (innen a „Magna Graecia” elnevezés) és a konstanti
nápolyi patriarcha joghatósága alatt álltak, másfelől pedig eretnekeknek 
tekintetté a keleti keresztényeket, mivel azok nem voltak hajlandók el
fogadni az újszerű nyugati dogmákat és szokásokat. Különösen az érin
tette fájdalmasan a római pontifexet, hogy a keletiek semmibe sem vet
ték azokat az okirathamisítványokat, amelyek az egyháztörténetben 
„Decreta Pseudoisidoriana” néven ismeretesek, és amelyekre a pápa a 
maga világuralmi igényeit alapozta.

223



IX. Leó pápa halála után érkezett Konstantinápolyba az ő küldött
sége, Humbertus kardinális vezetésével. A  küldöttség politikai célzattal 
jött, ti., hogy megtárgyalja Konstantinos Monomachos bizánci császár
ral a dél-itáliai görög területek kérdését, amelyeket veszély fenyegetett 
a normandok részéről. A  sikertelen tárgyalások azonban azzal fejeződ
tek be, hogy Humbertus bíboros 1054. július 16-án letette a Hagia Sophia 
oltárasztalára az anathémát (egyházi átkot) tartalmazó római okmányt. 
Kérulários Mihály konstantinápolyi patriarcha négy nappal később zsi
natot hívott össze a székhelyén, és visszafordította az egyházi átkot 
Rómára. A  patriarcha állásfoglalásához csatlakoztak az összes többi keleti 
egyházfők is, s ezzel a nagy egyházszakadás beteljesedett. Talán akkor 
még mindig át lehetett volna hidalni az ellentéteket, ha Róma továbbra 
is nem ragaszkodott volna a pápa primátusához, a Filioque dogmájához 
és a többi újításaihoz, amelyek mind egy-egy botránykövet jelentettek 
a keleti keresztények számára. Így azonban az újraegyesülés elmaradt, 
sőt — további új nyugati dogmák és szokások kialakulása folytán — 
egyre nehezebbé is vált.

Az egyházszakadás után a Keleti Egyház — abban a biztos és indo
kolt tudatban, hogy megőrizte a maga orthodoxiáját — „tovább folytatta 
normális egyházi életét. A  Komnénosz-dinasztia uralkodása alatt (X I— 
X II. sz.) egy egyházi élet és a teológiai tudomány erőteljes fejlődésnek 
indult, és ugyanakkor komoly tanulmányok folytak a klasszikus görög 
filozófia és irodalom kutatása területén is, ami később előkészítője lett 
a nyugati renaissance-nak. Ezt a virágzó egyházi és" kulturális életet csak 
a pavlikiánusok és a bogumilok eretnekségének megjelenése zavarta 
meg, valamint a normandok támadása, akik 1185-ben lemészárolták 
Thesszalonika és Dyrachion (Durazzo) görög lakosságát, kifosztották és 
megszentségtelenítették a templomokat, és általában minden lehető van
dalizmust elkövettek a keleti kereszténységgel szemben, amíg végre 
II. Isaak Angolos bizánci császár ki nem űzte őket birodalmából.

Még nagyobb csapást jelentettek a keleti kereszténységre nézve a 
keresztes hajáratok. Ezek során ugyanis a nyugati keresztények nemcsak 
a moszlim félhold ellen indultak, hanem a bizánci kereszt ellen is. 
Amerre jártak, mindenütt saját, Nyugatról hozott patriarchákat és 
püspököket ültettek az ősi keleti püspöki trónokra, a kanonikus főpapok 
pedig — akiket részben még az arabok, a szaracénok, a mamelukok és 
később a török is meghagytak a helyükön — távozni voltak kénytelenek. 
Egyik jellemző epizódja a keresztes hadjáratok történetének, hogy mi
után a keresztesek 1191-ben elfoglalták Ciprus szigetét, és az ottani 
orthodox egyházat a pápa uralmának vetették alá, ez az egyház csak 
1571-ben, tehát közel négy évszázad múltán vallhatta magát újra ortho- 
doxnak, amikor a szigetet törökök foglalták el. Másik jellemző esemény, 
amely éles fényt vet a keresztes hadjáratok céljára és jellegére, a IV. 
keresztes hadjárat alkalmával történt. A  keresztesek ugyanis 1204-ben 
Jeruzsálem helyett Konstantinápolyi foglalták el és darabokra tépték a 
bizánci birodalmat. A  bizánci császár és a konstantinápolyi patriarcha 
akkor a keresztesek elől Niceába menekült és ott maradt 1261-ig, amikor 
végre sikerült megszabadítani a keresztény bizánci birodalmat keresztes 
„pártfogóitól” . A  császár és a patriarcha niceai tartózkodása idején ala
kult meg a trapezusi királyság és az epirosi despotátus, majd később, a 
XIV. században a pelopponézozi despotátus, amelyek hűséggel őrizték 
az orthodoxiót és a bizánci hagyományokat.

A keleti patriarchátusok: Antióchia, Jeruzsálem és Alexandria már 
sokkal korábban, a VII. század folyamán estek az arabok uralma alá,
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akik — Mohamed tanaitól fanatizálva — szinte lehetetlenné tették a 
keresztények számára a normális egyházi életet. A  keresztes hadjáratok 
itt sem hoztak az orthodoxiának megkönnyebbülést, hiszen a latinok 
éppúgy üldözték őket, mint az arabok, a szeldzsuk-törökök, a mamelu- 
kok és később az oszmán-törökök.

A  keleti kereszténységet az iszlámtól és a latinoktól elszenvedett 
veszteségekért bizonyos tekintetben kárpótolta a kelet-európai pogány 
népek megtérése. Már Photios patriarcha idejében (IX. sz.) indultak el 
az evangélium hirdetésére bizánci hittérítők, akik közül kivált egy 
testvérpár: Szt. Kyrillos és Methodios. Ez a két lánglelkű apostol főleg 
Morvaországban fejtett ki hittérítő tevékenységet, s onnan tanítványaik 
vitték tovább a keresztény hitet a többi szlávok közé. Így ismerkedtek 
meg a kereszténységgel a morvák, csehek, szlovákok, lengyelek, oroszok, 

iszerbek, horvátok és bulgárok. A  bizánci hittérítők mindenütt és min
denkor a. nép nyelvén hirdették az igét és végezték a szertartásokat, 
miután az Újszövetséget és a legszükségesebb istentiszteleti könyveket 
lefordították a szlávok nyelvére. Minthogy azonban Róma mindig azon 
.az állásponton volt, hogy egyházi szertartások csak az ún. „kanonikus” 
nyelveken végezhetők — amelyeken a latint és a görögöt értette — a szlá
vok apostolainak lépten-nyomon meg kellett küzdeniük a nyugati misz- 
szionáriusok rosszindulatával és rágalmaival. Szt. Kyrillos és Methodios 
halála után tanítványaikat kiűzték Morvaországból, s így azok Bulgáriá
ban találtak menedéket, ahol rendkívül élénk tevékenységet fejtettek ki. 
A  latin és német misszionáriusok rágalomhadjárata nem volt hiábavaló: 

 sikerült a lengyeleket, a morvákat, a cseheket, a szlovákokat és a hor- 
vátokat átterelni Róma egyházi fennhatósága alá. Csak az utóbbiak tanú
sítottak annyi ellenállást, hogy még manapság is vannak olyan templo
maik, ahol ősrégi pápai engedély alapján ó-horvát nyelven végkik isten
tiszteleteiket, azonban nem keleti, hanem nyugati rítus szerint. Ortho- 
doxok maradtak és megtartották szláv szertartási nyelvüket az oroszok, 
a szerbek és a bulgárok, bár különösen az utóbbiak feletti egyházi ura
lomért a pápák évszázados ádáz harcot folytattak Konstantinápollyal. 
A  szerbek 1219-ben, a bulgárok 1235-ben, az oroszok pedig 1448-ban 
nyerték el a teljesfokú egyházi önállóságot (autokefalitást). A  románok 
megtérése nem járt különösebb bonyodalmakkal, mivel földrajzi helyze
tüknél fogva Róma nem szólhatott abba bele. Két egymástól különálló 
metropolitájuk a XIV. században alakult meg és a konstantinápolyi pat
riarcha egyházi fennhatósága alatt maradt a XI X. századig, amikor is 
egyesülésük után, önállóvá lett a Román Orthodox Egyház is.

A  középkori keleti teológiai áramlatok közül meg kell emlékeznünk 
a hésychazmusról (quietizmus), amely éles vitákat és viszályokat idézett 
elő az Orthodox Egyházban. A  hésychazmus hatására fejlődött ki a ke
leti miszticizmus, amelynek egyik legkiválóbb képviselője Palamas Ger
gely thesszalonikai érsek volt (t 1359). Ellentétben a nyugati misztiku
sokkal, a keletiek nem távolodtak el az Egyháztól, nem fordultak szembe 
vele, mert céljaikat össze tudták egyeztetni az Egyház teológiájával, ha
gyományaival és szertartásaival. Ily  módon tehát, míg a nyugati misz
tikusok valamiféle neoplatónikus, teofizikus miszticizmus, sőt pan- 
teizmus felé haladtak, a keleti misztikusok erős támaszai lettek a közép
kori Orthodox Egyháznak.

A  Palaeologos dinasztia korát (X III—XV. sz.) leginkább gz egyház- 
szakadás megszüntetésére irányuló tárgyalások jellemzik, amelyek végül 
is a hírhedt Ferrara—Flórenci zsinathoz vezettek (1438—39.). Ezen a zsi
naton megjelent V III. János bizánci császár és II. József konstantinápolyi
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patriarcha. Az utóbbi azonban időközben meghalt, úgyhogy Flórencben 
már nem vehetett részt a zsinati üléseken. A z egyháztörténetből ismere
tes, milyen presszióknak vetették alá a nyugatiak a keletieket, úgyhogy 
azok kénytelenek voltak aláírni a Rómával való egyesülést. Természete
sen nemcsak a pressziók erőszakolták ki ezt az uniót, hanem az a körül
mény is, hogy a bizánciak az egyesülés fejében azt remélték, hogy a nyu
gati kereszténység katonai segítséget fog nyújtani Bizáncnak az egyre- 
fokozódó török veszedelem ellen. Ebből a segítségből azonban semmi 
sem lett, viszont az egész orthodox világ felemelte tiltakozó szavát a 
ferrara—flórenci unió ellen. Először Jeruzsálemben ült össze egy zsinat 
(1443), amelyen részt vett a három keleti patriarcha és az egész keleti 
főpapság, majd pedig nyolc évvel később (1451) Konstantinápolyban 
újabb zsinat ülésezett, és mindkettő semmisnek mondta ki a kierősza
kolt egyesülést. Konstantinápoly eleste után, 1482-ben, ugyanott újabb 
zsinatot tartottak, amelyen képviseltette magát az egész Orthodox Egy
ház. Ez a zsinat végleg pálcát tört a mondvacsinált unió felett. Azoknak 
a keleti főpapoknak a többsége, akik az egyesülést Flórencben aláírták, 
a nép haragja elől kénytelen volt Rómába menekülni. (Különös figyel
met érdemel közülük Vissarion niceai metropolita, korának egyébként 
egyik legképzettebb teológusa, aki később kardinális lett Rómában.)

A  törökök, miután 1396-ban és 1422-ben eredménytelenül ostromolták 
Konstantinápolyt, 1453. május 29-én elfoglalták azt. Előbb még 1389-ben 
leverték a szerb, majd 1393-ban a bulgár államot. Konstantinápoly el
este után, a törökök folyamatosan elfoglalták a többi keleti országrésze
ket is, úgyhogy nemsokára az egész Orthodox Egyház — az oroszországi 
kivételével — török uralom alá jutott, Alexandriától Grúziáig. Ez a török 
hódoltság a legtöbb helyen több évszázadig tartott, sőt pl. Konstanti
nápolyban még ötszáz év múltán sem szűnt meg. Amely görög vidékek 
nem kerültek török uralom alá, azokat többnyire a velenceiek tartották 
megszállva, s így az ottani orthodox egyházak sem voltak kedvezőbb 
helyzetben.

Bizáncról beszélve, egyesek hangjába általában némi gúny is szokott 
vegyülni. Olyankor mindig valamiféle elpuhultságra, dekadenciára, talp
nyalásra, korrupcióra és egyéb megvetendő tulajdonságokra szoktak gon
dolni, amiket a „bizantinizmus” szóban foglalnak össze. Távol áll tőlünk, 
hogy azt állítsuk, mintha Bizáncban a közállapotok mindig a legideáli- 
sabbak lettek volna, de azt mégis nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk,, 
hogy nem voltak semmivel sem rosszabbak, mint bármely más, egykorú 
kulturált államban. Máskülönben nem lennénk -képesek megmagyarázni, 
hogyan történhetett meg az, hogy a keletrómai birodalom közel ezer év
vel tartotta magát tovább a barbár népek támadásaival szemben, .mint 
a nyugatrómai, amely már 476-ban omlott össze. Az is kétségtelen tény, 
hogy Bizánc mindvégig hordozója maradt a klasszikus görög—római és 
a keresztény kultúrának, hét évszázadon át állva az iszlám ádáz ostro
mait és védve Európát és annak keresztény kultúráját. A  nyugati ke
reszténységtől pedig nemhogy segítséget kapott volna ehhez a sorsdöntő 
küzdelméhez, hanem inkább még támadásokban is volt része, amelyek 
egyrészt egyházpolitikai nyomásban, másrészt pedig nyílt ellenségeske
désekben nyilvánultak meg, mint pl. Konstantinápolynak a keresztesek 
által történt elfoglalásában.

A  bizánci birodalom összeomlása után a martírium századai következ
tek az Orthodox Egyház történetében. Igaz ugyan, hogy II. Mehmed szul
tán, Konstantinápoly leigázója, a város eleste után különféle megtisztelte
tésekben részesítette az újonnan választott Gennadios Datriarchát. azon—
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bán mindez csak látszat volt: az orthodox keresztények megkezdték vége
láthatatlan kálváriaútjukat.

A  török birodalomban minden keresztény ún. „ karácsot”, feladót tar
tozott fizetni a törököknek azért, hogy joga legyen viselni a fejét. De en
nél keservesebb volt a vér-adó, a gyermekek beszolgáltatása, akikből 
azután a törökök janicsárokat neveltek. Nagyban folyt a keresztény rab
szolgák adás-vétele, amelynek ügyleteiből a török állam 2 0%-os illetéket 
húzott, és amely még a XIX. sz. elején is megvolt. A  mohamedán, ha ke
resztényt ölt, nem kapott büntetést, ha viszont keresztény ember megütött 
egy törököt, halálos ítélet várt rá, amit csak úgy kerülhetett el. ha elfo
gadta az iszlámot. I. Szelim szultán (1512—1520) azt az alternatívát vetette 
fel a keresztényeknek, hogy vagy mohamedánokká lesznek, vagy pedig ki
irtja őket. Az emberséges és értelmes Mehmed Dzsemali mufti közbelé
pésének köszönhető, hogy a szultán ezt a pokoli tervét nem hajtotta végre. 
Különféle más pressziókkal azonban állandóan folyt a keresztények mo- 
hamedanizálása, amiből nemcsak a hitehagyottak. hanem az újvértanúk 
serege is támadt. A  keresztények nem viselhettek színes öltözetet, muzul
mánok jelenlétében nem ülhettek, se nem lovagolhattak, nyilvános für
dőkben csengőt viseltek a nyakukon, mint „tisztátalanok” . Templomok 
dőltek romba, vagy alakultak át mecsetekké! felbecsülhetetlen értékű 
egyházi mozaikok, festmények pusztultak el. Tucatjával néptelenedtek 
el a keresztény falvak egy-egy mészárlás után. Ricaut. szmimai angol 
konzul a XVIII. században így ír minderről: „Merem állítani, hogy ha a 
keresztény hit isteni eredete megnyilvánul abból a módból, amelyet .Isten 
felhasznál, hogy ezt a hitet a világgal elfogadtassa, ez leginkább a mai 
görögök állhatatosságából érezhető. A z az elnyomatás, amelyben azok ma 
élnek, a meggyalázások, amelyeket eltűrnek, a kísértések, amelyeket ki 
kell állniok, — hogy ti. nyernek, ha mohamedánokká lesznek, és veszte
nek, ha nem lesznek azokká, — mindez, véleményem szerint, az evangé
lium istenei eredetének a bizonysága; annyira fényes bizonysága, amilyen 
az első keresztény századok csodája volt. Megtartják hitüket olyan állha
tatossággal, hogy kiérdemlik csodálatunkat... Pedig Mohamed vallása 
vonzó... A  görög nép kitartása a keresztény hitben nem tulajdonítható 
hát másnak, mint Isten kegyelmének és az Üdvözítő ama ígéretének, hogy 
az Ő Egyházán a pokol kapui sem diadalmaskodnak” .

A  török hódoltság vészterhes évszázadai alatt öt konstantinápolyi 
patriarcha halt vértanú halált, hat pedig börtönben, száműzetésben fe
jezte be életét. De ennél még sokkal többen tapasztalták meg a török 
szultán börtöneit. Amikor pedig 1821-ben fellángolt a görög szabadság- 
harc, az első. aki életével tett tanúságot az evangéliumról és népének 
szeretetéről, ismét a konstantináoolyi patriarcha volt, V. Gergely, akit a 
törökök felakasztottak. Ugyanakkor kiirtották Ciprus egész felső papsá
gát, valamint a török birodalom területén élő számtalan más orthodox 
főpapot és papot. Az akkori pap-vértanúk száma 10 000-re tehető . ..  És 
míg a keleti orthodoxia élet-halál harcát vívta az iszlámmal szemben, a 
XVII. sz. elejétől állandóan folyt a római „Congregatio de propaganda 
fide" munkája is. amely keresztény léleknek érthetetlen módon tépett ki 
darabokat az orthodoxia vérző testéből. ..

Azonban a vértanúság szomorú évszázadai nagyon megedzették a 
megmaradt orthodoxokat ősi hitükben, úgyhogy a római propaganda 
vajmi keveset tudott köztük elérni. A  nemzeti felszabadító harcok után. 
a X IX . században Görögország, Szerbia, Bulgária és Románia mint ortho
dox népi államok alakultak újjá. Olyan népek ezek, amelyek a félévezre
des török elnyomatás borzalmai közepette is meg tudták őrizpi hitüket, 
nyelvüket és nemzeti érzésüket. Valóságos csoda volt ez: a Lélek csodája.
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És ennek a csodának az eszközei és hordozói nemcsak a teológiailag 
képzett patriarchák és más főpapok voltak, hanem elsősorban Krisztus 
szántóföldjének alázatos, névtelen napszámosai, a városi és falusi, papok, 
akik az elesettség sötét évszázadai során valóban lelkipásztorai voltak 
népüknek. Ezek a papok túlnyomó többségükben semmiféle teológiai 
képzettséggel nem rendelkeztek, a nép között a nép fiaiként éltek, két ke
zük munkájával keresve mindennapi kenyerüket. És mégis, valamilyen, 
emberileg megmagyarazhatatlan, nagy belső erővel tudták hirdetni az 
igét, végezni az ősi egyházi szertartásokat, segítséget és vigasztalást nyúj
tani minden rászorulónak, tanítani a kicsinyeket és a nagyokat, akár 
titkon, éjszakánként, a betűvetés tudományára, az orthodox hit igazsá
gaira. a dicsőséges múlt és a reményteli jövő dolgaira.

Érthető, hogy az éppen csak írni-olvasni tudó papok között a török 
hódoltság korában soha semmiféle teológiai viszály nem támadt. De a 
magasabb hierarchiát is összekovácsolta a közös sors, a közös szenvedés, 
a közös reménység, ami — teológiai és hatalmi viták helyett — azt 
eredményezte, hogy soraiból Krisztus után több mint másfél évezreddel 
is, új apostolok, új vértanúk támadtak.

Említettük, hogy az Orthodox Egyháznak a török hódoltság évszáza
daiban is voltak teológiailag képzett főpapjai és igehirdetői. Külön ta
nulmányt igényelne az akkori orthodox teológiai tudomány ismertetése, 
amelynek hordozói részben autodidakták, részben pedig különböző nyugati 
teológiák neveltjei voltak. Ennek a teológiai tudománynak elsősorban 
apologetikus és polemikus jellege volt, mert az orthodoxiának akkor is 
védekeznie kellett egyrészt az iszlám, másrészt a latin dogmák ellen. 
Ugyanakkor tárgyalások és levelezések folytak nyugati protestáns teoló
gusokkal, s ezeknek a tárgyalásoknak és levelezéseknek a gyümölcsei 
voltak az akkori időkben szokásba jött orthodox káték. Azonban a pro
testánsokkal folytatott tárgyalások jóformán semmiféle konkrét ered
ménnyel nem jártak. Ennek okát részben az Orthodox Egyház akkori si
ralmas állapotában kell keresnünk, részben pedig abban, hogy a nyugati 
reformátorok, még mielőtt megtették volna a döntő lépést, a Rómától 
való elkülönülést, nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem ismerték az Or
thodox Egyházat és annak tanítását.

Az egyetlen orthodox egyház, amely Konstantinápoly elfoglalása 
után is aránylag normálisan tudott fejlődni, az Orosz Egyház volt. Ez az 
egyház, miután sikeresen visszaverte a Lengyelországból induló római 
propagandát, kifejlesztette a maga sajátosan orosz, de ízig-vérig orthodox 
lelki életét és teológiáját. Ezen kívül mindenkor hathatós erkölcsi és 
anyagi segítséget is tudott nyújtani a rabságban sínylődő testvéri ortho
dox egyházaknak, ami nagy mértékben, erősítette azok ellenálló képes
ségét. Ezért van az, hogy az egész orthodox világ ma is megkülönbözte
tett, hálával, szeretettel és tisztelettel tekint az Orosz Orthodox Egyházra.

Mint mondottuk, a nemzeti felszabadító harcok a XIX. században új. 
orthodox vallású népi államok kialakulását eredményezték a Balkán fél
szigeten. Ezekben az államokban önálló, autokefál orthodox egyházak 
jöttek létre, amelyek azután tovább folytatták és folytatják az ősi keleti 
egyházak életét, hagyományait és szolgálatát. A  hosszú török rabság után 
újra megindult ezekben a felszabadult egyházakban is a teológiai tudo
mány fejlődése, úgyhogy az egyetemes kereszténység is napról napra 
egyre inkább kezdi megismerni egyik-másik kiemelkedőbb orthodox teo
lógus nevét és munkásságát. Jelentős lépés az orthodoxia évszázados el
szigetelődésének felszámolásához az, hogy m. év őszén újabb négy auto
kefál orthodox egyház belépett az Egyházak Világtanácsába, s így már
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majdnem az egész Orthodox Egyház képviselteti magát ebben az ökume
nikus egyházi szervezetben, amelyben őszinte és testvéri eszmecserére 
nyílik lehetőség a keleti és a nyugati kereszténység között.

5. Az Orthodox Egyház helyzete a világban

Egyik legjellemzőbb sajátossága az Orthodox Egyház kánoni beren
dezkedésének, amelyet az ókeresztény időkből mentett át: az autokefalitás 
elve. Ez az elv lehetővé teszi minden helyi orthodox egyháznak, amely 
rendelkezik a szükséges előfeltételekkel, hogy teljesen önálló életet éljen. 
Ugyanakkor kizárja azt a lehetőséget, hogy valamely orthodox egyház új 
dogmákat, vagy kánonokat alkosson s ezzel megbontsa az egyetemes or- 
thodoxia egységét. Minden autokefál orthodox egyház tehát önálló szer
vezettel rendelkezik és a többitől függetlenül kormányozza magát, viszont 
az egyetemes orthodoxiát érintő kérdésekben az összes autokefál egyházak 
közösen határoznak, akár zsinatok, akár konferenciák, akár levelezés út
ján. (Az Orthodox Egyház egyetemességének legutóbbi ilyen megnyilvá
nulása az 1961. szeptemberében tartott rodoszi összorthodox zsinatelőké
szítő konferencia volt. Ezzel a konferenciával külön tanulmányokban 
foglalkoztunk a Theológiai Szemle hasábjain.)

Az autokefál orthodox egyházak egymás között teljesen egyenran
gúak, függetlenül attól, hogy régi, hagy, gazdag, vagy új, kicsiny, szegény 
egyházról vari-e szó. Mindazonáltal, a felsorolás kedvéért, az évszázadok 
folyamán bizonyos tiszteletbeli rangsor alakult ki közöttük, amelyet mind
annyian elfogadnak. Az autokefál orthodox egyházak mai életéről szóló 
alábbi ismertetésünkben, mi is ehhez a sorrendhez tartjuk magunkat. '

1. Konstantinápolyi Patriarchátus.

A  nagy egyházszakadás előtt (1054) a konstantinápolyi patriarcha a 
római pápa után a második helyet foglalta él az autokefál égyházfők 
sorrendjében. Amióta azonban Róma kivált az egyetemes keresztyénség- 
ből, a konstantinápolyi patriarchát eo ipso az első hely illeti meg. Meg 
kell említenünk továbbá, hogy a konstanápolyi patriachák a VI. század 
végétől az „ökumenikus” (egyetemes) címet viselik. Talán nem céltalan 
újra hangsúlyoznunk, hogy ez a cím sem keletkezésekor, sem azóta sem
miféle előjogot nem biztosított és nem biztosít a konstantinápolyi patriar- 
chának, legkevésbé olyan előjogokat, amilyeneket a római pápa harcolt 
ki magának azóta a Nyugati Egyházban. A  konstantinápolyi egyetemes 
patriarcha ma is csak „primus inter pares” .

A  Konstantinápolyi Patriarchátus a maga szűkebb juriszdikciónális 
területén, Törökországban, ma igen kevés hívőt számlál. Ennek legfőbb 
oka a félévezredes török rabság, valamint az 1923, évi görög—török lakos
ságcsere. Törökországban a patriarchátusnak mindössze négy egyházme
gyéje (püspöksége) van. Hozzá tartozik azonban még Görögország terüle
tén az autonóm krétai egyház nyolc egyházmegyéje, a Dodekanézos négy 
egyházmegyéje, valamint — formailag — Észak-Görögország 32 egyház- 
megyéje. (Ezek az észak-görögországi egyházmegyék a balkáni háborúkig 
a patriarchátus szerves részét alkották.) Ugyancsak a Konstantinápolyi 
Patriarchátus joghatósága alatt áll a nyugat-európai exarchátus, London 
székhellyel, az észak- és dél-amerikai exarchátus, New York székhellyel, 
az ausztráliai és új-zélandi exarchátus, Sidney székhellyel, valamint az 
Autonóm Finn Orthodox Egyház.

A  patriachátusnak Chalki szigetén van theológiai akadémiája. Az
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amerikai exarchátus Brookline-bán tart fenn hasonló intézetet, a nyugat- 
európai exarchátusnak Párosban van orosz tanítási nyelvű theológiája, 
a Finn Egyház pedig Helsinkiben tart fenn theológiát.

A  patriarchátus Konstantinápolyban két folyóiratot ad ki, Ameriká
ban egyet és Párizsban egyet. Finnországban öt kisebb orthodox egyházi 
lap jelenik meg.

Az Áthos-hegyi szerzetes-közösség szintén a Konstantinápolyi Pat
riarchátus juriszdikciója alá tartozik a maga húsz kolostorával és több 
szerzetes-településsel. A  kolostorok közül 17 görög, egy orosz, egy szerb 
és egy bulgár. (A  románoknak ott csak szerzetes-településük van.) Áthos- 
hegyen „Athonias” néven szerzetesi teológiai iskola is működik. Az Áthos- 
hegyi kolostorokon kívül, a patriachátusnak még három másik kolostora 
van.

A  Konstantinápolyi Patriachátus joghatósága tehát kiterjed úgyszól
ván az egész világra, és ilyen értelemben valóban „ökumenikus” egyházi 
főhatóság. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy szerte a világon — a fin
nek, egyes emigráns oroszok, valamint néhány távolkeleti missziós egy
házközség kivételével — csak a görög nemzetiségű hivek tartoznak a 
Konstantinápolyi Patriarchátus joghatósága alá, mégpedig a Görögországi 
Orthodox Egyház jóvoltából, amely önként engedte át a világ görög dias
póráját a Patriachátusnak, az utóbbi tekintélyének emelése érdekében.

2. Alexandriai Patriarchátus.

Attól kezdve, hogy Egyiptomot a VII. században az arabok foglalták 
el, az Alexandriai Patriachátus végigszenvedte az összes mohamedán 
uralmakat, amelyek közül a törököké tartott a legtovább (X V I—XX. sz.). 
Ez idő alatt ugyanazokon a megpróbáltatásokon ment keresztül, mint a 
kelet-európai orthodox egyházak. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy 
a 23 évszázadig tartó mohamedán uralom alatt a patriarchátus lélekszáma 
lényegesen megcsappant, hanem inkább azon, hogy még egyáltalán léte
zik.

A  patriachátus népessége kezdettől fogva túlnyomó részt görög nem
zetiségű és anyanyelvű volt, és ma is az. Azonban vannak arab anya
nyelvű, kopt és arab származású hívei is, akik a görögökkel együtt élik 
egyházi életüket, noha a szertartási nyelv kizárólag görög.

Az Alexandriai Patriachátus juriszdikciója kiterjed egész Afrikára, 
ami kifejezésre jut a patriacha címében is: „Alexandria és egész Afrika 
pápája és patriachája”. A  patriarchátusnak Afrika területén összesen 22 
egyházmegyéje van. Az utóbbi időben azonban nagy fellendülés tapasztal- 
pató a patriarchátus misszionáló munkájában, különösképpen Kongóban. 
Kenyában és Ugandában, s így kilátás van arra, hogy Afrika orthodoxiája 
a közeljövőben tovább fog erősödni. Meg kell említenünk azonban, hogy 
az Alexandriai Patriarchátus szigorúan tartózkodik attól, hogy más ke
resztény egyházak külmissziói kárára terjeszkedjék az afrikai pogány 
népek körében.

Az Alexandriai Patriarchátus egy folyóiratot és egy évkönyvet ad ki, 
az előbbit görög, az utóbbit görög, francia és arab nyelven. Lelkészképzés 
tekintetében csak újabban történtek lépések teológiai szeminárium léte
sítésére. A  patriarchátus papjelöltjei egyelőre a konstantinápolyi és a Gö
rögországi Egyház teológiáin tanulnak. Az Alexandriai Patriarchátus négy 
kolostor felett gyakorol egyházi fennhatóságot.

1959 óta minden év februárjában, az alexandriai patriarcha kezdemé
nyezéséből egyetemes keresztény imanapot tartanak Alexandria egy-egy
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keresztény templomában, s ezeken az imanapokon részt vesz a városban 
működő összes keresztény vallásfelekezetek papsága. Az eddigi ima
napok közül az első orthodox, a második római katolikus, a harmadik 
kopt templomban zajlott le. Mindhárom alkalommal az orthodox ale
xandriai patriarcha, illetve annak képviselője elnökölt, jeléül annak, hogy 
a hajdani alexandriai patriarchák egyenes utóda ma az orhodox alexand
riai patriarcha.

3. Antióchiai Patriarchátus

Népesség tekintetében az Alexandriai Patriarchátusnál sokkal jobb 
 helyzetben van az Antióchiai Patriarchátus, jóllehet történelmi sorsa ha
sonló volt az. előbbiéhez. Egy évszázados időszak kivételével (969—1084), 
amikor a bizánciak visszahódították Szíriát az araboktól, a patriarchátus 
a VII. századtól a XX. század elejéig előbb az arabok, majd a szeldzsuk- 
törökök, a keresztesek, a mamelukok és az oszmám-törökök, uralma alatt 
volt, A  XVIII. század folyamán erős latin uniós propaganda indult a Pat
riarchátus területén, minek folytán a patriarchátus orthodox és unitus 
(görög-katolikus) részre szakadt. Ez az áldatlan állapot ma is fennáll.

Az Antióchiai Patriarchátus a múlt század végétől egyre inkább arab 
nemzeti jelleget kezdett ölteni a korábbi görög helyett. Azóta a patriar
chák is nagyobbrészt arab nemzetiségűek, nemkülönben a főpapság és a 
papság többi tagjai. A  patriachátus igen bölcsen igazodott a történelmi 
adottságokhoz, és bevezette a liturgiába az arab nyelv használatát. Ezzel 
elejét vette az egyház fokozatos elnéptelenedésének, és lehetőséget adott 
egy nyelvében új, de hagyományaiban azonos karakterű egyház újjászü
letésére.

Az antióchiai patriarcha évszázadok óta nem Antióchiában, hanem 
Damaszkuszban székel. Ennek oka a régi patriarchai székhely sorozatos 
földrengések folytán történt, ismételt pusztulása. Antióchia — amely az 
ókorban a pogány és a keresztény kultúra egyik fellegvára volt, — ma 
jelentéktelen kis helység, méghozzá Törökország területén.

A  patriarchátusnak Szíriában 6, Libanonban 6 Törökországban 1, 
Irakban 1, Amerikában 4 egyházmegyéje van. Az antióchiai patriacha 
joghatósága a múltban kiterjedt egészen Indiáig, s ezt fejezi ki hivatalos 
címe: „Antióchia és egész Kelet patriarchája”.

Lelkészképzés a libanoni Tripolis melletti Belementios kolostorban 
működő teológiai iskolában folyik. Ezenkívül a patriarchátus két arab 

nyelvű folyóiratot ad ki. Területén öt kolostor működik.

4. Jeruzsálemi Patriarchátus.

Jeruzsálem lerombolása után (Kr. u. 70.), a Szent Város helyén Aelius 
Hadrianus császár uralkodása alatt (117—138) Aelia Capitolina nevű te
lepülés létesült, amely közigazgatási és kánon jogi vonatkozásban a Pa
lesztinái Caesarea alá tartozott, lévén ez utóbbi a provincia fővárosa. Az
I. egyetemes zsinat (325) 7. kánonjával mégis megkülönböztetett tiszteletet 
biztosított Jeruzsálem püspökének, később pedig, amikor a város újjáépült 
és fontosabb szerephez jutott az egyház életében, a 692. évi trulloszi zsi
nat a jeruzsálemi patriarchának az ötödik helyet biztosította az autokefál 
egyházfők tiszteletbeli sorrendjében. Róma kiválása után, a jeruzsálemi' 
patriarcha a negyedik helyre került. (A  jeruzsálemi patriarcha kánoni 
helyzete ékesen szóló bizonyítéka annak, hogy az egyes püspökök székhe
lyeiknek politikai jelentősége, nem pedig eredete szerint nyertek tisztelet
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beli rangsorolást az egyházi hierarchiában. Így tehát a római püspök is: 
egykori tiszteletbeli elsőségét a birodalmi főváros politikai súlyának, kö
szönhette, nem pedig Péter apostol vélt elsőségének, nem beszélve arról, 
hogy erősen vitatható, járt-e Péter egyáltalán Rómában. A  Jeruzsálemi 
Patriarchátus, amelyet pedig nem is Péter apostol alapított, hanem maga 
Jézus Krisztus, ma is csak a negyedik helyet foglalja el az autokefál egy
házak sorrendjében.)

Viszontagságos története folyamán, a Jeruzsálemi Patriarchátust nem 
egyszer fenyegette a teljes megszűnés veszélye, nem is annyira a muzul
mánok, mint inkább a latinok részéről. Ebből a tizenhárom évszázados 
harcból az orthodox patriarchátus — megtépve és megfogyatkozva bár — 
mégis győztesen került ki, úgyhogy a jelenlegi jordániai állam is az ortho
dox patriarchát ismeri el Jeruzsálem főpapjának és a Szent Sír őrzőjé
nek, annak ellenére, hogy pl. a Római Egyháznak is van saját jeruzsálemi 
patriarchája.

A  Jeruzsálemi Patriarchátus sajátosságai közé tartozik a „Szent Sír 
Szerzetesi Testvériség”, amelybe beletartoznak az összes főpapok és szer
zetes papok, beleértve a patriarchát is. Másik sajátossága a patriarchá
tusnak az, hogy vannak olyan templomai is, amelyekben más keresztény 
vallásfelekezeteknek is joguk van istentiszteleteket végezni. Ez ugyan sok 
visszatetsző és keresztényekhez nem méltó epizódra szolgáltatott eddig 
alkalmat, és mégis valamiképpen jelképezi a kereszténység egységét az Ű r 
Jézus Krisztusban.

Nagy gondot jelent a patriarchátus számára az a körülmény, hogy 
joghatósági területe két különálló és egymással eléggé feszült viszonyban, 
élő állam területére esik: Jordániára és Izraelre. Maga Jeruzsálem is így 
oszlik meg.

A  patriarchátus 15 egyházmegyéből (püspökségből) áll. 1960-ban szen
telték fel a patriarchátus első arab nemzetiségű püspökét, a többi főpap 
mind görög nemzetiségű.

Külön meg kell emlékeznünk a patriachátus joghatósága alatt álló 
Sina-hegyi „Szt. Katalin” kolostorról, amelynek élén érsek gyakorolja a 
zárdafőnöki teendőket. Téves egyes kánonjogászoknak az a véleménye,, 
hogy a kolostor a VI. századtól kezdve autókefál érsekséget alkot, hiszen 
nem rendelkezik az autokefalitáshoz szükséges előfeltételekkel, minden
kori érsekét is mindig a jeruzsálemi patriarcha szenteli fel. A  patriar
chátus ezen kívül még 22 jeruzsálemi és 21 vidéki kolostor felett gya
korol felügyeletet.

Lelkészképzését a patriarchátus nem látja el önállóan, hanem papje
löltjei külföldi teológiákon tanulnak. A  patriarchátus egy, görög nyelvű 
folyóiratot ad ki

5. Orosz Egyház.

A  kereszténység oroszországi elterjedése után (XI. sz.), az orosz or
thodox i a előbb Kijev  köré tömörült, majd később, — amikor K ijev előbb 
a litvánok, majd a lengyelek uralma alá került, — Moszkva lett az Orosz 
Orthodox Egyház központja. A  két egyházi szervezet — a moszkvai és a 
kijevi — 1669-ben egyesült.

A z Orosz Egyház hosszú évszázadokon át a konstantinápolyi pat
riarcha joghatósága alá tartozott, míg végül, 1448-ban kimondta függet
lenségét, amit Konstantinápoly 1589-ben ismert el hivatalosan. Abban az 
évben Moszkvában zsinat ült össze, amelyen a konstantinápolyi patriarcha 
is személyesen részt vett. Ez a zsinat nemcsak kimondotta az Orosz Egy
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ház autokefalitását, hanem a moszkvai metropolitát patriarchai rangra is 
emelte. Ezeket a határozatokat megerősitette az 1593-ban tartott konstan
tinápolyi zsinat is, amelyen részt vettek a többi keleti patriarchák is. 
Azóta a moszkvai patriarcha az ötödik helyet ioglalja el az autokefál or- 
thoflox egyházfők sorában.

Nagy Péter cár 1721-ben nem engedte betölteni a megüresedett pat
riarchai széket, s ezzel gyakorlatilag megszüntette Oroszországban a pat
riarchátus intézményét. Az egyház kormányzását a cár állandó zsinatra 
bízta, amely már az ország új fővárosában, Szentpétervárott székelt. Ez
zel az intézkedésével a cár aláásta az egyház erejét, s a patriarchai te
kintélyétől megfosztott egyházban különféle szakadások és szekták kezd
ték felütni fejüket. Ez az állapot egyre inkább állandósult, úgyhogy a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom idején ezek a belső szekták és sza
kadások teljes katasztrófával fenyegették az Orosz Orthodox Egyházat. 
Azonban az orosz orthodoxia hamar magára talált: 1917 végén Moszkvá
ban zsinat ült össze, amely — közel két évszázad után — újból megvá
lasztotta az Orosz Orthodox Egyház patriarcháját. Azóta ez az egyház 
hosszú, szívós és következetes felvilágosító munkával felszámolta az év
századok során felburjánzott szektákat és szakadásokat, úgyhogy az Orosz 
Orthodox Egyház a Szovjetunió területén ma már egységes.

Az Orosz Orthodox Egyház helyzetét az új rendszerű, szocialista ál
lamban az 1936. évi szovjet Alkotmány rendezte, amikor elválasztotta az 
egyházat az államtól. A z Orosz Orthodox Egyházé az az elvitathatatlan 
érdem, hogy a történelemben elsőként találta meg a maga helyét a szo
cializmust építő világban, mégpedig nem úgy, hogy politikai oppozícióba 
ment volna át, hanem úgy, hogy függetlenül a világnézeti ellentétektől — 
támogatja az államnak és a társadalomnak az ember javáért és boldogu
lásáért kifejtett erőfeszítéseit. Ebben az új társadalomban az Orosz Or
thodox Egyház nemhogy elsenyvedt volna, hanem éppen ellenkezőleg: 
tagjainak önkéntes szelekciója révén, lélekben, imádságban, szeretetben, 
áldozatkészégben hallatlanul megerősödött.

Azonban a forradalmi időkben, az Orosz Orthodox Egyház több püs
pöke és papja külföldre emigrált. Ezek az emigránsok, igazolni akarván 
lépésüket, megszakították kapcsolataikat az otthon maradt hierarchiával, 
azt hangoztatva, hogy egy atheista állam határain belül nincs lehetőség az 
egyház fennállására. Az emigráns orosz egyház három egymástól függet
len szervezetet hozott létre, s ezek, sokszor egymással is harcban állva, 
tengették kilátástalan életüket. Az emigráns orosz egyházi szervezetekre 
nézve döntő fordulatot hozott a második világháború kimenetele, amikor 
is kiderült, hogy az otthon maradt Orosz Orthodox Egyház mindvégig hű
séges maradt népéhez, és lehetőségeihez mérten maga is hozzájárult a. 
fasizmus felett aratott győzelemhez. Így tehát, bár az orosz egyházi emig
ráció részben ma is fennáll, földrajzi és számbeli kiterjedése szinte nap
ról napra csökken. Egyre gyakrabban veszik fel az egyes emigráns orosz 
főpapok és papok a kapcsolatot a Moszkvai Patriarchátussal, amely sze
rető szívvel, tárt karokkal fogadja őket vissza. Remélhető, hogy a közel
jövőre tervezett összorthodox előzsinat végleg megoldja a szakadár orosz 
egyházi emigráció kérdését is. hiszen fennállását ma már sémi semmi 
sem indokolja.

A  Szovjetunió területén az Orosz Orthodox Egyháznak 73 egyház
megyéje van. Ezek az egyházmegyék négy metropóliát alkotnak. A  köz
ponti egyházi hatalmat a patriarcha és a hattagú, szűkebb Szent Szinódus 
gyakorolja.

A  Szovjetunió határain kívül az Orosz Orthodox Egyháznak Ame
rikában, Nyugat-Európában és Közép-Európában van exarchátusa, New
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York, Párizs, illetve Berlin székhellyel. A  távol-keleti, kínai exarchátus 
nemrég Autonóm, Kínai Orthodox Egyházzá alakult át. A  patriarchátus
nak van továbbá Belgiumban egy egyházmegyéje, Jeruzsálemben egy 
missziója, Magyarországon, Ausztriában és Hollandiában egy-egy espe- 
ressége, és más országokban több egyházközsége. Angliában „Szí. Szer- 
giusz és Albanusz” néven orthodox-anglikán vallási társulat működik, 
amelynek templomában az orosz orthodoxok és az anglikánok felváltva 
tartanak istentiszteleteket.

Az Orosz Orthodox Egyház lelkészi utánpótlásáról két felsőfokú teo
lógiai akadémia és nyolc középfokú teológiai szeminárium gondoskodik. 
A  patriarchátus havonta megjelenő folyóirata, a „Zsurnal Moszkovszkoj 
Patriarchii” nagy népszerűségnek örvend az egész orthodox világban. 
Külön folyóiratot ad ki a nyugat-európai és a közép-európai exarchátus 
is, orosz—francia, illetve német nyelven. A  patriarchátus 1960-tól meg
kezdte egy teológiai évkönyv kiadását. A z utolsó néhány év alatt az 
Orosz Orthodox Egyház kiadta orosz nyelven a teljes Bibliát, valamint 
külön az Újszövetséget és a zsoltárokat, továbbá ószláv nyelven több 
liturgikus könyvet.

Az istentiszteleti nyelvet illetően meg kell említenünk, hogy az Orosz 
Egyház az orosz recenziójú ószláv nyelvet használja, miként a többi szláv 
egyházak is. De ugyanakkor rendkívül rugalmas a liturgikus nyelvhasz
nálat tekintetében: joghatósági területén észt, lett, litván, magyar, kínai, 
japán, német, francia, angol és több más nyelven folynak istentiszteletek.

Az Orosz Orthodox Egyháznak a Szovjetunióban 69, Finnországban 
egy, és Jeruzsálemben egy kolostora van. (Ez utóbbi a Szentföldi Orosz 
Misszió'kebelén belül működik.)

6. Grúz Egyház.
Ez az ősrégi kaukázusi egyház egészen a XV III. század végéig auto- 

kefál volt. Akkor az Orosz Orthodox Egyházhoz csatlakozott s annak 
lett alkotó részévé. Történelmének lapjairól sorozatos tatár, perzsa, török 
pusztításról olvashatunk, amelyek akkor szűntek meg, amikor a grúz 
nép az orosz birodalommal szövetkezett, illetve ahhoz csatlakozott. 
A  Grúz Orthodox Egyház 1917-ben nyerte vissza autokefalitását, s azóta 
ismét teljesen -független az Orosz Orthodox Egyháztól.

Jelenlegi életéről kevés adat áll rendelkezésünkre. Élén a Tbiliszi
ben székelő katholikosz-patriarcha áll. (Ez a cím csak egyes keleti egy
házakban használatos és, kb. „általános patriarchát” jelent. Ugyanezt a 
címet viseli az örmény Egyház feje is.) A  Grúz Egyház nyolc egyházr 
megyéből áll. Teológiai intézeteiről nincs értesülésünk; valószínű, hogy 
legalább egy szemináriuma van; egyébként papjelöltjei az Orosz Egyház 
teológiáin, tanulnak.

7. Szerb Egyház.
A  Szerb Orthodox Egyház 1219-ben nyerte el autokefalitását a kons

tantinápolyi patriarchától. Első önálló érseke Szt. Szavvasz volt, Nema
nya István szerb király harmadik fia, aki az Áthosz-hegyen szerzetes lett. 
Dusán cár idejében, 1346-ban a pétyi (ipeki) érseket patriarchának kiál
tották ki. Emiatt a Szerb Egyház húsz évig szakadásban volt a Konstan
tinápolyi Patriarchátussal, s ezalatt a szerb uralkodó kiűzte országából 
a görög püspököket. Szerbiát 1389-ben a törökök foglalták el. Egy siker
telen felkelés után, 1690-ben Csernojevics Arzén pétyi érsek (aki patri- 
archai címet viselt) 40 000 szerb családdal a törökök alól felszabadult 
Magyarországra menekült. Ettől kezdve két szerb egyházról beszélhetünk: 
a szerbiairól és a magyarországiról, mely utóbbinak Karlóca volt az 
érseki székhelye egészen az első világháború végéig, amikor is Magyar
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ország déli részei az akkor alakult SHS királysághoz, a későbbi Jugo
szláviához kerültek át. A  pétyi érsekség viszonylagos függetlensége köz
ben, 1766-ban megszűnt, úgyhogy kb. egy évszázadig csak Magyarorszá
gon volt önálló Szerb Egyház.

Szerbia felszabadulása után, 1832-ben a Szerbiai Orthodox Egyház 
autonómiát kapott, majd 1879-ben visszanyerte autokefalitását is. Az első 
világháború után, 1919-ben, zsinati határozattal, Belgrád központtal, 
egyesítették a Jugoszlávia területén levő összes orthodox egyházakat 
(szerbiai, karlócai, bosznia-hercegovinai és dalmáciai), amelyek addig 
mind külön-külön juriszdikciókat képviseltek. Akkor jött újra létre az 
egységes Szerb Ortodox Egyház, élén a belgrádi patriarchával, akinek 
a címéből kiolvasható egyházának viszontagságos múltja: „Péty érseke, 
Belgrád—Karlóca metropolitája és a szerbek patriarchája”. Ezen az egy
házon belül 1959-ben külön autonómiát kapott a Macedón Egyház, ame
lyet azóta csak a patriarcha személye köt a Szerb Egyházhoz.

A  Szerb Orthodox Egyháznak — beleértve a Macedón Egyházat is — 
húsz egyházmegyéje van Jugoszlávia területén, egy pedig Magyarorszá
gon és egy Amerikában. A  legfőbb egyházi hatalmat a patriarcha elnök
lete alatt álló öttagú Szent Szinódus gyakorolja. Lelkészképzését egy 
teológiai fakultás és két középfokú teológiai szeminárium látja el. A  pat
riarchátus havi folyóiratot ad ki, külön folyóirata van továbbá az Ortho
dox Papok Egyesületének és a teológiai fakultásnak is. A  szerbiai kolos
torok száma megközelíti a kétszázat, azonban túlnyomó többségük elnép
telenedett.

8. Román Egyház.

Amióta a románok mint nemzet megjelentek a történelem színpadán, 
 azóta keresztények is. Ehhez képest elég későn alakították ki a maguk 
egyházi szervezetét: 1359-ben létesült a havasalföldi, majd 1390-ben a 
moldvai metropóliá. Ez a két metropólia egymástól függetlenül műkö
dött a konstantinápolyi patriarcha fennhatósága alatt egészen 1865-ig, 
amikor is Cuza Sándor fejedelem egyesítette a két országrészt, és ugyan
akkor egyesült a két metropólia is. Egyben kikiáltották a Román Egyház 
autokefalitását is, amelyet a Konstantinápolyi Patriarchátus 1885-ben is
mert el.

A  Román Egyház másik része Erdélyben alakult ki, koronként ki- 
sebb-nagyobb függőségben az Ó-romániai Egyháztól. Amikor az erdélyi 
románokat a XVII. sz. végén belekényszerítették a Rómával való unióba, 
a megmaradt erdélyi román orthodoxok és az idővel visszatérők ideig
lenesen a karlócai szerb érsek védelme alá helyezkedtek, majd 1864-ben 
kiharcolták az újjáalakult erdélyi román érsekség autokefalitását Nagy
szeben székhellyel. Így tehát az első világháború végéig két autokefál 
román egyház állt fenn: az egyik Ó-Romániában, a másik Erdélyben. Ez 
a kettő, valamint a bukovinai metropólia 1923-ban egységes Román Or
thodox Egyházzá egyesült, Nagy-Románia politikai kialakulása után.

A  Román Orthodox Egyház jelenleg öí metropóliából, s ezeken belül 
12 egyházmegyéből áll. A z ország határain kívül Magyarországon és 
Amerikában van egy-egy egyházmegyéje. Az egyház élén öttagú állandó 
Szent Szinódus áll, a patriarcha elnöklete alatt. A  Rómával 1698-ban 
kötött kényszer-uniót 1948-ban felszámolták, úgyhogy Romániában ma 
u nitusok (görög katolikusok) nincsenek.

A  lelkészképzésről két egyetemi rangú teológiai intézet és hat közép
fokú teológiai szeminárium gondoskodik. A  Román Egyházban 182 kolos
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tor működik, kb. 6000 szerzetessel, akik mindannyian termelő munkát 
végeznek.

A  Román Patriarchátus két folyóiratot ad ki. Külön folyóirata van 
a két teológiai intézetnek, valamint minden egyes metropóliának is.

9. Bulgár Egyház.

Miután Rómának minden arra irányuló igyekezete, hogy az alighogy 
megtért bulgárokat a maga fennhatósága alá vonja, kudarccal végződött, 
a Bulgár Orthodox Egyház, Ohrida központtal, autokefalitást kapott 
932-ben. Ez az autokefalitás szűkebb körű autonómiává csökkent azok
ban az időkben, amikor Bulgária Bizánc politikai uralma alá került, 
majd pedig a török hódoltság idején, 1767-ben teljesen meg is szűnt. 
Közben azonban, a X II. sz. végén új, észak-bulgár állam keletkezett, 
amelynek unalkodója, félve a bizánci befolyástól, Rómával kezdett alku
dozni autokefalitás tárgyában. III. Ince pápa 1204-ben koronát is küldött 
a bulgár cárnak, az ország első püspökének érseki címet adományozott, 
középkori szokás szerint követelve azok behódolását. Ezeknek a kapcso
latoknak az vetett véget, hogy ugyanabban az évben a keresztesek el
foglalták Konstantinápolyt, s ez felnyitotta a bulgárok szemét. A  pápa 
helyett tehát a bulgárok a Niceába emigrált konstantinápolyi patriarchá- 
hoz fordultak, akitől 1235-ben elnyerték a trnovói érsekség autokefali
fását és patriarchátusi rangját. Ez a bulgár patriarchátus az észak-bulgár 
állam pusztulásáig tartotta meg autokefalitását. Amikor a törökök 1393- 
ban leigázták Bulgáriát, a Trnovói Patriarchátus elvesztette független
ségét, és mint érsekség, beolvadt a Konstantinápolyi Patriarchátusba.

Közvetlenül Bulgária felszabadulása előtt, 1870-ben a bulgárok kiesz
közölték a török szultántól egyházuk önállóságát a török birodalmon 
belül, miután azt a konstantinápolyi patriarchától hiába kérték. Ez a 
lépésük maga után vonta a bulgár schizmát, amely 1872-től 1945-ig tar
tott, amikor is a moszkvai patriarcha közbenjárására megszűnt. Érdekes 
megemlíteni, hogy a Bulgár Orthodox Egyház feje a török hódoltság ide
jén, .sőt később is, 1953-ig, exarchai címet viselt. Csak akkor vette fel 
ismét a patriarchai címet, mint a trnovói patriarcha utóda.

A  Bulgár Orthodox Egyház 11 egyházmegyéből áll, mindegyikük élén 
egy-egy metropolitával. (Püspöki címet csak a vikárius-püspökök visel
nek.) A  lelkészképzés egy teológiai akadémiában és egy középfokú teo
lógiai szemináriumban folyik. A  patriarchátus két folyóiratot ad ki. Bul
gária területén 117 kolostor van. A z ország határain túl bulgár egyház- 
községek vannak különböző európai államokban (köztük Hazánkban is),, 
valamint Amerikában és Ausztráliában.

10. Görögországi Egyház.
Azért nem nevezhetjük ezt az egyházat „Görög Egyháznak” , mivel a 

két fogalom nem azonos. Ugyanis a konstantinápolyi, alexandriai, jeru- 
zsálemi és ciprusi egyház is görög jellegű. Görögországi Egyháznak ne
vezzük tehát a mai Görögország területén levő egyházat.

A  Görögországi Egyház szerves része volt a Konstantinápolyi Pat
riarchátusnak a legrégibb időktől kezdve egészen Görögországnak a török 
uralom alól való felszabadulásáig (1833), amikor is önálló egyházzá ala
kult. Autokefalitását a konstantinápolyi patriarcha 1850-ben ismerte el. 
A  később felszabadult északi országrészek, valamint Kréta és Dodekané- 
zos formailag továbbra is a patriarchátushoz tartoznak, az athéni érsek 
pedig — szintén a patriarcha tekintélyének emelése céljából — nem 
vette fel a patriarchai címet, hanem „Athén és egész Görögország érseke”' 
címet viseli.
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A  mai Görögországi Egyház 66 egyházmegyéből áll, amelyeknek 
püspökei metropolitai címet viselnek. Ennek az egyháznak külföldön 
nincsenek egyházmegyéi, vagy egyházközségei, mivel a görög diaspóra 
— Afrika kivételével — mindenütt a világon a konstantinápolyi patri- 
archa juriszdikciója alatt áll. A  Görögországi Egyház legfőbb kormány
zati szerve az érsek elnöklete alatt álló 13 tagú Szent Szinódus. (Ebben 
részt vesznek a formailag a Konstantinápolyi Patriarchátushoz tartozó 
metropoliták is.) A  lelkészképzést két teológiai fakultás és nyolc közép
fokú teológiai szeminárium látja el. Az egyháznak egy hivatalos és egy 
teológiai folyóirata van, ezen kívül csaknem minden egyházmegye ad ki 
saját sajtóorgánumot, az egyes vallási társulatok szintén.

Egyedül a Görögországi Egyházban újították fel a legutóbbi években 
a diakonisszák intézményét, akiknek képzéséről külön intézet gondosko
dik. Görögországban több ínint 200 kolostor működik, nem számítva az 
Áthos-hegyieket, amelyek a konstantinápolyi patriarcha joghatósága 
alatt állnak.

11. Ciprusi Egyház.
Ennek az apostoli eredetű egyháznak az autokefalitása a III. egye

temes zsinat idejére vezethető vissza (431), amely zsinat megerősítette 
Ciprus egyházi függetlenségét az Antióchiai Patriarchátustól. Történelme 
folyamán Ciprus előbb az arabok, majd a keresztesek uralma alá került, 
a XV. században pedig velencei gyarmattá lett. 1571-ben a törökök fog
lalták el. A  görög szabadságharc kezdetén (1821) a törökök lemészárol
ták a Ciprusi Egyház érsekét, három metropolitáját és majdnem 500 
papját, vagyis papsága háromnegyed részét. Az 1877—78. évi orosz—török 
háború idején Anglia titkon megegyezett Törökországgal a sziget „ideig
lenes” átvételéről, nehogy az oroszok kezére kerüljön. Ezt . követően 
Anglia 1914-ben annektálta a szigetet, amely többször ismétlődő felkelé
sek és harcok után, 1960-ban nyerte el politikai önállóságát.

A  Ciprusi Egyház négy egyházmegyéből áll. Feje a Nikosiában (Lev- 
kosia) székelő érsek. A  többi püspök metropolitai címet visel. Az egy
háznak egy középfokú teológiai szemináriuma van, amelynek végzett 
növendékei általában a görögországi egyetemeken tanulnak tovább. 
Az érsekség két folyóiratot ad ki. Ciprus területén nyolc kolostor mű
ködik.

12. Albán Egyház.
Az Albán Orthodox Egyház (amely az ország lakosságának mintegy 

V* részét öleli fel), egész történelme folyamán a Konstantinápolyi Patri
archátus szerves része volt. Az első világháború után az egyrészt görög, 
másrészt pedig szláv befolyás alatt álló Albán Egyház önállóságra kez
dett törekedni, amelyet végül is 1937-ben nyerttel. Az' autokefalitással 
együtt szert tett albán felső hierarchiára és az albán nyelv liturgikus 
használatára is.

Az Albán Egyház jelenleg négy egyházmegyéből áll, a tiranai érsek 
fennhatósága alatt. Két teológiai szemináriuma és húsz kolostora van. 
Egyházi sajtójáról nincs értesülésünk.

13. Lengyel Egyház.
A  Lengyel Orthodox Egyház az első világháború előtt az Orosz Egy

ház része volt; híveinek többsége ma is orosz, ukrán és bjelorusz nem
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zetiségű, illetve származású. Az önálló lengyel állam megalakulása után 
felmerült az önálló Lengyel Orthodox Egyház megszervezésének gondo
lata is. Ez az egyház 1924-ben a konstantinápolyi patriarchától kapta 
autokefalitását, s azt a második világháború után a Moszkvai Patri
archátus is megerősítette. Ugyanakkor Lengyelországban is felszámolták 
a római uniót, s ezzel a lengyelországi orthodoxok lélekszáma tetemesen 
megnövekedett.

A  Lengyel Orthodox Egyház négy egyházmegyét foglal magában, 
a varsói metropolita főhatósága alatt. A  lelkészképzést egy teológiai aka
démia látja el. Az egyháznak egy folyóirata van. Kolostorainak száma: 
kettő.

14. Csehszlovák Egyház.
A  csehszlovákiai orthodoxia az első világháború utáni években in

dult nagyobb fejlődésnek, aminek közvetlen előzménye volt még a 
monarchia idején az unitus (görög katolikus) ruszinok tömeges vissza
térése az orthodoxiába. Az első csehszlovák köztársaság idejében az or
thodox misszió két különálló juriszdikció vonalán haladt: a Konstanti
nápolyi Patriarchátus és a Szerb Egyház vonalán, melyek közül az utóbbi 
bizonyult eredményesebbnek.

A  német megszállás alatt mindkét egyházpolitikai irányzat heves 
üldözést élt át: a konstantinápolyi juriszdikciót képviselő Szavvatij ér
seket a németek internálták, a szerb joghatósághoz tartozó Gorazd 
püspök pedig vértanúhalált halt.

A  második világháború után a Szerb Egyház az Orosz Egyháznak 
adta át a maga csehszlovákiai misszióját. A  Moszkvai Patriarchátus 
akkor exarchátust létesített Prágában, majd miután az összes csehszlo
vákiai unitusok (görög katolikusok) 1948-ban visszatértek az orthodoxiába, 
és létrejött a csehszlovákiai orthodoxok teljes kánoni egysége, a Cseh
szlovák Orthodox Egyház 1951-ben autokefalitást kapott a Moszkvai 
Patriarchátustól.

A  Csehszlovák Orthodox Egyház négy egyházmegyéből áll, Prága 
központtal. Istentiszteleti nyelve ószláv és cseh. Teológiai fakultást tart 
fenn, két folyóiratot és egy teológiai évkönyvet ad ki.

A  felsorolt autokefál orthodox egyházakon kívül, meg kell emlékez
nünk még az Indiai Malabár Egyházról is, amely — jóllehet dogmatikai 
tanítása orthodox szemszögből még nem tisztázódott teljesen — orthodox- 
nak vallja magát. Vezetője a Kotayamában székelő katholikosz-patri- 
archa. Az egyház két teológiai intézettel rendelkezik, és újabban ered
ményes missziót fejt ki az indusok között.

*

Az Egyetemes Orthodox Egyház, amelynek történelmi útját annyi 
vér és könny jelöli végig, korunkban újjáéledt, s ez megnyilvánul mind 
teológiai tevékenységében, mind pedig az ősi hagyományokhoz ragasz
kodó, elmélyült kegyességi életében. Ily módon újra elfoglalta azt a he
lyet a keresztény világban, amely őt, a közel 200 millió lelket számláló 
ősi egyházat méltán megilleti.

(Folytatjuk)
Dr. Berki Feriz
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Böjti és húsvéti énekek
A Bárány elhordozza mind ... (767. ének)

Gerhardt Pál ebben az énekben a via-dolorosa-n haladó Krisztust: 
állítja elénk. Gerhardt nem úgy állítja elénk Krisztust, mint akit utolért 
kérlelhetetlen végzete, hanem mint Isten Bárányát, aki a világ bűnét 
hordozza.

Az ének eleitől végig igen bensőséges hangot szólaltat meg. A  sze
retetnek olyan dicsőítése ez az ének, amelyhez hasonló egy sincsen a 
passióénekeink között. Fönt az égben, Isten titokzatos mélységeiben, lent 
a földön az emberi szívekben — minden tele van az örök szeretettel. 
A  költő merész elképzeléssel elénk vetíti az Atya és a Fiú beszélgetését- 
Nem arról van szó, hogy az Atya jogos haragjában arról beszél, hogy 
az emberiséget meg kell büntetni és a Fiú közbelép és késznek mutatja 
magát, hogy a büntetést magára vegye — nem, hanem maga az Atya 
kezdeményezi a megváltás munkáját. Majdnem úgy tűnik, mintha a bün
tetés és harag nem Istenben lenne, hanem ezek félelmetes végzet gya
nánt lebegnének az emberiség feje felett és mintha az Atyának csak az 
az egy gondja lenne:'hogyan mentheti ki az emberiséget ebből a vesze
delemből.

Meg kell még említenünk ennek az éneknek összecsengését Luther 
„Jer örvendjünk keresztyének” kezdetű énekével.

LUTHER:

„Menj Fiam hétéit az idő 
Egyszülöttjéhez szála —
Légy a veszélyben segítő 
S a betegek gyámola ..

(351, 5. v.)

GERHARDT:
„Menj gyermekem, gondodba vedd, 
A megbűnhődő gyermeket,
Kin súlyos bosszút állok,
Nagy a harag s a szenvedés, 
Nagyon kemény a büntetés,
Hadd váltsa meg halálod.”

(767. 2. v.)

Gerhardt Pál énekeiben világosan látható, hogy Luther prédikációi
nak hatása alatt állott. Gerhardt szándéka az volt, hogy Luther ige
hirdetését a XVII. század nyelvére átültesse.

Ó, fő vérző sebekkel... (177. ének)

Clairvauxi Bernát igehirdetéseit bensőséges Jézus-szeretet hatja át. 
Az általa alapított cisztercita rendben az ő elmélkedései nyomán szület
tek meg a Jézus testhez kapcsolódó áhítatok: a Megfeszített képe 
előtti hosszú imádságban belemerültek a Megváltó egyes tagjainak 
nézésébe és azon meditáltak, hogy ezek ihit jelentettek és mit mondanak 
az üdvösségükre nézve. Ezekből az elmélkedésekből számos latin himnusz 
keletkezett, amelyeket sokáig Bemátnak tulajdonítottak. Szerzőjük 
azonban valószínűleg a belga szerzetes, Löweni Arnulf (1200—1250). 
Az énekek legrégebbi forrása, egy 1320-ból származó kézirat, őt nevezi 
meg az öt Salve-ének szerzője gyanánt. Ezeket az énekeket a lutheri 
egyházban is nagyra értékelték és gyakran lefordították németre. 

239



Énekünk az utolsó Salve-ének, a „Salve caput cruentatum” után- 
költése. A  szenvedő Isten megfoghatatlan titkáról szóló ének. A  Meg
feszített meggyötört fejét látja maga előtt. A  latin eredetinél is sokkal 
elevenebben szemlélteti velünk Gerhardt a szemet, arcot, ajkat, szájat: 
minden eltorzult és mégis fenséges. Az, aki előtt a világmindenség resz
ket és remeg, most is Úr, aki irgalmas, akitől minden kegyelem szár
mazik. A  szenvedést magára vette, mert csak az Ö szenvedése által jut
hatunk dicsőségre.

„Bűnömnek büntetése Volt rajtad ó igaz.
Megváltóm szenvedése Lön nékem a vigasz”

(3. vers)

Az ének dallama Hans Leó Hassler Nürnbergben, 1601-ben meg
jelent gyűjteményében található. Ebben a gyűjteményben egy ötszólamú 
tétel felső, szólamaként szerepel. Az öt versszakos szerelmi dal verskezdő 
betűi a „Mária” nevet adják. Ezt a világi eredetű dallamot 1613-ban 
alkalmazták először vallásos szöveghez: Knoll Kristóf „Szívem szerint 
kívánom” kezdetű énekéhez. Crüger János kapcsolta azután e csodálatos 
szépségű dallamot Gerhardt passióénekéhez.

Jöjj, hogyha bűnöm éget... (784. ének)

Ennek a bensőséges passióéneknek szerzője Gesenius Justus, Gerhardt 
Pál kortársa. A  harmincéves háború szenvedései közepette keletkezett.

Gesenius Justus a hannoveri egyház vezető embere volt. Igazi lelki
pásztori egyéniség. A z egyházlátogatásairól szóló jegyzőkönyvek mutat
ják, mennyire belepillanthatott a papiházak és gyülekezetek megismerése 
kapcsán a nyomorúságos egyházi helyzetbe és milyen türelemmel és 
irgalmassággal próbálta a nyomorúságot megszüntetni. Az elesettség 
idejében a gyülekezeteknek három dolgot adott a benső megújulás céljá
ból: először Luther Kis Kátéját, amelyet saját kérdéseivel és feleleteivel 
az ifjúság építőiratává tett, azután lekciókat adott ki bibliai történetek
ről, utasítás gyanánt azok feldolgozására, és végül jogász barátjával, 
Denicke Dáviddal együtt kettőszázhuszonkét éneket tartalmazó énekes
könyvet szerkesztett.

Gesenius szívügye volt az is, hogy személyes imádkozó életre buz
dítson. Igaza van Luthernak: az imádság a mi legnehezebb munkánk és 
mégis mindenki úgy tesz, mintha semmi sem lenne ennél könnyebb. 
Gesenius „übung christlicher Andacht” című könyvében meditációkat 
közöl a Káté egyes részei, a szenvedés-történet és a végső dolgok kap
csán. Ezekben a meditációkban megmutatja, hogyan kell megtanulnunk 
imádkozni. A  tízparancsolat kapcsán minden egyes parancsolathoz hár
mas imakérdést fűz: hálaadás, bűnvallás és kérés.

Énekünk Jézus Krisztus helyettesítő szenvedéséről szól. Gondolatai 
részben Ésaiás 53-ra támaszkodnak. V. ö. a 2. és 6. verset Ésaiás 53, 7-tel.

Jézus szenvedésedről... (181. ének)

Énekünk szerzője, Birken Zsigmond (1626—1681) papi családból szü
letett Wildenstein bei Éger-ben. Már 1629-ben szüleivel elűzték innen és 
fiatalságát Nürnbergben töltötte. Erről így ír: ,,1629-ben már meg kellett 
ismernem a nyomorúságot, amikor még 3 éves sem voltam. Hasonlót élt
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át Megváltóm is gyermekkorában. Nümberget, amelyet anyai-hazámnak 
nevezek (anyja ott született), ahol Isten nemcsak enyéimről, de rólam is 
gondoskodott.”

Tizenhatéves korában elvesztette anyját, majd apját is. Apja halálos 
ágyán arra kérte, hogy később tanuljon teológiát. Birken akkor ezt nem 
ígérte meg, de később a jénai egyetemen jogi és más tanulmányok mel
lett teológiai tanulmányokat is folytatott.

Költői munkásságával igen sok dicsőséget, elismerést szerzett ma
gának, ami nagyon hízelgett hiúságának. Vallásos énekei gyakran nem 
mások, mint Johann Michael Dillher nürnbergi igehirdető prédikációinak 
visszhangjai. Énekünk első megjelenésekor még nem volt versszakokra 
osztva. Címe így hangzott: „Nagypéntekre. Passió-elmélkedés” . Birken 
énekei között sok értékes van, de van teljesen értéktelen is. Ezek főleg 
dagályosságuk miatt használhatatlanok.

A  „Jézus szenvedésedről. . . ” azonban igen értékes ének, egyházunk 
törzsénekeihez tartozik.

Krisztus ártatlan Bárány ... (174. ének)
Decius Miklós, énekünk szerzője 1485-ben született. Lipcsében tanult, 

azután szerzetes lett. 1519-ben gyóntatóatya lett egy bencés apácakolos
torban. Ebben az időben fordult a reformáció felé.

Három éneke, amelyek közül kettőt énekeskönyvünkben is megtalá
lunk — 1. és 174. — valószínűleg a legrégebbi német evangélikus énekek. 
1522 és 23 között keletkeztek. Luther Márton első énekét csak egy évvel 
később írta. Midőn Decius énekeit többszólamú kórustételben előadatta, 
(akkor még nem gyülekezeti ének gyanánt) korabeli feljegyzés szerint, 
igen nagy feltűnést keltett. Sajnos többszólamú letevését eddig még nem 
találták meg (Klup: Lieder unserer Kirche, Berlin, 1958. 101. lp.)

Decius a maga énekeit a római mise liturgikus részeinek pótlására 
írta. A  Glória, Sanctus és Agnus addig használt formáit ezekkel akarta 
kiszorítani. Feltűnő, hogy Luther soha nem szól róla és énekeit is csak 
1536-ban veszi át, nevének említése nélkül, bár kétségkívül ismerte őt, 
mivel Decius 1523-ban Wittenbergben tanult. Feltehető, hogy Decius 
Luther előtt a rajongás gyanújába került. Decius hajlott a németalföldi 
korareformátus egyház felé, amelyet Luther nem tartott igazhitűnek.

A  reformáció egyházaiban az Agnus Deit vagy a szereztetési igék 
után, vagy distributió alatt, olykor az után is énekelték. Amikor elvesz
tette különös liturgikus jellegét, akkor került a passióénekek közé. Így a 
mi énekeskönyvünkbe is. A  mai német énekeskönyv ismét a liturgikus 
énekek közé sorolta be. Az ének első verse állandóan szerepel úrvacsorái 
liturgiánkban is.

Ma győzött Isten szent Fia ... (740. ének)

Ez az ének Stolshagen Gáspár „Kinderspiegel. . . ”  című könyvében 
jelent meg 1591-ben. Felirata magyar fordításban: „Szép ének Krisztus 
diadaláról és feltámadásáról” . Ősi keresztyén szemlélet szerint Krisztus 
feltámadását, Isten Fiának a pokol hatalma feletti diadalaként állítja 
elénk. ’

A  énekkel kapcsolatban Stolshagen szerzősége erősen vitatott. Csak 
1883 óta szerepel az ének szerzőjeként, de ez a feltevés nem lehet helyes. 
Stolshagen neve az énekkel kapcsolatban sem a „Kinderspiegelben”, sem 
a korabeli énekeskönyvekben, sem a következő három évszázadban nem
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szerepel. Még súlyosabb érv Stolshagen szerzőségével szemben, hogy a 
„Kinderspiegelben” az ének szövege igen rossz állapotban van. Nem té
telezhető fel, hogy a könyv kiadója a saját énekét ilyen állapotban közli. 
Kulp azt a feltevést vallja, hogy az ének már 1591 előtt keletkezett és 
különböző változásokon ment át, míg a „Kinderspiegel”-be belekerült.

Krisztus feltámadt... (736. ének)

Ezt a húsvéti éneket Luther különösen nagyon szerette: „A z ember 
idővel minden énekbe belefárad, de ezt minden évben újra kell énekelni!”

Az ének már a X II. század közepén elterjedt, a X III. század folya
mán több kéziratban ismerősként szerepel. A  misében a „Victimae 
pascali laudes” szekvenciával összekapcsolva a nép énekli. Úgy látszik,, 
a húsvéti játékokban is használták. A  reformációkorabeli énekesköny
vekben énekünk először 1529-ben jelent meg, két versszakos formában. 
1531-től szerepel az általunk ismert három versszakos forma.

A  736-os éneknél láthatjuk, hogy az első két versszak dallama azo
nos, azért van egymás alá írva. A  harmadik versszak az ismétlőjel után 
 kezdődik. (A  versszakok nincsenek feltüntetve, de az ének nem egy, 
hanem három versszakos.)

Az énekkel kapcsolatban még megjegyezzük, hogy használatát ne 
korlátozzuk csak a húsvéti ünnepre. A  húsvéti öröm ideje húsvéttól 
Exaudi vasárnapjáig tart, és ennek az időnek húsvéti jellegét éppen az 
énekek kell, hogy tükrözzék.

A z ének világosan mutatja, hogy az egyházi éneklés a Krisztusban 
való örvendezésből születik: „Örvendjünk háladallal, Krisztus meg
vigasztal . . . ” Luther a. Babst-féle énekkönyv előszavában azt mondjar 
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak te egész föld! Mert 
Isten szívünket és lelkünket megvidámította, szeretett Fia által, akit 
érettünk adott bűntől, haláltól, ördögtől való megváltásra. Aki ezt ko
molyan hiszi, az nem tehet mást, mint hogy vidáman és jókedvvel erről 
énekel és beszél.” A  gyülekezeti ének és az egyházi zene teológiájának 
szinte minden lényeges mozzanata benne van ebben az idézetben.

Gáncs Aladár

, ,Ti vagytok. . . "
„T i vagytok a fö ld  sója . . . ”  —  mondja Jézus tanít

ványainak. M intha csak ezt mondaná: engem senki sem 
követhet önző szívvel, csak magára nézve. Engem nem  
szerethet senki más szívvel, m int az enyém, amelyik
nek van melege, ölelő karja és aggódó könnycseppjei 
mások számára is.

Senkinek sem lehet elintézett ügye Istennel, amíg 
körülötte egy embernek is elintézetlen ügy van a lelké
ben.

Összetartozunk, m ert testvéreknek születtünk!
(Lelkipásztor)

242



Kéz és szív
Jézus tanítása szerint Isten akaratát nem elég külső

képpen megtartani.
A  Jézus elő tti világ vallása az áldozat volt. És igaz

sága a látszatok világa. Tanították, hogy az kedves az 
Isten előtt, aki templomba jár, aki adót fizet, aki áldo
zatot mutat be, aki magán hordja vallásának külső 
díszeit.

De soha nem kérdezték meg a tem plom ok papjai, 
hogy merre já rt és mit. csinált az, aki egy galambot adott 
az áldozati oltárra. M indig csak a kezet nézték, de soha
sem a szívet.

Jézus több igazságot követel a tanítványaitól. Ez a 
több igazság a szív belső világa. De m indig világító szív! 
Szerető és szolgáló, békét és jó t  akaró élet! Valaki egy
szer könyvet ír t ezen a címen: „ M ilyen vagy te, am ikor 
nem látnak az emberek?!”  —  Isten előtt az dönti el a 
sorsomat, hogy m ilyen vagyok akkor, am ikor nem lát
nak az emberek. A m ikor csak üz Isten lát.

,,Valaki  járt itt!"
Jerome, a híres író különös történetet írt. M egírta  

egy ház életét, ahol mindenkin erőt vesznek az emberi 
együttélés súrlódásai annyira, hogy nincs erejük többé 
egymást szeretni. Egyszer azután egy jóságos arcú Va
laki érkezik a házba. Külön-külön m indenkit felkeres. 
M indenkit végighallgat, m indenkivel beszél, m indenkit 
megnyugtat. A  szívével beszél és a jóságát hagyja ott 
emlékül.

Másnap mindenki mosolyog a házban. Másnap m in
denkinek van egy szerető szava a másikhoz. Versenyez
nek abban, hogy jók  legyenek egymáshoz. A  szeretet 
átfűti a hideg házat és este boldogan mondogatják: —  
Valaki já rt itt! M ilyen jó , hogy itt  vo lt!

Vajon m it mondanak majd rólam, ha valahol ki
lépek a küszöbön?!

(Lelkipásztor)
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cAz. ige h iú i etű m it fa el ije

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Az Úrra néző gyülekezet

I. Thess. 1, 2—10.
AZ ÜNNEP JELLEGE

Jézus mennybemenetele üdvtörténetileg a gyülekezet számára döntő 
jelentőségű. A  földön járó, testben megjelent Jézus helyett Istenhez 
visszatért, megdicsőült urára tekint ezen a napon. Azzal, hogy „áltál- 
ment” e világból a másikba, új kapcsolat létesült Jézus és az övéi között. 
Nem testi, érzéki, hanem lelki, hitbeli kapcsolat. Jézus számára meg
szűnt a testi, időbeli, térbeli korlátozás. A  gyülekezet számára állandóan 
jelen van mindenütt, ahol az ige hangzik és élnek a szentségekkel.

Pál apostol európai missziói útjának egyik gyümölcse a thessalonikai 
gyülekezet. Ez a gyülekezet a hit szemével tekint megdicsőült és el
jövendő Urára. Pál azért ad hálát Istennek, mert az ige nyomán erőtől 
duzzadó hitélet született. Az ifjú gyülekezet testvéri szeretetben össze
forrottan, a megpróbáltatásokat készségesen vállalja. Azonkívül állhata
tos a Krisztus eljövetelének várásában. Az Úrra tekintés a motorikus 
ereje hitük és szeretetük mindennapi cselekvésének.

Mennybemenetel ünnepe szerényen húzódik meg a hétköznapok 
sorában, pedig Jézus megváltói munkájának szerves része. A  nagy 
Jézus-ünnepeink Húsvétig Urunk alászállásának, megalázkodásának té
nyeit tárják elénk. Húsvét a bűn és halál feletti diadalát, mennybemene
tele pedig felmagasztalását. Így zárul be a kör. Visszamegy oda, honnan 
küldetett. Lezárul földi váltságműve és egy új korszak kezdődik a gyü
lekezet számára: a hit korszaka. A  magyar perikóparend találóan ragadja 
meg ezt az igazságot, mert „az Úrra néző” egyház korszaka ez, egészen 
visszajöveteléig. Nincs többé már semmi korlátozás, az egyház népe 
Jézussal a hitben mindenkor közösségben van. „Íme én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” — ígéri az Úr. Ez a közösség az ige
hirdetés és a szentségek által realizálódik.

Textusunk alapján három tény jellemző az Űrra néző gyülekezetre.
1. Munkálkodó hit. A  Szentlélek hatalmas ereje teremti ma is az egy

házat az ige ereje által. A  Lélek csodája, hogy az igehirdető emberi 
szavait átforrósítja az evangélium élő szavává. Hit ott születik, ahol 
Isten ereje működik. A  thessalonikai gyülekezet ezt az erőt kapta és be
fogadta szívébe. A  hit, mint élő, hatalmas erő, Isten ajándéka. Azért 
adja, hogy az emberek között megvalósítandó feladat legyen. Csendes

A TEXTUS ÉRTELMEZÉSE

MEDITÁCIÓ
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tóhoz hasonló hit nem hit. Erő, mozgás, aktivitás jellemzi az Úrra néző 
hitet. A z élő hit áradó folyam, melynek sodrása, hatása van. A  hit a 
mindennapi életben megmutatkozik, kisugárzik az élet minden területén.
A hitnek kettős munkája van. Életújulást ajándékoz és cselekvésre kész 
magatartásra serkent. A  Jézusra tekintő hit bátor odaállás az előttünk 
álló feladatok elvégzéséhez.

2, Fáradtságot nem ismerő szeretet. Istenhez kötött hitünknek ez a 
gyakorlati megvalósulása. A  szeretet a mindennapi élet aktív fáradozása. 
Az egyház népének mindennap megvalósítandó programja. Széles a 
skálája. A  legkisebb közösségtől kezdve az egész emberiségért érzett 
felelősség felvállalása beletartozik. A  családban, egyházunkban, népünk 
között, a világ nagy kérdéseinek felvállalásában kell megvalósulnia a 
szeretet fáradozásának. Nem érzelmi fellángolást jelent ez, hanem na
gyon komoly, tevékeny munkát. Áldozatvállalást családunkért, egy
házunkért. Részvételt népünk életének jobhátételében. Aktív harcot az 
emberiség békéjéért és minden nyugtalanító világprobléma végleges 
megoldásáért való töretlen fáradozást. Isten tettekben megnyilatkozó sze- 
retetet kíván tőlünk.

3. Állhatatos reménység. Ez Isten népe hitének és szeretetének moto
rikus hajtóereje. Mennybemenetel ünnepén világosan áll előttünk az ige: 
amint Jézus felvitetett, úgy fog az idők végén visszajönni, hogy ítéljen 
élők és holtak felett. Ez az ígéret állandó éberségre neveli az egyház  
népét. Nem engedi ellanyhulni, ellustulni a gyülekezetei. Ez á remény
ség megóv a nemtörődömség, elfásulás és megkeseredés állapotától. 
A z  igaz keresztyén ember hasonló ahhoz a példázatbeli szolgához, akit 
visszatérő ura szolgálatban talál. Azok öröklik a földet, akik a szeretet 
parancsának engedelmeskednek és végzik a békéltetés szolgálatát. 
Az érti helyesen a keresztyén reménységet, aki hitben hűségesen ragasz
kodik Jézushoz és szeretetben készségesen szolgál embertársainak. 
Az ilyen embert nem érheti meglepetés. Reménysége meg nem szégye
níti. Hűségesen végzi napi teendőit, szeme eljövendő Urára tekint.

Tekintsünk ezen az ünnepen eltávozott, de visszatérő Urunkra szilárd 
reménységgel és végezzük jókedvvel a hitünk és szeretetünk által paran
csolt napi feladatainkat

Garami Lajos

HÚS VÉT U. 6. VASÁRNAP
Rom. 14, 13—19.

EXEGETIKAI SUMMÁZÁS

Pál apostol az előzők során azt fejtette ki, hogy mindannyian Krisz
tus ítélőszéke elé kerülünk. Az előzők alapján vonja le a következtetést 
textusunk első mondatában: Egymás fölött ne ítélkezzünk, hanem inkább 
legyünk tekintettel felebarátainkra. A  gyenge hitű ne tartsa komolytalan
nak, ha keresztyéni szabadsággal él az érett keresztyén, ételek és italok 
dolgában. Az erős hitűek pedig ne tartsák szűklátókörűnek azokat, akik 
nem értik meg a keresztyén szabadság értelmezését. Mindkét ítélkezés 
helytelen, mert az a keresztyén ember feladata, hogy a szeretet alapján 
cselekedjék, kerülje testvére botránkoztatását. Vétkezik az, aki „étel 
miatt megszomorítja atyjafiát” , mert kárt okoz neki lelkében s ezzel
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a szeretetlenséggel kárhozatba taszítja azt, akiért Krisztus meghalt. 
A  másikra tekintettel nem levő, szeretetlen magatartás veszélyezteti a 
keresztyén szabadság kincsét, értékét (szószerint „a ti javatokat”).

Pál apostol erőteljesen akarja elterelni a figyelmet a kortörténeti 
vonatkozású evés és ivás kérdéséről s rámutat Isten akaratának centrális 
célkitűzésére: az igazságra, békességre s a Szentlélek által való örömre, 
mint olyan kincsekre, amelyeknek szolgálata Krisztus-szolgálat, éppen 
ezért Isten előtt jótetszést talál és az emberek előtt is megbecsülést ered
ményez. Erre a középponti feladatra irányítja a figyelmet. Ennek jegyé
ben kívánja, hogy a békességre és egymás építésére törekedjünk.

A HOMILETIKAI FELADAT
Textusunk jó példa arra, hogyan kell a kétezer esztendő távlatában, 

a mienktől gyökeresen eltérő akkori helyzetben megírt igét a Szentlélek 
által a jelenben „viva vox”-ként hirdetnünk.

Kettős nehézséggel kell számolnunk. Az egyik abban rejlik, hogy a 
zsidó étkezési szabályokra való utalásnak ma már csupán kortörténeti 
jelentősége van, de gyülekezeteink számára a probléma távolálló és ért
hetetlen. Kár volna hosszadalmas magyarázkodásba bocsátkoznunk ezen 
a téren. Itt az egykori történeti vonatkozások helyett az ige mondani
valóját és lényegét kell átültetnünk a jelenbe. A  másik nehézség abban 
mutatkozik, hogy a perikopánkat tárgyaló exegetikai művek általában 
perikopánknak az első szakaszát (13—16. vs.) tárgyalják részletesen, bele
mélyednek Pál apostol szavainak a történeti hátterébe és a második sza
kasz (17—19. vs.) tekintetében rövidre fogott magyarázatuk inkább az 
elspiritualizálás és a világtól elvonatkoztatottság irányában halad. Ezek 
a feldolgozások azt a kísértést jelentik számunkra, hogy mi is elvontan, 
ne maian és aktuálisan hirdessük az igét.

Ez a textus különösen is elevenné teszi azt a kérdést: hogyan kell 
az egykor régen megírt igét a jelenbe transzponálnunk, Isten ma érvé
nyes, hiteles üzenetét megszólaltatnunk? A  feladat úgy látszik megold
hatónak, ha a hangsúlyt inkább perikopánk második szakaszának fel
dolgozására tesszük, s azt igét a ma embere felé nem csupán elszelle- 
miesített, hanem egész valóságában érintő módon interpretáljuk.

„A FÖLDÖN SZOLGALÓ GYÜLEKEZET”

Az elmúlt hét csütörtökjén ünnepeltük Jézus Krisztus mennybe
menetelét. A  mi Urunk Isten jobbján van és mégis közel van hozzánk, 
mert igéjében megszólít és irányít. Ilyen konkrét megszólítást és irányí
tást tartalmaz mai igénk is.

1. Felebarátainkra való tekintettel.
A  mai ember számára már nehezen érthető az a probléma, amivel 

az apostol foglalkozott. Az ételszabályok megtartása, a tiszta és tisztá
talan közötti különbség már régen elmosódott. De Istennek örökké érvé
nyes igéje az, ami tanulságként leszűrhető az egykor régen fennállt prob
lémából. Ez pedig az, hogy a keresztyén ember sohasem tekinthet csupán 
önmagára. Hitét nem egyedül éli, felebarátaitól függetlenül. Nem úgy 
jár-kel a világban, mint akinek semmi köze másokhoz, aki semmit sem 
törődik felebarátaival. Igénk azt tanítja, hogy még ha önmagában véve 
ártalmatlan dolog is valami, de megbotránkozást és megütközést kelt 
felebarátaink körében, akkor inkább tartózkodjunk tőle, a felebarátunk
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kedvéért. A  keresztyén magatartás vezérlő elve: a szeretet alapján vég
zett cselekedet. A  szeretet mindig tekintettel van a felebarátokra, nem 
önző, nem individuális, nem csupán magának élő. Pál apostol ennek a 
14. fejezetnek a fel nem olvasott előző verseiben azt írja, hogy „közülünk 
senki sem él önmagának” . Mi az Űrnak élünk. Ő pedig azt kívánja, hogy 
a szeretet viszonyában álljunk felebarátainkkal.

2. „Igazság, békesség, öröm.”
Pál apostol a korabeli ételszabályok problémájától elhatárolja a gyü

lekezetét, amikor Isten országa lényeges kérdéseire irányítja a figyelmet. 
Az Istenhez tartozás következménye az igazságban, békességben és Szent
lélek által való örömben történő élet.

„Igazság” : Isten kegyelmes igazsága Jézus Krisztus érdeméért min
ket igazaknak fogad el, nem számítja be bűneinket, hanem igaz gyer
mekeiként tekint reánk. Istennek ez a jótéteménye kell, hogy áthassa 
egész életünket. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen irgalmasságban részesül, 
az maga is irgalmas lelkülettel fordul embertársai felé. Igazságnak 
vallja, hogy amint ő szerétetet nyert Istentől, azt továbbadja az ember
társaiért folytatott hasznos, építő munkában.

„Békesség” : Aki Isten országához tartozik, békességet nyert Istennel, 
hiszen Jézus Krisztusért Isten nem ítélő, haragvó és lesújtó magatartás
sal közeledik hozzá, hanem megbékélt az emberrel. Az Istennel való béke 
szintén nem olyan kincs, amit a keresztyén ember megtarthat ragado
mányként a maga számára. Aki békességet nyert Istentől, az maga is a 
békesség követeként jár az embervilágban. Keresi és munkálja a békét 
a családi otthonban, a munkahelyén, a gyülekezetben és minden tőle 
telhetőt megtesz a népek közötti békéért, a világ békéjéért is. Aki meg
ízlelte az Istennel való békesség jóízét, az másoknak is kívánja ezt, s 
ez a kívánsága ellene mond mindannak, ami felborítja Isten tervét s 
ami meghasonlást jelent emberek közt és népek között is.

„Öröm” : A  keresztyén ember örvendezésének alapja Isten bűnből 
megváltó cselekvése. Isten üdvözítő ajándékáért telik meg a szíve hála
adással. Azért ez az öröm „a Szentlélek által” ébred szívünkben. Mi 
nemcsak pünkösdkor, a Szentlélek kitöltésének ünnepén, hanem minden
kor prédikálunk a Szentlélek cselekvéséről, hiszen általa értjük meg és 
fogadjuk szívünkbe Isten szeretetét. A  megváltott ember alapmagatar
tása az öröm és életkedv, hiszen hogyan lehetne szomorú vagy éppen 
búskomor az, aki az örökélet kincse ígéretét nyerte Istentől? A  keresz
tyén ember életében az öröm az alapállás. Innen indul ki élete minden 
területére a keresztyén hilaritás. Ezt az örömöt sem tarthatja meg ma
gának, hanem ezt is tovább kell adnia, szét kell sugároznia a világba.

3. „ Aki ezekben szolgál a Krisztusnak.”
Aki nem tartja meg önzőén és nem nyeli el a maga számára Isten 

Ingyen adott ajándékait, hanem továbbárasztja azokat, az a Krisztusnak 
szolgál, akarata szerint jár. Mi Jézus Krisztust ezek szerint az emberek 
javára végzett cselekedetekkel szolgáljuk. A z igazságot, békességet és 
Szentlélek által való örömöt azért kaptuk, hogy talentumainkat el ne 
ássuk, hanem igaz szolgákként kamatoztassuk és sok gyümölcsöt terem
jünk Jézus Krisztus számára. Ezt azonban az élet egész területén kell 
művelnünk. Az Atya jobbján ülő Urunk arra indít minket a Szentlélek 
által, hogy necsak életünk „vallásos” síkján szolgáljunk, hanem a teljes 
életen keresztül, annak „világi” síkján is. A  keresztyén ember a földön 
szolgáló ember és a keresztyén gyülekezet a földön szolgáló gyülekezet.

247



Munkánkban életfolytatásunkban is tükröződnie kell annak, hogy az. 
Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.

Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Istennek és az válik meg
becsültté az emberek előtt is. Pál apostol szándékosan kapcsolja össze 
a kettőt és nem akarja az életet olyan ellentétre hasítani, hogy aki ked
ves a Istennek, az az emberek előtt nem megbecsült. Ebben tükröződik 
az igének a teljes életet átható ereje, amely kisugárzik a keresztyén em
bernek mind „vallásos”, mind „világi” élettevékenységére.

A z ige zárósora erőteljes biztatást tartalmaz arra, hogy törekedjünk, 
a békességre és az egymás építésére. A  keresztyén Krisztus-szolgálat vi
lágossága akkor fénylik az emberek előtt, akkor tesz megbecsültté, s ak
kor dicsőítik érte Istent, ha törekszünk a békességre az emberek közötti 
érintkezésben, a hivatásban és minden életviszonylatban. Hiszen Jézus 
Krisztus tanítványa mindig „békességet szerez” (Mt 5,9), mindig szívén 
hordja a békesség ügyét a maga tág, világméretű értelmében is. Ez az igei 
indítás igazít el minket a béke mai keresésének útjaiban is. Ugyanis az, 
egymás építését sem szellemiesíthetjük el. Ez is érvényes az élet egészére, 
mind az emberek lelki építésére, mind testi javakkal való segítésére. A  
keresztyén szeretet nem szorulhat kegyes körre vissza és nem mondhat 
csődöt a konkrét cselekedetekkel való segítés terén sem.

Így szolgáljunk a mi Urunknak, Krisztusunknak!
Dr. Ottlyk Ernő

PÜNKÖSD 1. ÜNNEPE
Cselt 2, 36-38.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Péter pünkösdi prédikációjának a végét adja textusunk. Az első pil
lanatra nagyon könnyűnek látszik ez a szakasz, valójában azonban több 
nehéz problémát rejt magában. 36. v. Péter igehirdetésének summáját, eb
ben a kijelentésében látjuk: „Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek Isten 
Úrrá és Krisztussá tette” . Nagy fordulat! Azt a Jézust, akit „Izrael háza” 
kivetett, akire vonatkozólag azt kiabálta: „feszítsd meg, feszítsd meg”, 
akit keresztre feszíttetett: ezt a Jézust tette Isten Úrrá és Krisztussá! 
Krisztus: Kürios =  Úr. Ezzel a névvel Péter apostol Jézus isteni méltó
ságáról tanúskodik. Az Ótestamentumban Isten neve „Úr” . Isten a „Sere
gek Ura” . Az Ótestámentum görög nyelvű fordításában, a Septuagintaban, 
a kürios Istenre vonatkozik. Amikor Péter Jézust bizonyságtételében 
„Ür-nak mondja, akkor ezzel Ót Isten mellé „állítja” . Ez a bizonyságtétel 
a legszigorúbb monoteizmus talaján hangzik el! Ez közelebbről azt je
lenti. hogy a megdicsőült Krisztus a gyülekezet felett isteni hatalmat gya
korol és el fog jönni ítélni, amikoris isteni hatalma nyilvánvalóvá lesz. 
De hogy viszonylik egymáshoz a „Seregek Ura” és Jézus Krisztus „Úr” ? 
Péter arról tesz bizonyságot, hogy Isten tette Jézust Úrrá, Isten adta néki 
ezt a „nevet” és ezt a „méltóságot” . Az őskeresztyénség nagyon jól tudja, 
hogy Jézus teljes és tökéletes egységben van az Atyával, mégis megkülön
bözteti az Atyától. Jézus ugyanakkor amikor Úr, egyben Fiú, aki engedel
mesen teljesíti az Atya akaratát. Jézust „Krisztus”-sá is tette Isten. 
Vagyis Ő a megígért Messiás, a felkent Király. Krisztussal beteljesedett
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az idő! Ezt maga Jézus is így mondja: „Beteljesedett az idő és elközelített 
az Istennek országa” (Mk 1,15). Az a Jézus a megígért Messiás, akit „ Iz 
rael háza” megfeszített! — 37. v. Péter igehirdetésének „hatása” igen 
erős. „Izrael házá”-nak tagjait mélységes megindultság fogta el, amikor 
világos lett előttük, hogy a megígért Messiás megfeszítésében vettek 
részt. Innét van a félig reménykedő, félig kétségbeesett kérdés: „Mit cse
lekedjünk atyámfiai, férfiak?” . — 38. v. Tartalmazza Péter bizonyságtéte
lében a feleletet: „Térjetek m e g ...” Metanoésate! A  felelet tehát Jézus 
első igehirdetését ismétli: Metanoeite! (Mk 1,15) Forduljatok vissza! Vál
toztassátok meg gondolkodástokat! Bánjátok meg bűneiteket! „Izrael há- 
zá ’-nak tette és Isten tette a legélesebb ellentétben vannak egymással. 
Isten elküldte a megígért Messiást: ez a legnagyobb kegyelem. Izrael népe 
pedig kivetette és megfeszítette. Ez lázadás az Isten ellen. Tehát „Izrael 
házá”-nak útja eddig hamis volt. Ellenkező irányú mint amelyen Isten 
akarta vezetni őket. Elsősorban meg kell változtatniuk Krisztusról alko
tott ítéletüket. Az Elvetettben és Megfeszítettben fel kell ismerniük Üd
vözítőjüket. Ügy kell Isten elé állniuk, mint akiknek nincs igazuk, hanem 
csak bűnük és Isten bűnbocsátó kegyelméért kell esedezniük. De meg 
kell tenniük még egy másik lépést is: baptisthétó — keresztelkedjetpk 
meg! (az igealak imperatív—passzív: hagyjátok magatokat megkeresz
telni.) Ez a bűntől való elszakadást és új élet-kezdést jelent. A  Cseleke
detek könyvében még nincs előttünk a keresztség teljes értelme, de annyi 
világos a Péter-prédikációból, hogy 1. feltételezi a bűnbánatot (a megté
rést!) és ajándékozza a bűnbocsánatot. 2. Jézus Krisztus nevére történik. 
3. követi a Szentlélek vétele. Mindezt Pál apostol összegezi és mélyíti el, 
amikor így ír: „Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk 
Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk 
azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasz
tatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is 
új életben járunk” (Róm 6,3— 1.) Mindez azt jelenti, hogy „Izrael háza” 
számára a megmentés útja ez: a megtérés és a keresztség. A  keresztség 
nemcsak „signifikál”-ja a bűnbocsánatot, hanem rajta keresztül valósá
gosan adatik a „bűnbocsánat” ! — Igen lényeges mondata textusunknak 
(különösen pünkösd idején!) ez a része: „és veszitek a Szentlélek ajándé
kát” . Tehát a keresztség és a Szentlélek vétele igen szorosan összetarto
zik. Textusunkból nem világos, hogy a Szentlélek vétele a keresztség köz
vetlen „következménye”-e vagy a Lélek vétele egy új „aktus” . De ez nem 
is döntő kérdés. Az biztos hogy Jézus neve és a Szentlélek között belső 
összefüggés van: Ama Vigasztaló pedig a „Szentlélek, akit az én nevem
ben küld az A tya . . (Jn 14,26) Péter igehirdetésében (33. v.) arra is Utal 
hogy a Szentlélek ajándékozásában milyen „szerepe” van Istennek és Jé
zus Krisztusnak: „Annakokáért az Istennek jobbja által fel nagasztaltat- 
ván (ti. Jézus) és a megígért Szentlelket megnyervén az Atyától, kitöltötte 
ezt, amit ti most láttok és hallotok”. Tehát a Lélek kitöltése Krisztus 
tette, de pünkösd végső sorban Isten műve a megdicsőült Krisztuson ke
resztül.

AZ IGEHIRDETÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
1. Igen lényeges a textushoz való „hozzáállásunk” . Ma a keresztyén 

igehirdető nem ugyanabban a helyzetben prédikál, mint Péter. Péter hely
zetében ugyanis egy meg nem keresztelt tömegnek szólt az igehirdetés és 
mint ilyenek szólíttattak fel „keresztelkedjetek meg . . . ” és ezeknek ígér-
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tetett: ,veszitek a Szentlélek ajándékát” . Akármilyen „sötéten" is látjuk 
néha gyülekezeteinket a hit és szeretet dolgában, azzal alapvetően tisztá
ban kell lennünk, hogy mi olyan embereknek prédikálunk, akiknek — 
legalább is túlnyomó része! — megkereszteltetett, tehát bűnbocsánatot és 
új életet nyert. És tegyük hozzá: vette a Szentlelket! Hiszen a keresztség 
és a Szentlélek ajándékozása szorosan összetartozik. Ha ezt nem valljuk, 
akkor lebecsüljük a keresztséget és abba a szektás felfogásba esünk, hogy 
a keresztségnél nem történt más mint „egy kis leöntés”. Ezt egy evangé
likus igehirdető — amíg evangélikus! soha nem taníthatja!

2. Induljunk ki tehát bátran abból, hogy „keresztyén gyülekezet, ti a 
keresztségben már vettetek Szentlelket”. A  keresztségben mindnyájatok
nak adta Isten az Ö Lelkét és általa az új életet. És ez nem képzelődés, 
hanem valóság! Az első dolgunk tehát pünkösdkor az, hogy higgyük: vet
tük már a Szentlelket. Volt már pünkösdünk!

3. De éppen akkar amikor hisszük, hogy vettük a Lélek ajándékát, v i
lágosodik meg előttünk: mennyire nem engedelmeskedtünk igen sokszor 
a nekünk adott Szentléleknek és mennyire úgy éltünk, mintha soha nem 
lett volna pünkösdünk. Ez elsősorban abban nyilatkozott meg, hogy Jé
zus Krisztushoz való viszonyunk volt „bűn alatt” . Nem volt számunkra 
„Űr és Krisztus”, hanem csak történeti emlék, „bölcs tanító” , „nagy em
ber” stb. Nem engedtük, hogy mint Űr uralkodjék életünk felett és mint 
Krisztus nekünk ajándékozza a megváltás ajándékait: bűnbocsánatot, éle
tet és üdvösséget. Krisztushoz való viszonyunk megromlása magával 
lozta embertársainkhoz való viszonyunk megromlását is: csak magunk
ak, önző érdekeinknek élő emberekké lettünk.

4. Ezért a mostani pünkösd alkalmával szívünkig kell engednünk az 
igét: „Térjetek m e g ...” Ez hatalmas fordulatot jeltent. Elsősorban azt, 
hogy vissza kell térnünk ahhoz, amit a keresztségben kaptunk: az új 
élethez. Tehát magához Jézushoz, az Űrhoz és Krisztushoz. Meg kell vál
toznia egész gondolkodásunknak. A  szívünk mélyéig kell mássá, újjá 
lennünk.

5. Jézushoz mint Úrhoz való odafordulásunkkal egy időben oda kell 
fordulnunk az emberekhez, hogy nekik igazi testvéreikké legyünk. Jé
zushoz való odafordulásunk és az emberekhez való odafordulásunk nem 
két fordulat, hanem egy! Ha nem fordultunk oda az emberekhez, akkor 
még Krisztushoz sem fordultunk oda!

6. Krisztushoz való fordulásunk ezt jelenti: hiszünk Benne. Az embe
rekhez való odafordulásunk ezt jelenti: szeretjük őket. „Miben szeretjük” 
őket? Abban, hogy hordozzuk minden gondjukat, segítünk problémáik 
megoldásában és hozzá nemcsak „lelki kérdéseik” kibontásában, hanem 
anyagi természetű dolgaik (kenyér, otthon, egészség stb.) előbbrevitelében. 
Ma különösen az emberi élet mentésében, a háború elleni harcban, a béke 
építésében.

7. Mindez azt jelenti, hogy új pünkösdre van szükségünk. Arra, hogy 
Isten igéjét hallva bűnbánat ébredjen szívünkben és azután újra és újra 
meggazdagodjunk a Lélek ajándékával. Vegyük ismételten a Szentlelket. 
A  Lélek vétele pedig az igehirdetésen és a szentségvételén keresztül törté
nik. Aki tehát „új pünkösdre” vágyakozik, annak Isten igéjét kell hűsé
gesen hallgatnia és az úrvacsorával kell élnie. Ezek a Lélek „csatornái” .

8. Pünkösdre van szüksége egész egyházunknak, hogy be tudja tölteni 
szolgálatát Isten akarata szerint.

Káldy Zoltán
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PÜNKÖSD 2. ÜNNEPE
Csel. 2, 42-47.

A LÉLEK GYÜMÖLCSE

42. v. „Foglalatosak voltak az apostolok tudományában. . . ” v. „egé
szen átadták magukat az apostolok tudományának.. ." azt akarják körük 
írni, mi volt az életük középpontjában.

A z apostolok tudománya nem más volt, mint állandó rekapitulációja 
Jézus életének és beszédeinek, amelyekből később az evangéliumok fe j
lődtek. A  tanítvány számára azonban a sokszor nágyon szűkszavú, 
mértéktartó, szürke tudósítás mögött megelevenedett egy-egy szituáció, 
tekintet, vagy mozdulat, amely a hallgató tanítványt ott, akkor a kegye
lem magasságába és örömébe emelte. Ugyanakkor a Lélek megértette 
velük, egyénileg és világot átfogóan Jézus művének megváltó titkát.

A  közösség természetes megnyilatkozása volt az asztalközösség, a 
közös étkezés. Ezek az étkezések a tanítványokban mindig felidézték 
a Mesterrel töltött idő étkezési alkalmait. Amikor kenyér sokasító cso
dájából laktak jól, ezrekkel együtt, amikor csodálatos halfogáson át ju
tottak el a jóllakás öröméhez. Vagy amikor valószínűleg kicsiny kenye
rüket magáról megfeledkezve osztotta szét közöttük. Ezeket az alkalma
kat soha nem tudták elfelejteni, erről a kézmozdulatról felismerték Uru
kat megdicsőült testében Emmausban, s ilyeténvaló titokzatos jelenléte, 
boldog áhítattá tette minden étkezésüket. Az ilyen étkezések természetes 
egyszerűséggel teremtették meg az úrvacsora bűnbánattal teli, de mégis 
hálás örömét s az örökkévalóságban teljességre jutó együttlét remény
ségét.

Végül a hallgató és elfogadó közösség az imádságban átalakult az 
eleven beszéd közösségével, amelynek különleges mélységét nemcsak tar
talma adta, hanem hogy minden szavában benne hallotta a tanítvány a 
tanító Űr meleg hangját.

Az első gyülekezet tehát nemcsak hívta az Urat — Urunk jöjj —. 
hanem annak valóságában élt, hogy az Űr velük van. Ezért a Maranatha 
imperatív és indikatív jelentése. Azt pedig, hogy mindez nem valaki 
jámbor megboldogultra való rajongó emlékezés, vagy raffinált szellem
idézés mesterkedése, bizonyítják azok az eleven hatások, amelyeket az 
első gyülekezettel kapcsolatosan észleltek. 43—47. v.

Az első keresztyén gyülekezet szép és vonzó közösségi életének az 
a magyarázata, hogy azok a feltámadt élő Urat tudták maguk között a 
Szentlélek formájában. Helyet adtak és engedtek titokzatos munkájának 
és így volt részük annak tapasztalati valóságában.

Mi az egyházban, mint Krisztus testében a feltámadt és megdicsőült 
Űr inkarnálódásával, vagyis a Krisztus praesens-sel foglalkozunk, aki 
mint Szentlélek a Krisztus-testet formálja és kibontakoztatja. Az egyház 
Jézus Krisztus új létformája halála és megdicsőülése után. Amikor mi 
Isten kinyilatkoztatásának az egyházban történő folytatásáról beszélünk, 
ez nem azt jelenti, hogy a Krisztusban adott kijelentésnek ez valami 
utólagos kiegészítése vagy kiteljesedése lenne, hanem hogy a Jézus 
Krisztusban adott kinyilatkoztatás ismételten a maga egész teljességé
ben megvalósul, vagyis jelenvalóvá válik.

Ha a II. hitágazat Jézus Krisztusa nem más, mint a Krisztus praesens 
az egyházban testet öltve, akkor itt találunk alapot, hogy a gyülekezet 
lényegét megmagyarázzuk és körülírjuk. Amit tehát mi Jézus Krisztusról
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tudunk mondani, adja az irányvonalát annak, amit az egyház lényegéről 
mondhatunk.

Az evangéliumokon keresztül Jézus Krisztusnak két vonását lát- 
hatjuk erőteljesen kibontakozni: a názáreti Jézus szolga formáját és a 
Kyrios Krisztus dicsőséges alakját. Ez a két vonás megtalálható az egy
házon is s ezek értetik meg az egyház lényegét. A z egyház dicsőséges 
alakjában nem más mint a Krisztus praesens, a Szentlélek, tehát pneu
matikus valóság. Az egyház szolgai formájában nem más, mint a helyileg 
adott gyülekezet, mint szociológiai képlet. Az egyház arra alapozódik, 
hogy a Krisztus praesens a Szentlélek alakjában él és hat elrejtetten 
a szolgaforma mögött, amelynek dicsősége esetről esetre csillan elő, ahol 
és amikor egy rendezetlen tömegből organikus emberi életközösség te
remtődik az ige és szentségek által. Ennek a pneumatikus valóságnak 
tehát természetszerű kiábrázolódása az egyház szociológiai valósága, 
amellyel az ősgyülekezetben abban a vonzó formában találkoztunk.

A  fentiekből tehát világos, hogy a textus el akar vezetni a gyüle
kezet. életének titkához és meg akar abban erősíteni.

Ehhez az a fontos, hogy a ma gyülekezeteinek külső életjeleiből meg
állapítsuk, milyen életjelek hiányoznak, vagy deformálódtak a kezdethez 
viszonyítva. . 

Általában hiányzik a Krisztus praesens hite és tudata. A  személyes 
találkozás vágya, megerősítése igehallgatásban, úrvacsorázásban. A  sze
mélyes viszony folytatása az imádság beszédében.

Bizonyos, hogy a világ a Krisztus praesenssel akar találkozni a ke- ' 
resztyén hívőkön keresztül.

Ha mint kerésztyének akarunk élni, akkor újra találkoznunk kell 
személyesen a gyülekezetben jelenlevő élő Űrral és engedni kell bennünk 
munkálni akaró erejének. Felszabadultan tükröztetni kell a bűnbocsánat 
örömét, eleven életkedvet vive a világba. A keresztyén szeretet által 
pedig állandóan készen kell lenni a közösség megteremtésére ott ahol 
szakadék tátong emberek között.

Pethő István

s z e n t h á r o m s á g  v a s á r n a p j a

II. Péter 1, 16-21.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

A  perikópa felveti a Péter ún. második levelével általában kapcso
latos bevezetéstani és exegetikai kérdéseket. Köztudomású, hogy az iratot 
az ÚT szaktudomány szinte egyöntetűen nem tartja Péter apostoltól szár
mazónak. A  valószínűleg a Kr. u. II. század elejéről való levél mintegy 
a peremén helyezkedik el már az ÜT-i kánonnak. „A  hátsó ajtón lépünk 
be az ÜT-ba” (K. G. Steck). Ez azonban nem érinti az üzenet érvényes
ségét. Sőt sajátos jelentősége van annak, hogy a levél címzettjei köze
lebb vannak hozzánk, mint egyéb ÜT-i iratok olvasói. Nemcsak időben 
— a pár évtized nem számítana oly sokat két évezred távlatában —, 
hanem helyzetükben. Az apostoli kor utáni keresztyénség helyzete és 
képe bontakozik ki a levél mondataiból, azé a keresztyénségé, amely túl
jutott a közeli parusziaváráson és a világban való hosszabb tartózkodásra 
berendezkedve kereste szolgálatának útját és lehetőségeit.
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Az ismeretlen szerző Jézus életének közvetlen szemtanúi tekintélyét 
veszi igénybe tanúsagtétele számára (16—18. v.), — annak ellenére, hogy 
ő maga semmiesetre sem tartozhatott a tanítványok nemzedékéhez 
Eljárása mégis helyes és indokolt: az evangélium mindenkori hirdetője 
benne áll a bizonyságtevők láncolatában s apostoli tekintéllyel kell hir
detnie a kerygmát. Luther szerint, aki nem tudja prédikációjáról el
mondani: hoc dixit Deus — az inkább fel se menjen a szószékre! Az ige 
hirdetőinek ez a megbízatásban, tekintélyben és felelősségben való kon
tinuitása az igazi apostoli successio. A  21. vers Nestle-szövegéből egyéb
ként hiányzik az új (próbakiadás) magyar fordításban is sajnos bent
hagyott „szent” kitétel.

A  szöveg Jézus Krisztus első eljövetelének megjelölésére is a „pa- 
ruszia” kifejezést használja (16. v.) A  testben, vagyis emberi existencia 
alacsonyságában eljött Jézusban is benne lakozott már az Atya teljes 
dicsősége és hatalma — a János-prológus szavai csengenek itt vissza — 
csak persze elrejtettem csupán a hit számára megragadhatóan. A-prófétai 
beszéd — az ÖT bizonyságtevése — Űreá mutatott előre; viszont prófétai 
szó az ŰT igéje is, amely visszamutat a beteljesedésre. Ez a bibliai ige az, 
aminek fényében (119. Zsolt. 105. v.) a gyülekezet járhat és kell is járnia
— míg fel nem kel a „Hajnalcsillag”, a most már leplezetlen dicsőségben 
és korláttalanul érvényesülő hatalommal visszatérő Kyriosz.

A  prófétai ige keletkezésében és a hallgatókhoz való útjában is
— tehát kétoldalról is — a Szentlélek szuverén működésének függvénye. 
21. v. éppen nem a verbális inspiráció irányában értendő, mert ez a ta
nítás épp emberi biztosítékokat kíván állítani a Lélek szabad szárnya
lásának az útjába. Pontosabban: perikópánk arra teszi a hangsúlyt, hogy 
a prófétai —• bibliai — ige keletkezése Isten Lelkének közvetlen munká
jára vezethető vissza. Ez az „indíttatás”, hordoztatás, szorongattatás 
(„impelled” — új angol bibliaford.) azonban nem oltotta ki Isten embe
reinek emberségét. A  keletkezés, a kezdet, az eredet titkáról van szó itt, 
s önkéntelenül is ismét a János prológusra kell utalnunk (Jn. 1, 13.), a 
közvetlen Istentől születés titka ez. S adódik egy másik párhuzam is: 
a teremtés.

Másfelől a 20. v. nem igazolja valamiféle egyházi tanítói hivatal fe l- 
tétlen írásmagyarázó tekintélyét. Ez a másik' félreértése perikópánk üze
netének. A  tanító és tanuló egyház, az írás magyarázatára egyedül hiva
tott klérus és a szellemi kiskorúságra kárhoztatott laosz (laici) kettőssége 
az egyháztörténetnek csak jóval későbbi szakaszában jelentkezett. A  20. v. 
e felfogással ellenkezően. éppen itt is, ti. a hitrejutásban, az írás meg
értésének és értelmezésének lehetőségében is a Szentlélek szuverénitását, 
szabadságát emeli ki. A z egyház egyetemlegesen reá van utalva az- írás 
kulcsát kezében tartó Űrra, aki megnyitja, vagy bezárja az írások értel
mét s ezzel a Mennyek országának kapuját is, hitet támaszt vagy meg
keményít, — ahogy atyáink a hitvallásban fogalmazták: „Ubi et quando 
Visum est Deo” (CA V.).

MEDITÁCIÓ
Szinte elkerülhetetlen, hogy Szentháromság ünnepén ne mondjunk 

tan-prédikációt. Hiszen hitünk egyik alapigazságáról, a keresztyén hit
vallás sarkalatos tételéről van szó és kell is, hogy essék szó ezen a napon. 
Textusunk is ebije az irányba terel bennünket. Ami persze nem azt 
jelenti, hogy prédikációnk szükségszerűen elvont és elméleti lész. Mert 
az igaz, hogy a Szentháromság tanával a legtöbb gyülekezeti tag nem
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sokat tud kezdeni — de az is igaz, hogy ez a tanítás éppen nem elmé
leti igazságot fejez ki, hanem a keresztyén hit megtapasztalt valóságát. 
Az ŰT-i gyülekezet nem valami elméleti, elvi meggondolásból „konst
ruálta” a Szentháromság-tant, hanem azért tett vallomást Istenről, az 
Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, mert így találkozott az élő Isten 
gazdag és felséges valóságával. Vagyis: a gyülekezet nittapasztalatában 
ezen az úton érkezett hozzájuk Isten, mint a Jézus Krisztus Atyja, aki 
a hivők szívében titokzatos módon — testimonium spiritus sancti — tá
masztja azt a meggyőződést, hogy Jézus, a názáreti,. Izrael Krisztusa, a 
láthatatlan Isten képe.

A  prédikáció tehát erről szólhat: Isten útja hozzánk. S talán abból 
lehetne kiindulni, hogy az élet nagy rejtélyei, a születés, halál stb. az 
embert életének értelme, a „sors” kérdése elé állítják. A  vallásos, a hivő 
ember pedig a sors problémái között Isten után kérdez, Isten kezét ke
resi és az Isten arcát takaró fátylat szeretné fellebbenteni. Csak az a 
kérdés, hogy eközben milyen Istenre bukkan? Mert ha a magunk „ki- 
eszelése” (16. v.) szerint akarjuk Istent megtalálni, akkor egy kispeku 
Iáit „mítosz” lesz fáradozásunk eredménye („szeszofizmenois mythoisz” !), 
amelynek útvesztőiben az élet rejtelmei még megfejthetetlene„bbekké 
válnak.

Az igaz Istent csak egy módon találhatjuk meg: úgy, ahogyan Ö 
mutatja meg magát. És Isten maga-megmutatásának útja az emberré- 
létel: A názáreti Jézusnak, Izrael Messiásának földi születése, élete és 
halála, tanítása és feltámadása, cselekedetei és beszédei az az út és mód, 
ahogyan Isten hozzánk érkezett és magát megmutatta. Ez a názáreti 
Jézus Isten Fia, ez azt jelenti: benne ismerhető meg Isten, mint az <5 
Atyja, aki a mi Atyánk is (ahogyan a földi gyermekekről is szokták mon
dani: egészen az apja!). A  láthatatlan Isten hatalma és dicsősége Jézus
ban láthatóvá, tapasztalhatóvá lett. Nem úgy azonban, mint valami lát
ványos mirákulum, hanem mint az Isten hozzánk való szeretete. Jézus 
valóban „dicsőséget nyert az Atya Istentől’, ez a dicsősége azonban abban 
mutatkozott meg, hogy leült a „bűnösökkel” enni s betért a kitaszítottak 
házába. 1944-ben Jézus valószínűleg feltűzte volna a sárga csillagot s ma 
az USA-ban bizonyára börtönbe kerülne a négerekkel való barátkozás 
miatt —• Afrikában és Ázsiában a „színesek” kunyhóiban érezné otthon 
magát. Jézus egész isteni hatalmát kizárólag az emberek megsegítésére 
használta fel: leprásokat, vakokat, bénákat gyógyított, éhezőket elégített 
meg, s magának nem tartott meg hatalmából semmit — amint ezt sze
mére is hányták ellenségei (Lk. 23, 35—39.). Gyötörtetve zokszót nem 
hallatott, de forró könnyeket hullatctt barátja, Lázár sírjánál és a meg
térni nem akaró Jeruzsálem felett.

Jézus „parusziája” először is (karácsony) a minden népeknek szólc 
nagy öröm híre és Istennek mindeneket átölelő békeakarata meghirde
tése volt. Utolsó visszajövetele is „a kedves utolsó nap’’ (Luther) lesz s 
nem világkatasztrófa, mert Jézus nem „Kaputtmacher”, hanem „Welt- 
vollender” (K. Heim).

Minderről ismét csak egy úton értesülünk: a szemtanúk (epoptai) 
bizonyságtevése révén. Azok adnak hírt Istennek Jézusban lakozott 
dicsőségéről és hatalmáról, akik „együtt voltak vele” .

E hírvitelben azonban nem a maguk feje és indulatai szerint jártak 
el, hanem megbízásból: Szentlélektől indíttatva. Így szóltak és írtak, 
ezért lett a szavuk ige és írásuk Szentírás. S ezért lehet ez az ige a mi 
számunkra „világító szövétnek”, vagyis Isten szava, napiparancsa, taná
csoló, vigasztaló, bátorító ereje és hatalma.
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Erre kell figyelnünk — s nem a magunk feje után járva, indulataink 
és vágyaink szerint tájékozódnunk a világban. S persze ez a figyelésünk 
sem a magunk műve. Másként mint Szentlélek által nem lehetséges 
(20. v.). Isten igéjének ajtaján belülről van a kulcs. Bibliaolvasásunk, 
prédikációhallgatásunk hiábavaló, ha a Lélek meg nem nyitja előttünk 
az igét és minket is meg nem nyit az ige számára. Egészen Isten kegyel
mére vagyunk hát utalva — sola fide =  sola gratia —, de éppen ez a 
vigasztaló. Isten hozzánk vezető útján egy az út, az ajtó és az, aki jön.

Groó Gyula

Az alapigék fordítása
Mennybemenetel ünnepe. 1. Thess. 1, 2—10.

Mindenkor hálát adunk az Istennek mindnyájatokért: imáinkba fog
lalunk benneteket és pillanatra sem feledjük Istenünk és Atyánk előtt 
tevékeny hiteteket és állhatatos reménységeteket a mi Urunkban; Jézus 
Krisztusban.

Tudjuk ugyanis, Istentől szeretett testvéreink, hogy. ti választottak 
vagytok, hiszen nem puszta szóval hirdettük nektek az evangéliumot, 
hanem erővel, Szentlélekkel és teljes hitbizonyossággal, amint tudjátok 
is, hogyan működtünk közöttetek javatokra. S ti követőink lettetek és 
az Úr követői: befogadtátok az igét sok szorongattatás közepette, a 
Szentlélek örömével, olyannyira, hogy Makedóniában és Achájában min
den hivő előtt példaként álltok. Mert tőletek (kiindulva) harsant fel az 
Ür igéje nemcsak Makedóniában és Achájában — Istenbe vetett hitetek 
(híre) mindenüvé eljutott, úgyhogy arról szólnunk sem kell, hiszen az 
emberek maguk beszélnek róla, milyen fogadtatásra találtunk nálatok 
és miként tértetek meg Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz 
Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Fiát, a halálból feltámasz
tott Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

Húsvét utáni 6. vasárnap. Róma 14, 13—19.

Ne ítélgessük hát egymást ezentúl. Inkább azon legyetek, hogy ne 
okozzatok a testvérnek megütközést, vagy botránkozást.

Tudom s meg vagyok győződve az Ür Jézusban, hogy magábanvéve 
semmi sem tisztátalan; csak annak tisztátalan valami, aki tisztátalan
nak tartja. Így ha testvéredet megszomorítja az, hogy te valamiből ettél, 
akkor te már nem szeretettel jársz el. Ne okozd vesztét ételeddel annak, 
akiért Krisztus meghalt. Ne adjatok hát alkalmat szent javaitok károm
lására! Hiszen az Isten országának semmi köze evéshez, vagy iváshoz, 
mert az Szentlélek-adta igazság, békesség és öröm.

Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves az Istennek s az emberek azt 
becsülik. Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és egymás kölcsönös 
építését szolgálja.

Pünkösd 1. ünnepe. Csel. 2, 36—38.

Tudja hát meg Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá 
és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek!
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Ennek hallatára szívüket fájdalom járta át s így szóltak Péterhez és 
a többi apostolhoz:

Drága testvérek, most mit tegyünk?
Térjetek meg — felelte Péter — és mindnyájan keresztelkedjetek 

meg a Jézus Krisztus nevére, hogy bűnbocsánatot nyerjetek. Akkor a 
Szentlélek ajándéka is tietek lesz.

Pünkösd második ünnepe. Csel. 2, 42—47.

Szorgos kitartással foglalkoztak az apostolok tanításával és a test
véri közösség művelésével, a kenyér megtörésével és a könyörgéssel.

És félelem támadt minden lélekben, mert az apostolok sok jelet és 
csodát tettek. A  hitrejutottak együtt voltak és mindenük közös volt: 
birtokaikat és javaikat pénzzé tették és kinek-kinek szüksége szerint 
osztottak belőle.

Naponta kitartóan, egyakarattal voltak a templomban, törték meg 
a kenyeret egy-egy háznál és vették magukhoz táplálékukat örömmel s 
egyszerű szívvel, dicsérve az Istent s az egész nép rokonszenvétől kísérve. 
Az Úr pedig nap mint nap szaporította (a gyülekezetei) azokkal, akik 
üdvösséget nyertek.

Szentháromság vasárnapja. 2. P t, 1, 16—21.

Nem kieszelt regék nyomán hirdettük nektek a mi Urunk Jézus 
Krisztus hatalmát és visszajövetelét, hanem isteni fenségének szem
tanúiként.

Amikor az Atya Isten tisztességben és dicsőségben részesítette s 
ilyen szózat hatolt hozzá a fenséges dicsőségből: „Ő az én szeretett Fiam, 
benne gyönyörködöm” — mi hallottuk ezt a mennyből jövő hangot, vele 
lévén a szent hegyen. Annál erősebb is nálunk a prófétai igehirdetés! 
Jól teszitek, ha figyeltek rá, mint sötét helyen világító fényre, míg fel
virrad a nappal és szívetekben hajnalcsillag kél.

Először is tudnotok kell, hogy az Írás próféciája nem tűr önkényes 
értelmezést, mert sohasem emberi akaratból származott a próféc.a, 
hanem Istentől küldött emberek szólották, s a Szentlélek hajtotta őkt<

Fordította: Bodrog Miklós

Kettős öröm
Isten minden kinpset és minden föld i értéket azért 

terem tett és azért adott, hogy vele öröm et szerezzen 
gyermekeinek. Az Ő ajándékainak kétszer örülhet az 
ember. Először örül, am ikor kap Tőle valamit, másod
szor örül, am ikor adhat belőle másnak is valamit. A m i
kor ő is öröm öt adhat másoknak és ezzel részt vehet 
Istennek abban a szép mozdulatában, am ivel széppé és 
vidámmá teszi a világot. (Lelkipásztor)
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Könyvszemle

Bozorg Alavi: BOTRÁNY  

(Európa Könyvkiadó, 1961.)

Bozorg Alavi neve sem teljesen ismeretlen az irodalmat szeretők 
előtt. Hiszen nem is olyan régen jelent meg egy könyve a Rózsák és 
a csalogányok címmel. Bozorg Alavi jelenleg Berlinben él és a nagy
hírű Humbold egyetem professzora. Hazájából menekülni, volt kénytelen, 
mert az 1953-as esztendő Irán politikai életében súlyos katasztrófát jelen
tett. Ugyanis ekkor verték le a nemzeti felszabadító mozgalmat és azok a 
hazafiak, akik Irán te'.jes függetlenségéért harcoltak, kénytelenek voltak 
elmenekülni, ozorg Alavi jelenleg két területen dolgozik. Egyrészt a 

nyugat számára hozzáférhetővé akarja tenni a perzsa -irodalom haladó 
alkotásait, másrészt viszont tevékeny írói munkájában meg akarja ismer
tetni a nyugat olvasóival a mai Irán valódi arcát. Az Ezeregyéjszaka 
meséinek kedves és mulatságos története helyett egy kiszolgáltatott ország 
népével ismerkedhetünk meg Bozorg Alavi Botrány című elbeszélésköte
téből. Ennek a népnek az élete nem oly színes, mint a mesék Perzsiája, 
de harca az igazságért és függetlenségért — mondjuk így: az életért , 
mégis eljut a szabadságot szerető emberek szívéhez.

Néhány szót szóljunk a mai perzsa irodalomról. Á  perzsa irodalom 
költészetéről volt híres! A  líra volt az a kifejező eszköz, amellyel a perzsa 
lélek megszólalt évszázadokon keresztül. Azonban a századforduló táján 
nagy változás állt be az irodalom terén. A  lírai költészet háttérbe szo
rult és átadta helyét a prózai alkotásoknak. Ennek az okát is részben az 
Iránban történt politikai eseményeknek tudhatjuk be. A  XX. század első 
évtizedeiben forradalmi megmozdulások voltak és azckat Rezá sáh le
verte. Negyedszázados terror-uralma alatt sok költőt és írót végeztek ki. 
Bozorg Alavi is fogságba került sok más haladó íróval együtt. Tulajdon
képpen ekkor alakult ki — a mondanivaló teljességére való törekvés 
céljából, a perzsa novella irodalom. Általában a keleti népek irodalmá
ban nem a regény viszi a prózában a vezérszerepet, hanem a rövidebb 
lélegzetű novellák, elbeszélések. A  perzsa novella fellendülését abban a 
társadalmi és politikai helyzetben kereshetjük, amely még ma is jel
lemzi Irán helyzetét. A  társadalmi kérdésekben jobban tud eligazításul 
szolgálni egy novella, mint egy hosszabb szövésű regény. Nem is szólva 
arról, hogy — amint azt Bozorg Alavi mondotta: „Az irodalom közönsége 
ma a második és a harmadik osztály.” És ezek azt várják az íróktól, hogy 
mindennapi problémájukra világítsanak rá írásaikban. A  részigazságok 
megragadására a legjobb műfaj pedig nem más, mint a novella.

A  Botrány nyolc, elbeszélést tartalmaz. Hősei az egyszerű emberek, 
akik legtöbb esetben elbuknak, de elbukásukért nem őket hibáztatjuk, 
hanem azt a társadalmat, amelyben élnek. Az egyén tragédiáján keresztül



mutatjuk be a mai Irán életét. A giláni. ember című írása a mai perzsa 
parasztok életéről szól. A  perzsa parasztok ma ismét visszasüllyedtek a 
jobbágyrendszerbe. És az, aki nem tudja teljesíteni a földesurak mohó, 
inkább éhesebb kívánságait, azokat a csendőrök hurcolják el. A  Botrány 
című novella — amely a kötet címéül is szolgál —, az iráni felső tíz
ezer életébe enged bepillantást. A  képmutatás, a korrupció, az erkölcsi 
nihil, a hazugság az, ami összetartja ezt a társadalmi kört. És amikor a 
pálinkaszagú estélyen folyt a dáridó, akkor —* a köztiszteletben álló író, 
Doroszkár úr egyszerű származású felesége botrányt csap. És nem is alap
talanul, hiszen a köztiszteletben álló férjeura a vagyonért megmérgezte 
apósát. A  leleplezés nem jelentett semmit. Itt mindenkinek van mit el
hallgatnia. „Egyformák azok valamennyien.”  És a mulatozás tovább 
tart...

Bozorg Alavi most megjelent novelláin keresztül megismerkedhetünk 
a perzsa irodalom mai kérdéseivel és formájával és ezen keresztül bete
kintést nyerünk egy nép harcába és nehéz küzdelmébe.

Meg kell még említenünk, hogy a kötetben levő elbeszéléseket ere
detiből fordította és a kötethez utószót Bodrogligeti András írt.

Karner Ágoston

A tintahal

A  tintahalakról tanítja a tudomány, hogy amerre 
csak elhaladnak, piszkos lesz tőlük a víz. Sűrű, fekete 
sáv marad utánuk, amelyik a legtisztább vizet is feke
tére festi.

így  élnek közöttünk, akiknek senki és semmi se jó. 
Akik  még a napon is fo lto t keresnek.

Ez az ítélkezés lényegében ördögi öncsalás. Az íté l
kezés m indig olyan ferde tükör, amelyik m á s o k a t  
mutat nekünk a torzítás tükrében,.hogy m indig máso
kat lássunk és a mások hibáival legyünk elfoglalva, 
hogy valahogy eszünkbe ne jusson és valahogy ne le
gyen időnk belenézni a valóság tükrébe, ahonnan saját 
elrontott arcunk komorodna reánk.

Ördögi dolog: nevetünk másokon, hogy ne kelljen  
sírni magunkon!

(Lelkipásztor)


