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C sen dben  Isten előtt

ÉRIK A  VETÉS
1 .

A Lelkészi Munkaközösség témáit pár év óta úgy jelöljük ki, 
hogy előzőleg több lelkészt megkérdezünk milyen témákat szeretne 
fölvetetni a programba. Az idén is ezt tettük. A megkérdezettek olyan 
sok témát ajánlottak, hogy azoknak csak elenyésző hányadát tudtuk 
kijelölni az 1963. évi tervbe. A beküldött témák azt mutatják, hogy 
lelkészeinkben igen nagy az érdeklődés a mélyreható teológiai mun
ka után. De a beküldött témák azt is mutatják, hogy lelkészeink nem 
elavult teológiai kérdésekről óhajtanak eszmecserét folytatni, hanem, 
olyan kérdésekről akarnak beszélgetni, amelyek szorosan összefügg
nek egyházunk mai szolgálatával. Még olyan lelkészek is, akik pár 
évvel ezelőtt olyan témákat javasoltak, amelyek jórészt a lelki-élet 
belső körével foglalkoztak, ma nagy számmal olyan témák felvéte
lét kérik, m elyek  egyházunknak a szocializmusban való útjával és az 
emberiség mai nagy kérdéseivel függnek össze. Mindezt Isten iránti 
hálával és örömmel kell elmondanunk. Mindannyian jól tudjuk, hogy 
nem volt könnyű idáig eljutnunk. Igen sok meg-nem-értéssel és vá
daskodással kellett megküzdenie az egyházvezetőségnek hosszú éve
ken keresztül, amikor is hangsúlyoztuk, hogy igenis olyan problé
mákkal kell foglalkoznunk, amelyeket nem önmagukért vetünk fel, 
hanem, amelyek egyházunk mai életéből nőnek ki és olyan kérdé
sekre kell feleletet adnunk, amelyek előbbre viszik szolgálatunkat 
az új magyar világban. Nem vitás, hogy még mindig vannak lelké
szeink között olyanok, akik szívesebben folytatnának valamiféle ma
gasszintű elméleti vitát különböző teológiai kérdésekről, amelyeknek 
nem sok köze van egyházunk mindennapi életével. Mégis, igaz 
örömmel mondhatjuk ma már azt el, hogy az egyházvezetőség évek 
óta folytatott céltudatos munkája következtében egyre többen ad
nak erőteljes visszhangot a lelkészek arra a hívásra, mellyel az egy
házvezetőség olyan teológiai munkára hívja őket, amelynek gyümöl
cse nem ünnepi kalács, hanem mindennapi kenyér, amelyből élhe
tünk, amelynek alapján bátran dönthetünk és amely mederben tart
ja egész egyházi szolgálatunkat. Mindezt mondhatjuk így is: érik  a 
vetés.

Érik a vetés! Ez volt az első gondolatom akkor is, amikor témá
kat kérő levelemre megkaptam Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész le-
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veiét. Ezt a levelet hálaadással és örömmel olvastam, mert úgy 
éreztem, hogy komoly visszhang az egyházvezetőség munkájára, 
mellyel „új szántás'-t akar szántani magyarországi evangélikus egy
házunk teológiai munkálkodása számára- Mivel a hozzám beérke
zett levelek legtöbbjében kisebb-nagyobb mértékben ugyanaz a hang 
csendült fel, mint az említett lelkész soraiban, mint sok lelkészünk 
véleményét és kérdéseit, hadd közöljem részleteiben is ezt a levelet:

„Szíves körlevelére szeretettel közlöm  m ár elöljáróban, hogy 
tém ák helyett töm ör összefoglalását adom annak, ami engem lelkészi 
szolgálatommal kapcsolatban izgat és szüntelen új útkeresésre kény
szerít.

Igen sokat foglalkoztat szolgálatunkkal kapcsolatban az, hogy 
pl. Augustinus, vagy Luther a maga korában m essze előrem utató  
volt. M indketten, meg sokan m ások is, m ind kih ívták  m aguk ellen 
koruk m egm erevedetten  csak hátrafelé tekin tgető gondolkodóit. És 
vajon Luthernélbefejeződhetik a teológiai tudom ány fejlődése? Teo
lógiánk m egm aradhat m ondjuk a XVI. század ruhájában? Vajon nem  
lehetnek a teológiának is, m int egyéb tudom ánynak előretörései? Mi, 
ma élő igehirdetők, csak a m ár m eghaltak szócsövei tudunk lenni? 
Az előttünk élő nem zedékek m ár m indent elm ondtak a k inyila tkoz
tatás igazságaiból? Csak az epigonok szerepét lehet m a m ár betöilte- 
nünk? Csak az előttünk járó nagy teológusok m agyarázgatói, csak 
jól képzett ism ételgetői lehetünk?

Tapasztalom lelkesedve, hogy körülöttünk m inden m egváltozott, 
az egész életnek, az építőm unkának ritm usa és ez mindennap arra 
kényszerít belülről, hogy nekem  is m eg kell változnom  az igehirde
tésre nézve is! Végzetem , ha a kor áthalad rajtam  s lem aradok. K e
resem állandóan azt a kifejezési m ódot, azt a közvetlen, egyszerű, 
világos, m inden kegyességi frazeológiától m entes, kanaáni nyelvtő l 
m egszabadult igehirdetési form át, am ely a ma élő em ber szám ára  
érthető, elfogadható. Egyes régi, csak tem plom ban használt szavak  
elveszíte tték  egykori tartalm ukat, jelen tésüket és jelentőségüket. 
A  mai em berek között élek, a m ai em ber kell, hogy éljen bennem is. 
Néhány régi fogalm at nem  kellene-e tisztáznunk? Így gondolok pl. 
az A postoli H itvallás eme tételére: „alászállt a poklokra”. A z alkotó  
munka ritm usában élő em ber, m ilyen  gondolattársítást végezhet m a
gában, am ikor hallja ez t a kifejezést?

Talán keveset foglalkoztunk azzal, hogy hogyan prédikált Jézus?
Tisztáznunk kell m agunk között: m i igehirdetésünk szándéka 

ma? Vigasztalás, erkölcsi oktatás? Bűnbocsánat hirdetés-e? Eligazí
tás? M egtérésre buzdítás?_ Isten-bizonyítás? Csáládbékítés? Vagy mi 
más?

V áltozott-e igehirdetésem  felszentelésem  óta? Ha igen, ezt m i
nek, vagy kinek köszönhetem? K i van  rám  leginkább hatással?

Elnézést kérek, hogy m inden rendszer nélkül, talán nem is vilá
gosan közöltem  a bennem állandóan végbem enő útkereső tusakodá
sokat. Krisztusra tekin tés m utat meg engem önmagámnak s m utatja  
meg nekem az egyes em bert — m inden em bertársam at — és e kor
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szakot úgy, ahogyan látnom kell! Teológiánk úgy legyen kriszto- 
centrikus, hogy közben őszintén antropocentrikus legyen! M ert az 
„em bertelen” egyház egyben „istentelen” egyház is. Az Ige is és kor
szakunk is erre figyelm eztet.”

Ez a levél olyan gazdag tartalmú, hogy szinte egy megírandó 
egész könyv vázlatát adhatná. Milyen sok kérdésfelvetést tartalmaz, 
melyekre több-kevesebb sikerrel az elmúlt másfél évtizedben igye
keztünk feleletet adni, vagy legalább is a figyelmet ráfordítani! Mi
lyen sokszor hadakoztunk korunk „csak hátrafelé tekintgető gon
dolkodói ”-val! Hánykor magyarázgattuk már, hogy teológiai gon
dolkodásunk nem állhat meg Luthernél, bárm ennyire nagy érték  az ő 
teológiai m unkálkodása számunkra. Többször beszéltünk arról is, 
hogy teológiai n yelvezetünket a mai em berek m ár nem értik  és nem  
régi fogalm akat kell prédikálnunk, hanem a  fogalmak tartalmát 
kell kifejeznünk olyan nyelven, amit valóban meg is értenek az em
berek. Azt sem egyszer mondtuk, hogy nem általában kell prédikál
nunk, hanem azzal a céllal, hogy a hallgatók az elnyert bűnbocsánat 
birtokában elvégezzék jó  szolgálatukat a m i korunkban és a m i ha
zánkban, Többször juttattuk kifejezésre, hogy minél inkább kriszto- 
centrikus a teológiánk, annál inkább lesz emberközelségbe eső, vagyis 
annál inkább lesz „emberies”. Jó most olvasnunk az említett levél
ben, hogy ezek a problémák nemcsak az egyházvezetőséget és a teo
lógiai tanárokat „izgatják”, hanem egyre inkább felvetődnek és még 
az eddigieknél is alaposabb és részletesebb választ igényelnek városi 
és falusi lelkészeinknél egyaránt.

Nem vállalkozhatok rá, hogy az említett levél valamennyi kér
dését megválaszoljam, vagy hogy utaljak régebbi cikkekre és egy
házi lapjainkban megjelent előadásokra. Mégis, a további eszmélke- 
dés serkentése érdekében inkább csak mozaikszerűen érintek né
hány olyan problémát, amellyel az idézett levél foglalkozik.

2 .

Mindenekelőtt az az „izgalom” megfogó ebben a levélben, amely 
a levélíróját eltölti: „tapasztalom  lelkesedve, hogy körülöttem  min
den m eg vá lto zo tt. . .  és ez m inden nap arra kényszerít, hogy nekem  
is meg kell változnom  az igehirdetésre nézve is”. A levél íróját „iz- 
gat”-ják  az egyház mai ú tjával és' a lelkészt szolgálattal kapcsolatos 
problém ák és azok szüntelen „új ú tkeresésre kényszerítik”. Sajnos, 
nem mondhatjuk magától értetődőnek vagy természetesnek azt, 
hogy egy lelkészt fontos teológiai problémák és az egyház útjával kap
csolatos kérdések ennyire foglalkoztatnak, illetőleg izgatnak. Nem
egyszer találkozunk ennek ellenkezőjével: azzal, hogy valakit m ár 
nem izgatnak az ilyenfajta  kérdések és nem érez belső kényszert az 
új utak keresésére és megtalálására. Vajon mi az oka annak, hogy 
többen nem keresik az újat? Vannak, akik egyszerűen fáradtak  ah
hoz, hogy lelkészi szolgálatukkal kapcsolatban kérdéseket vessenek 
föl, vagy mások által idevonatkozólag felvetett kérdésekre keressék
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a helyes feleletet. Ki tudja, mi tette őket fáradtakká, vagy problé- 
mátlanokká: egyéni, családi, vagy gyülekezeti életük körülményei? 
Vagy szolgálatuk folyamán szerzett negatív tapasztalatai? De lehet, 
hogy ez a közömbösség az egyház új útjával kapcsolatban eredhet 
valami egyházi önhittségből is, amely így gondolkodik: „a korok vál
toznak, a különböző gazdasági, társadalmi és politikai rendek jönnek 
és mennek, de Isten Igéje örök és változhatatlan és az egyház szolgá
lata és léte nem függ a változó világban végbemenő eseményektől, 
illetőleg az ún. nem-teológiai tényezőktől.” Ebben az esetben a lel
kész azért nem törődik sokat a körülöttünk lévő világgal és az ab
ban végbemenő változással, mert annak nem a folyamában érzi ma
gát, hanem csak a folyamnak a partján, „egyházi parton”. A „hüb- 
risz” meggátolja abban, hogy lássa a világban végbemenő esemé
nyeknek az egyház életére vonatkozó kihatásait. Végül meggátol
hatja egyik-másik a lelkészt „az útkeresés izgalmá”-tól valamiféle 
rajongás is. A rajongók — akik gnosztikus — pneumatikus bélyege
ket is hordanak magukon — hamis egyházfogalomban élnek, mert 
szemükben m ár elmosódnak a fö ld i élet korlátái, az egyháznak a v i
lágban való határai és korlátái (!) és az egyházat m ár ebben a jelen
való világban korlátok nélkülinek tek in tik  és ezért nem hajlandók 
foglalkozni a világban folyó eseményeknek az egyház szolgálatával 
összefüggő problematikájával. Természetesen ilyen rajongó alapállás
ban nincs szükség „izgalmas útkeresés”-re, mert mint mondják: „az 
egyház útja adva v a n . . .  az egyháznak koroktól függetlenül kell vé
geznie szolgálatát. . .  az egyháznak nem kell korszerűségre töreked
nie, mert az igazi egyház mindig korszerűtlen  . . .  a korszerűség min
dig magán hordja a múlandóság bélyegét, viszont az egyház az örök
kévalóság égisze alatt él.” A  rajongásnak az evangélium m al kapcso
latos e ltévelyedései pedig ilyenek: „az evangélium „objek tív”, vagyis 
m indig készen  áll és azt csak hirdetni kel l . . .  az evangélium időfe
le tti . . .  az evangélium nem szorul rá, hogy azt jelennek szólóvá te
gyük, m ert az m indig jelennek szóló”. Természetesen ez a rajongás 
oda vezet, hogy „nincs különösebb tennivaló az egyház mai szolgá
latával és az evangélium mai hirdetésével kapcsolatban, m ert az 
m inden kortól és m inden időtől független.”

Mindenesetre ez a „nyugodtság” — akár fáradtságból, akár 
egyházi önhittségből, akár rajongásból ered — beteg állapot és az 
egyház mumizálásának (múmia!) útja. Ahol élet van, o tt kérdések  
vetődnek fel, o tt problém ák adódnak, o tt a keresés és találás lázas 
izgalmában és örömében élnek az em berek . m ert az é le tte l eqyü tt- 
já r a m ozgás és az előrehaladás. Ahol pedig nem pusztán biológiai 
életről, hanem ezen túlmenőleg a Szentlélek által teremtett életről 
is szó van, o tt ez még inkább igaz. A Szentlélek által teremtett egy
ház egy csodálatos organizmus, egy élő test és éppen ezért problémái 
adódnak, amelyeket észre nem venni gondatlanság és felelőtlenség. 
Magyarországi evangélikus egyházunk is tagja ennek az organizmus
nak és amikor a mi egyházunk több, mint másfél évtizeddel ezelőtt 
új társadalmi, politikai és gazdasági körülmények közé került, ma-
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gától értetődően kérdések vetődtek  fel szolgálatával kapcsolatban. 
Ezekre a kérdésekre nem nézhetünk úgy, m int ha nem lennének, 
hanem azokra mindenfajta fáradtságot, önhittséget és rajongást szél
nek eresztve, felelnünk kell, m ert csak így tudja egyházunk betöl
teni azt a szolgálatot, amelyre Isten rendelte az új magyar világban.  
Ne fáradjunk hát meg egyre jobb feleleteket adni azokra a kérdé
sekre, melyeket a fentemlített levél írója is felvet és engedjük, hogy 
Isten belső kényszer”-rel ajándékozzon meg bennünket az új út
keresése és azon való járás érdekében.

3.

Figyeljünk most a fent idézett levélnek erre a mondatára: „Mind
ketten (ti. Augustinus és Luther), meg sokan mások is, kihívták ma
guk ellen koruk m egmerevedetten csak hátrafelé tekintgetö gondol
kodóit.” Minden esetre a levélíró az igazságnak megfelelően ítéli meg 
a valóságos helyzetet. Az egyháztörténelem folyamán valóban szép 
számmal találkozunk ..hátrafelé tekintgetö” vezetőkkel és egyházta
gokkal, akik~egvszer teológiai, máskor politikai, vagy társadalmi ter
mészetű meggondolásokból, vagy éppen egyéni érdekekből ellenez
tek meg minden „izgalmas útkeresés”-t, úttalálást, reformot és elő
rehaladást: Arról most ne is beszéljünk — mert csak pirulva lehet 
róla szólni —, hogy az egyház a történelem folyamán hányszor volt 
a tudományos és társadalmi haladás kerékkötője, a visszahúzó erők 
menstvára és olyan társadalmi és politikai rendnek védője és kon- 
zerválója, amely felett már régen elhaladt az idő. Tény az, hogy az 
egyház képviselői igen sokszor nem vették észre — vagy nem akar
ták észrevenni — a környező világ változásait, mereven ragaszkod
tak idejétmúlt társadalmi berendezésekhez és ezzel párhuzamosan 
nem vonták le a szükséges következtetéseket a megváltozott viszo
nyok között az egyház szolgálatára, az egész egyházi élet tartalmára, 
irányára, formájára vonatkozólag, főleg pedig az igehirdetésre nézve. 
Megmaradtak hagyományos, kitaposott utakon, amikor pedig már  
régen „új szántás”-ban kellett volna járniuk. Tovább prédikáltak 
olyan nyelven, amelyet az emberek már régen nem értettek és még 
csak azt sem vették észre, hogy ezért sokan megmosolyogják őket. A 
prédikációk „meg nem értését” igen sokszor azzal védték, hogy „Isten 
beszéde paradox valóság” pedig e védekezés helyett azon kellett 
volna fáradozniok, hogy az evangéliumot, egyszerű hétköznapi nyel
ven prédikálják.

És most nézzünk egy pillanatra ebből a szempontból magyar-  
országi evangélikus egyházunk történetének utolsó másfél évtizedére. 
Másfél évtizeddel ezelőtt egyházunk merően új környezetbe került. 
Az ún. „keresztyén Magyarország” helyett egy teljesen új politikai, 
gazdasági és társadalmi rendben kellett megtalálnia a helyét, kiala
kítania szolgálatát, annak tartalmát, célját és formáját és berendez
nie egyházi életét. Bizony ez „izgalmas útkeresés”-sel járt együtt, 
amely nem nélkülözhette az Isteűre való bátor rátekintési és a józan
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értelem nek az Isten színe elő tt való használatát. Akik ennek az út
nak a megkeresését Isten színe előtt járva magukra vállalták és mer
tek „új szántás”-t szántani, milyen sokszor „hívták ki maguk ellen 
korunk megmerevedetten csak hátrafelé tekintgető gondolkodóit.” 
A „hátrafelé tekintgetők” mivel is vádolták az útkeresőket és az új 
úton járókat? Ök voltak a „történet-filozófusok”, a „DC (Deutsche 
Christen) magyar utódai”, „a krisztológiától elszakadt etika képvi
selői”, az „eschatológia lebecsülői”, a „kereszt megkerülői” az „ant
ropocentrikus teológia művelői”, a „politizálok”, a „prófétai szolgá
lat elmellőzői” és a többi. . .  Bár szó sem volt DC-ről, sem a kereszt 
megkerüléséről, sem az eschatológia elhanyagolásáról — még akkor 
sem, ha itt-ott bizonyos kísértések voltaik is egyik, vagy másik irány
ban! — mégis jelzik ezek a vádak azt, hogy a „hátrafelé tekintgetők” 
mi mindent tettek meg azért, hogy m egakadályozzák az újnak a ki
alakulását. Arról most ne is beszéljünk, hogy a „megmerevedetten 
csak hátrafelé tekintgető gondolkodók” sokszor mennyire nem elé
gedtek meg a teológiai vádaskodással, hanem mi mindent tettek meg 
az új kialakulása ellen pl. 1956-ban!

Nekünk ma az a meggyőződésünk, hogy ha a „hátra tekintge- 
tőkre” hallgattunk volna, ma magyarországi evangélikus egyházunk 
szolgálata zsákutcába futott volna! Jó tudnunk azt, hogy lelkészeink  
tú lnyom ó többsége ma előretekint, m egtalálta helyét az ú j m agyar 
világban és jó irányban végzi szolgálatát. Ha m égis van itt-o tt egy- 
egy hátra tekintgető, azt teológiai eszm ecserékben kell m eggyőznünk  
arról, hogy nincs visszafelé út, hanem csak előre, nemcsak a po liti
kai, gazdasági és társadalm i életben, hanem az egyház életében sem

4.
I

Különösen is hangsúlyosak azok a kérdések, amelyeket a fent 
említett levél írója az evangélium ra  és az igehirdetésre vonatkozólag  
tesz fel. Véleményem szerint ezekre a kérdésekre adott helyes vála
szok igazítanak el bennünket minden más kérdésünkben, amelyek 
egyházunk új útján felvetődnek. Mik is ezek a kérdések? „Mi ma 
élő igehirdetők csak a m ár m eghaltak szócsövei tudunk lenni? A z 
előttünk^ élt nem zedékek m indent elm ondtak m ár a kinyilatkoztatás  
igazságaiból? Csak az epigonok szerepét lehet ma már betöltenünk? 
Csak az előttünk járó nagy teológusok m agyarázgatói, csak jól kép
ze tt ism ételgetői lehetünk?” Ha ezekre a kérdésekre helyes feleletet 
tudunk adni, akkor megoldódnak azok a problémák, hogy miért is 
járhat az egyház új utakon a különböző korszakokban és miért is 
tud mindig új mondanivalóval előjönni a „régi” evangélium alapján. 
Meggyőződésem szerint ha az egyház az idők folyamán sokszor le
maradt, az azért történt, mert a különböző korszakokban félre 
ismerte az evangélium lényegét és „természetét". A  „hátrafelé te
kintgető gondolkodók” nem annak ism erték fel az idők változásai 
között az evangélium ot, ami az valóban , hanem állandóan beszéltek  
az „o b jek tív” géről, am ely m inden korszakban ugyanaz és az evan
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gélium tényleges időfelettiségét összetévesztették  valam iféle idealista 
értelem ben v e tt  „eszm ei igazság” időfelettiségével.

Nekünk világosan kell látnunk és tudnunk, hogy a Szentlélek  
Űristennek m egvan a hatalma és szuverén szabadsága arra, hogy új 
időkben, új helyzetekben, újonnan adja és m agyarázza nékünk az 
evangéliumot. Bár a Szentléleknek az a munkája, mellyel a Szent
írásban benne rejlő igét nekünk adta, valóban lezárult — és ilyen 
értelemben Isten Igéje számunkra valóban „készen van” —, de az a 
munkája, mellyel eszközli a Szentírásban adott' törvénynek és evan
géliumnak m élyebb és szélesebb m egism erését, nem  zárult le ma 
sem. Igen jelentős szava Jézusnak idevonatkozólag ez: „Még sok 
mondanivalóm van hozzátok, de most nem hordozhatjátok el. Ám, 
mikor eljön az Igazság Lelke, ő m ajd elvezet titek e t m inden igaz
ságra’’ (Ján 16, 12—13), A Szentlélek tehát tovább munkálkodik, de 
nem úgy, hogy új kinyilatkoztatást hoz, hanem úgy, hogy a m egtör
tént k inyila tkozta tást azoknak a kérdéseknek az összefüggésében v i
lágosítja meg, am ely kérdésekkel az egyház a különböző korokban  
találkozik. Pál apostol is nagyon számít és épít a Szentléleknek arra 
a munkájára, amelyben a már egyszer elhangzott Igét mélyebben 
és igazabban nyújtja nékünk. Azért könyörög, hogy Isten az efezu- 
siaknak adja „a bölcseségnek és kijelentésnek  Lelkét az Ö meg
ismerésében” (Éf. 1, 17). Azt kéri tehát Pál,' hogy megtérésükkor 
kapott Szentlélek az efezusiakban munkálkodjék a „bölcseség irá
nyában, hogy egyre mélyebben tudjanak beletekinteni Isten kinyi
latkoztatásába. De azt is kéri, hogy a Szentlélek dolgozzék a „kije
lentés” vonalán is, ami nem a lezárt kinyilatkoztatás fonalának 
újabb felvételét és új, eddig még nem hallott kinyilatkoztatás esz
közlését jelenti, hanem azt, hogy az eddig kapott evangélium ot 
minél szélesebben, m inél több oldalról ism erjék meg abban a hely
zetben és arra való vonatkoztatásában is, am elyben o tt és akkor  
voltak. Arról van tehát szó. hogy a Szentlélek tud az idők folyam án  
az evangélium ból m indig újat, sőt egészen m eglepőt elénk tárni. 
Tudja az evangélium nak m ás-m ás arcát éspedig eddig még nem  
ism ert arcát is felénk fordítani.

Ha a levél írója azt kérdi, hogy „az előttünk járt nemzedékek 
már mindent elmondtak a kinyilatkoztatás igazságáról?” — akkor 
erre csak azt mondhatjuk: nem m ondtak el m indent! Ennek kö
vetkeztében nekünk nem kell feltétlenül „a már meghaltak szócsö
vei” lennünk! Nem kell „jól, képzett ismételgetőknek” lennünk! Bár 
nem szabad függetlenítenünk magunkat azoktól, akik előttünk jár
tak és akiknek Isten nyilvánvalóan, sok mindent megmutatott az 
evangéliumból, de nyugodtan tovább léphetünk és tovább is kell 
lépnünk a tekin tetben, hogy m egkeressük és m egtaláljuk a m i hely
zetünkre nézve az Isten m ondanivalóját.

A születésének 75. évfordulóját ünneplő P. Althaus professzor 
írja: Az Egyház igehirdetése nem egyszerű m egism étlése a bibliai 
igének, hanem időről-időre való ú j meghallása és m egbizonyítása a 
bibliai bizonyságtétel által m agát k inyilatkoztató Isten kinyilatkoz
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ta to tt igéjének. Istennek a kinyilatkoztatásban adott igazságát az 
apostolok is csak egy bizonyos időbeniségben és a bizonyságtevők 
egyéni sajátossága által meghatározott individuális törésen és kor
látozottságon keresztül hirdették. A bibliai bizonyságtétel a maga 
különleges formájában csak eszköze és hordozója a feltétlen igaz
ságnak, azonban ebben a formájában nem maga a feltétlen igazság. 
A z Egyház hallásának és igehirdetésének időről időre újnak keli 
lennie, mert hiszen Isten üdvkinyilatkoztatása is mindenkor csak 
az emberi existencia valóságához való viszonyában fogható meg és 
abban a kérdésben (problémában), amelyben az eredeti kinyilat
koztatás az emberrel szembe kerül, viszont az emberi existencia 
valóságát a történelem törvénye szerint minden új helyzetben új
ból kell felfogni és megérteni. íg y  a Biblia magyarázása élő értel
mezés és elsajátítás, m ivel az engedelm esség akar lenni Istennek 
Jézus Krisztusban adott élő és m inden nem zedéke újonnan eltaláló 
igazságával szemben. Ezért különbözik a keresztyénségnek a Bibliá
val szemben való magatartása minden törvényeskedő könyv-vallás
tól.” (Grundriss dér Dogma tik. II. 134—135. old.)

Az Egyház az evangéliummal szemben akkor követ el erősza
kot, ha azt, a különböző korokban egyfelől az eredeti szituációtól 
(am elyben az- az evangélium  elhangzott) függetlenül m int valam i 
„örök igét” hirdeti, másfelől akkor, ha ezt az ún. „örök igét” a tör
ténelem  folyam án változó szituációktól függetlenül akarja tovább  
adni. így csinál az evangéliumból valamiféle idealista „örök igaz- 
ság”-ot, vagy ,,tan”-t, ahelyett, hogy engedné, hogy rajta keresztül 
maga az élő K risztus szólaljon meg, bocsásson bűnöket és teremt
sen új életet a különböző új helyzetekben.

Az új mondanivaló megkeresése helyett gyakran abba a ve
szélybe is belekerülünk, hogy az evangéliumot „historizálva”, el- 
mesélgetve, az eredeti szituációt egyszerűen kiszínezve elmondjuk, 
abban a hitben, hogy az eredeti szituáció részleteinek alapos ,,el- 
prédikálása” biztosítja azt, hogy nem csúszunk félre a „tiszta 
evangélium” 'hirdetésében. Sohasem fogom elfelejteni egy élm énye
m et idevonatkozólag segédlelkész koromból. Az anyagyülekezettől 
messzefekvő filiában kellett istentisztelet tartanom karácsony első 
ünnepén. Mintegy 15 km-es szánkóutat tettem meg a nagy hóban. 
Az egyik útszakaszon az utat behavazott bokrok szegélyezték, me
lyeken. verebek dideregtek a nagy hidegben. A falusi parasztember, 
akinek a szánkóján mentünk a filiába, egyszer csak így szólt hoz
zám: „Aztán Tisztelendő Úr, ne arról prédikáljon  ám, hogy Jézus 
Krisztus m egszületett Betlehemben, meg hogy jászolba fek tették , 
meg hogy pásztorok vo ltak  a mezőn, akik őrizték  a bárányokat, 
mert — (és itt ostorával a bokrokon gubbasztó verebekre muta
tott!) — ezt még ezek a verebek is tudják!” Véleményem szerint 
ennek a paraszt-embernek tökéletesen igaza volt. Anélkül, hogy 
megtudta volna fogalmazni, az ellen tiltakozott, hogy karácsony 
?lső ünnepén „historizálva” prédikáljak! Vagyis úgv. hogv a bib
liai történetet szépen, színesen elmondjam. És lényegében azt igé
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nyelte, hogy erről beszéljek: m it jelent i tt  és m ost nekik az, hogy 
Jézus K risztus m egszü letett, hogy van ez összefüggésben életükkel 
a családban, a faluban, az országban. Ismétlem, maguk a gyüle
kezeti tagok igénylik, hogy ne jól képzett ism ételgetői legyünk az 
az evangélisták és az apostolok szavainak, és azoknak az igehirde
tőknek, akik az elmúlt évszázadokban előttünk jártak. Arra van  
szükség, hogy a k inyila tkozta to tt igének azt az „arcvonását” lássuk 
meg, am elyet Isten ma akar m egláttatn i velünk és azt vizsgáljuk  
meg, hogy azon keresztül m it mond Isten nekünk ma élő em be
reknek, közelebbről azoknak, akik a m agyarországi evangélikus 
egyházban és egyben a m i politikai, társadalm i, gazdasági és kul
turális rendünkben élnek.

5.
A fent elmondottakhoz erősen kapcsolódik az, amit az idézett 

levél írója Lutherrel kapcsolatban kérdez: „És vajon Luthernél be
fejeződhetik-e a teológiai tudom ány fejlődése? Teológiánk m egm a
radhat, m ondjuk a XVI. század ruházatában?” Egyértelmű feleletet 
kell adnunk: Luthernél sem m iképpen sem fejeződö tt be a teológiai 
tudom ány fejlődése és teológiánk sem m iképpen sem m aradhat meg 
a XVI. század ruházatában. Pontosabban azonban így kell monda
nom: sajnos egyfelől sok vonatkozásban még o tt sem tartunk, ahol 
Luther tartott, másfelől bizonyos vonatkozásban bátran tovább kell 
lépnünk. Az az igazság, hogy még nem' használtuk fel te ljes m ér
tékben a lutheri reformáció örökségét. Itt elsősorban két dologra 
gondolok: az evangélium  helyes értékelésére és a „hivatás” (elhívás) 
helyes értelmezésére. Nem vitás, hogy Luther az evangéliumot an
nak látta, aminek az első keresztyének látták: drága örömüzenet 
arról, hogy m it cselekedett Ipten Jézus K risztusban  az em beriség  
megmentésére. Luther pontosan látta, hogy ezen az evangéliumon 
keresztül Isten új korszakot hozott a világba, amely éppen azáltal 
valósult, hogy Krisztus jött és elvégezte a váltság munkáját. Saj
nos, számunkra igen gyakran az evangélium arra jó, hogy ism er
tessük: m it köteles az em ber cselekedni Istennel szmben. Ez azt 
jelenti, hogy tö rvén yt csináltunk az evangélium ból, amely pedig 
örömüzenet. így gyakran meggátoljuk azoknak az erőknek az elő
retörését, amelyek az evangéliumból áradnának és indítanának 
bennünket egy sokkal jobban gyümölcsöző, illetőleg cselekvő ke
resztyén életre a mában! — Néhány szót az „elhívásról”! Luther vi
lágosan tanítja, hogy Isten ebben a földi életben hívott el bennün
ket az ő szolgálatára. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén  em ber a je 
lenvaló világnak nem fordíthat hátat, mintha semmibe se kellene 
vennie a mostani világgal szemben fennálló kötelességet. Isten ebbe 
a világba küldi gyülekezetét. Isten a keresztyén embert, aki kész
séggel engedelmeskedik az Ö küldetésének, felruházza olyan erők
kel, hogy elvégezhesse ebben a világban a szeretet m unkáját. INÍincs 
tehát profán terület és szent terület, hanem csak olyan terület van, 
amely felett Isten az Űr és csak olyan terület van, am elyen a ke
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resztyén  em ber köteles szolgálni em bertársai javát. Ha mindezt vé
giggondoljuk, akkor látjuk hogy sok tekintetben nem túllépnünk 
kell Luthert, hanem vissza kell hozzá térnünk  és az eddiginél job
ban meg kell értenünk és tanításait jobban magunkénak kell tud
nunk. i

Ugyanakkor az is igaz, hogy más vonatkozásban viszont tovább  
kell lépnünk, mint Luther. Ö más körülmények között, más poli
tikai, gazdasági és társadalmi helyzetben élt, mint mi. Mások vol
tak korának a kérdései és mások voltak sok tekintetben kora egy
házának kérdései és problémái is, mint a mi korunké, vagy a mi 
egyházunké. Sok olyan problém ával kell ma m egbirkóznunk, m ely
ben Luther nem tud segítséget adni, m ert az ő idejében az a prob
léma ism eretlen  volt. Vannak olyan teológusok, akik arról beszél
nek, hogy amíg Luther korában az egyházban az volt az emberek 
főkérdése „hogyan nyerhetek egy kegyelmes Istent”, ma ez a kér
dés áll homloktérbe: „hogyan nyerhetek egy szerető felebarátot?” 
Nem vitás, hogy a m egigazulás kérdése soha nem kerülhet ki a kö
zéppontból, de az lehetséges, hogy éppen a megigazulásból kiindul
va, olyan kérdések kerülhetnek ma hom loktérbe, am elyek a ke
resztyén  em ber m egszentélődésével, illetőleg szeretetszolgálatával 
hangsúlyozottabban foglalkoznak. A fontos csak az, hogy egy pil
lanatig se higyjük, hogy ha olyan egyházi és világi kérdésekkel fog
lalkozunk, am ivel Luther a maga korában nem foglalkozott, akkor  
„hűtelenek” vagyunk Lutherhoz, vagy valam i módon tévutakun já 
runk. Bátran kell szemébe nézni azoknak a problémáknak, amelyek 
a mi időnkben állnak előttünk és meg kell találnunk a helyes fele
leteket az égető kérdésekre. Ez azért lehetséges, mert a Szentírás 
nem tanok gyűjteménye, hanem olyan könyv, amelyben az élő Isten 
mondja el élő beszédét..

6.

Végül még egy kérdéssel kell foglalkoznunk. Ezt kérdezi a le
vélíró: „Csak az előttünk járó nagy teológusok magyarázói, csak 
jól képzett ism ételgetői lehetünk?” Valóban többen azt gondolják, 
hogy mi ma csak „magyarázgatói” lehetünk a nagy teológusoknak. 
Sokszor azért nem tudunk a m i helyzetünkben előrem enni. m ert 
egy-egy neves külföldi — elsősorban nyugati — teológus egy-egy  
m unkáját, vagy m egállapítását tartju k  annak a számunkra is köte
lező „plafon”-nak, am elyen túl nem  szabad mennünk, m ert akkor  
m ár ingoványos talajon járunk. Régebben inkább, ma már kevésbé 
fordul elő, hogy egy-egy teológiai vitát — szánté megfellebbezhetet
lenül — azzal zárunk le: „így mondja ezt X. Y., aki ennek a kér
désnek külföldön egyik legnagyobb ismerője!” Azon az állásponton 
vagyok, hogy sem m iképpen sem szabad m agunkat elhatárolni a kül
földi egyházak teológusainak m unkájától és nem is volna kívánatos 
m agunkat azoktól függetleníteni. Ez önmagunk m egszegényítése, 
az egyház egészével való közösségvállalásunk m egtörése és ön-
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m agunknak m indenek fölé való helyezése volna. De ugyanilyen erő
sen hangsúlyozom azt is, hogy magunkat sokkal jobban kell önálló
sítanunk a teológiai munkában, mint eddig tettük. Lássunk világo
san: Nincs olyan teológus sehol a világon  — bármennyire azt gon
dolják is egyesek magukról —, aki függetleníteni tudná m agát azok
tól a gazdasági, társadalm i és politikai tényezőktől, am elyek között 
él. Ez azt jelenti, hogy a legkiválóbb nyugati teológus, legkiválóbb  
teológiai m unkáján is ra jta  van valam ilyen  form ában a „nyugati 
világ” bélyege. És amikor mi ezeknek a nagy teológusoknak a műveit 
olvassuk, sokszor minden további nélkül átvesszük nemcsak az 
általuk felismert bibliai igazságot egy bizonyos kérdésben, hanem  
vele együ tt azt a szem léletet is, am elyben az a nyugati teológus még 
a bibliai igazságokat is nézi. V iszont, nekünk mások a körülm é
nyeink, m ások a problém áink és a m i kérdéseinkre, még a legjobb  
nyugati teológus sem tud kielégítő választ adni. Ha ezt nem tudjuk 
elfogadni, rövidzárlatba kerülhetnek teológiai eszmélkedéseink is.

Az volna jó, ha minél többen próbálnának fölvetni olyan őszinte 
kérdéseket, mint a fentemlített levél írója teszi és együ tt igyekez
nénk m egtalálni kérdéseinkre a feleletet egész egyházunk szolgálata 
érdekében.

K áldy Zoltán

A z idealizm us a nagy ellenfél. A zt is m ondhatnánk: a keresztyénség  
ellensége! H iszen elvileg nem  különbözik kiindulási pontjain és k ije len 
téseit illetően bárm elyik pogány vallástól. M int m inden  vallás, az idea
lizmus is „alulról” kiinduló kísérlet (Ján. 8, 23.), hogy a filozófiai de
dukció és absztrakció segítségével bizonyos abszolút értékekre s végül 
is a legnagyobb jóhoz, „Istenhez” jusson el. A z idealizm us a filozófia és 
spekulatív gondolkodás segítségével terem ti meg eszm éit és isteneit az 
ember képére és elképzelésére. A  vallás és az idealizm us ellen fo ly ta to tt 
radikális és m egdönthetetlen m arxista  kritika  figyelm eztessen bennünket 
arra, hogy a kereszyénség sohasem azonosítható a vallással és nem  hoz
ható egy szintre az idealizm ussal sem.

Dr. Kehnscherper (Greií'swald)

Ma néhány esztendő alatt következnek be olyan események, amelyek 
korábban évszázadok múltán következtek be. A 100 esztendővel ezelőtt 
kialakult ipari központok egy évtized alatt megváltoztatták a városok 
arculatát. A termelőszövetkezetek megalakulása pedig két esztendő alatt 
teljesen újjá alakította falvainkat. A traktorral és rádióval, a mosógéppel 
és televízióval, a brigádok kollektív munkájával pedig átalakul az egyes 
ember magatartása, életstílusa és magatartása is. Sok régi dolog avul 
el közben. Évszázados egyházi szokások omlanak össze. A „falusi pré
dikációk" kora tehát lejárt.

A Berlin—Brandenburgi Zsinat anyagából (1963)

„Nem vezet ú t visszafelé, sem  a 16. századba, sem  a keresztyén egy
ház kezdeti korszakába. Csak előre vivő út van s ez abban a tudatban, 
hogy az egyház Ura a régi."

Dr. Beckm ann professzor (1963)
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Ta n u lm á n y o k

Az istentisztelet
Ez a cikk az Agenda bevezetéséül 
készült.

A z ú jtestám entom i istentisztelet

Jézus és az apostolok sohasem  nevezik istentiszteletnek azt, am it 
mi annak  szoktunk nevezni. A z ú jtestám entom i istentisztelet nem  a tem p
lom ban , hanem  a keresztyén em ber m indennapi életében, a világban  
folyik. Idézzük Jézus igéjét: „Eljön az óra, am ikor sem  ezen a hegyen, 
sem Jeruzsálem ben nem  im ádjátok az Atyát. Eljön az óra, és az most 
van, am ikor az igazi im ádók lélekben és igazságban im ádják az A tyát, 
m ert az Atya is olyanokat keres, akik  őt így im ádják.” (Jn 4, 21.23) 
Idézzük P ál apostol szavait is, legnagyobb levelének sarkalatos versét, 
am ellyel h ittan i fejtegetései u tán  a m indennapi élet fordul: ..Kérlek 
azért az Isten irgalm ára: szánjátok oda teste teke t élő, szent és Istennek 
tetsző áldozatul. Ez legyen a ti okos in tentiszteletetek. És form álódjatok 
á t a ti elm étek m egújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó, 
kedves és tökéletes ak a ra ta .” (Rm 12, 1.2) János apostol pedig ezt írja: 
„Ezt a parancsolatot vettük  tőle, hogy ak i szereti az Istent, szeresse a 
maga a ty jafiá t is. M ert aki nem  szereti a ty jafiát, ak it lá tott, nem  szeret
heti Istent, ak it nem  lá to tt.” (ÍJn  4, 20.21) Ez az állásfoglalás tükröződik 
az egész Újszövetségben a szeretet kettős, de egy parancsolatától az 
apostoli intésekig. Nincs más istentisztelet, m in t a felebarát szeretete a 
valóságban, a m indennapi életben, a világban. Erre az istentiszteletre  
szabadított fe l m inke t Isten azzal, hogy Jézust elküldte a világba. Jézus 
pedig nem  vonult vissza a  tem plom  hom ályába, sem a pusztába, hanem  
em berekkel együtt verejtékezett az országutakon, leült a vámszedők 
közé, ott volt a  halottas házban, de részt vett a  násznép öröm ében is. 
É rtésünkre ad ta  ezzel, hogy Isten nem  a világon kívül, hanem  a világban 
és a világért akar élni, nem  akarja  az em ber k á rá t vagy pusztulását, 
hanem  életét és örömét. É rtésünkre ad ta azt is, hogy Isten „olyanokat 
keres, akik  őt így im ád ják” ! (Jn 4, 23)

A z újtestám entom i gyülekezet összejövetele

Az újtestám entom i gyülekezetek mégis szívesen és szorgalm asan 
jö ttek  össze. Egybegyülekezésük azonban nem  volt m enekülés a  világból. 
Nem a zajból m enekültek a csendbe, a bűnből a tisztaságba, az idegenből 
az otthonba, a világból önmagukba. Nem léptek á t egy szent küszöböt, 
am ely elválasztja Isten v ilágát az em ber világától. Hanem  azért jöttek 
össze, hogy feltekintsenek Istenre. A rra  az Istenre, aki a világot szereti.

140



és elárasztja  atyai jóságának sokféle ajándékával. A rra  az Istenre, aki 
Fiát küldte a haléiba, hogy a világnak élete legyen. S azért jö ttek  össze, 
hogy hallgassák a  bizonyságtételt Jézusról. A rról a  Jézusról, aki szol
gálni jö tt a  világba, s ak inek  szeretete nem  ism ert korlátokat, határokat, 
em beri előítéleteket, hanem  m agába foglalta az egész világot. A rról a 
Jézusról, aki életét ad ta  a  világért, s ennek bizonyságául szerezte az 
úrvacsorát, a keresztyén összejövetelek egyik legfontosabb elemét. M egint 
az egész újszövetség tanúskodik arról, hogy az első keresztyének Istenre 
s Jézusra tekin tve  sem  ford íto ttak hátat a világnak, hanem  tő lük tanultak  
jóságot, türelm et, szolgálatra készséget, em berszeretetet. Üres képm uta
tásnak bélyegezték azt a keresztyénséget, am elyen nem  m u ta tkoztak  a 
hitnek ezek a gyümölcsei, a m indennapi élet isten tiszte lete . ,

A  m i gyülekezeti isten tiszte lete ink

Mai gyülekezeti, tem plom i összejöveteleinket az újszövetségi szóhaszr 
nálattól eltérően szok tuk isten tiszte letnek nevezni. N em  vá ltozta tjuk  meg  
ezt a szóhasználatot, de érvényesítenünk kell az újszövetségi szem léletet, 
am ely szerint az isten tiszte let igazi értelem ben véve nem  a templom ban, 
hanem  a világban fo lyik , s a tem plom i isten tiszte let az élet istentisztele
tében éri el célját. Ezért am ennyire elevenedik bennünk az igazi keresz
tyén felelősségérzet a világért, az em ber m indennapi és világm éretű 
kérdéseiért, anny ira  szükségesnek érezzük istentiszteletre gyülekezésün
ket, hogy együtt hallgassuk az igét Isten  világot átfogó jóságáról, együtt 
te ljesedjünk meg az evangélium  és a szentségek á ltal Jézus K risztus 
irgalm as em berszeretetével, és együtt vigyük im ádságunkban Isten  elé 
m agunk és az egész világ ügyeit. Ezért jövünk össze gyülekezeti tem p
lomi istentiszteletre. S ezért a világot alkotó és szerető Isten t tagadja 
meg az, aki a  m indennapi élet elől az istentiszteletbe ak a r visszahúzódni, 
és a világ felé forduló Istennel találkozik az, aki a világ elől a tem p
lomba ak a r menekülni.

A z evangélikus istentisztelet

A  gyülekezeti isten tiszte let és a m indennapi élet szoros kapcsolatából 
következik , hogy az egyház isten tiszte letének a rendje, felépítése, menete, 
kifejező  form ái és elemei nem  állandóak, hanem  fe jlődnek a történelem  
folyam án, és a lkalm azkodnak népi, nyelvi, kulturális és egyéb helyi 
adottságokhoz. A z  istentisztelet rend je  csak o tt csontosodik meg, ahol 
az egyház elszakadt a valóságtól, a  világtól, a  m indennapi élettől, és 
önm agába zárkózik. Az istentiszteletnek nincs örök érvényű isteni rendje. 
Sem Jézus, sem az apostolok nem  rendeltek, vagy a lak íto ttak  ki ilyent. 
Nem isteni rend sem a keleti, sem a nyugati egyház rendje. De nem  az 
egyházhoz egyedül méltó, őskeresztyén istentiszteleti rend a pú titánusoké 
sem. És term észetesen nem  örök érvényű a „lu theri’’ rend sem, hiszen 
m aga L u ther is többfélét bocsátott ki, és m indegyik bevezetésében hang
súlyozta az istentiszteleti rend  változandóságát.

Az evangélikus-lutheri reform ációnak ezt az őskeresztyénséggel 
egyező elvi állásfoglalását más felekezetek gyakran értelm ezik elvtelen- 
ségnek, sőt sokszor sa já t köreinkben sem ta lá l m egértésre. Pedig ez a 
látszólagos elvtelenség az evangélikus reform áció igen határozott és 
világos kettős elvi állásfoglalásának a következménye. Az egyik az, hogy 
az evangélikus reform áció szám ára a gyülekezeti istentisztelet elenged
hetetlen és fő alkotó elem e az evangélium  h irdetése és a szentségek
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kiszolgáltatása. Hiszen ezekben jelenik  meg Isten a gyülekezet szám ára 
úgy, m int a világ felé forduló, em bert szerető Isten. A m ásik ebből követ
kezik: az evangélikus reform áció az istentisztelet rendjének  és fo rm ájá
nak a k ia lak ításánál a  gyülekezetre néz. Ezért vállal az istentiszteletben 
a  gyülekezet szám ára kedves és élő, de Isten  igéjével nem  ellenkező 
hagyom ányokat. Viszont új elem ekkel is gazdagítja istentiszteletét, fő
ként a gyülekezet ak tív  részvételének a  biztosítására. M indezt pedig azért 
teszi, hogy istentisztelete eleven kapcsolatban m aradjon a  gyülekezettel 
és így a m indennapi élet istentiszteletével. Az evangélikus egyház ezért 
sohasem  tek in ti istentiszteleti rend jé t véglegesnek, m indig m egértő lesz 
az értékes hagyom ányok iránt, de m indig keresi a változó viszonyoknak 
és helyzeteknek is megfelelő form ákat, hogy istentisztelete el ne szakad
jon az élettől.

Lelkész, gyülekezet, egyház

Jézus nem  könyvet hagyott egyházára, hanem  élő em bereket küldőt! 
az evangélium  szolgálatára. Nem véletlen ez. Jézus nem akarta az evan
géliumot, mint valami tanítást a betűkbe merevíteni, hanem azt akarta, 
hogy szolgálatára elhívott emberek élőszóval, időhöz, helyhez,- korhoz, 
népekhez, nyelvekhez és egyéb körülményekhez alkalmazkodva hirdessék 
Isten világhoz hajló szeretetét. Ezért nélkülözhetetlen az istentiszteletben 
az igehirdető szolgálata. Az igehirdetés az istentisztelet legmozgékonyabb, 
az élethez legközelebb álló és az élettel leginkább együtthaladó része. 
Elvégzéséhez a  lelkésznek egész em bernek kell lennie, ak i m agába fo
gadja az em ber elesettségét, kételkedését, akiben m egvan az em ber tudás
szomja, alkotásvágya, fá rad h a ta tlan  törekvése az em beriség szebb és 
em beribb életére, de aki ilyen lélekkel figyel a világot éltető és üdvö
zítő Istenre. A lelkész ilyen készültséggel m ehet a  szószékre. Ilyen lé lek
kel végezheti, m ásik fontos szolgálatát is az istentiszteletben: az  im ád
kozást. M indkettőben nem  egyszerűen a m aga gondolatait ism étli, hanem  
a  gyülekezetei á llítja  Isten  elé. A lelkész szolgálata m ellett az isten- 
tisztelet állandóbb része az, am elyben a gyülekezet szólal meg. Je lleg 
zetes form ája az éneklés. E rre az evangélikus istentisztelet a gyülekezeti 
elvnek m egfelelően mindig bőségesen ad a lkalm at és lehetőséget.

A gyülekezetre való tek in te tte l van szükség az istentiszteletek állandó 
rend jére  is. A lelkész nem  lepheti meg gyülekezetét új és idegen isten- 
tiszteleti elem ekkel vagy rendekkel, nem  is változta tha t ra jtu k  ó n k é -" 
nyesen. E llenben a lelkész kötelessége nevelni gyülekezetét, hogy az 
evangélikus istentiszteleti elveknek megfelelően ne ta rtsák  hagyományos 
istentiszteleti form áikat egyetlen lehetséges rendnek, hogy hajlandók 
legyenek az evangélikus egyház istentiszteleti értékeiből m eríteni és ú ja t 
tanulni, és hogy m egism erjék és megszeressék a különféle istentiszteleti 
fo rm ákat és énekeket, am elyek evangélikus egyházunk közös kincsei. 
Ez a nevelőm unka, gyülekezeteink látókörének ez a  szélesítése szükséges 
ahhoz, hogy gyülekezeteink istentiszteleti élete meg ne m erevedjék, ill. 
hogy a  m egm erevedésből kiszabaduljon, és a nagyon eltérő istentiszteleti 
hagyom ányokat ápoló gyülekezeteink egym ás értékeit m egism erjék, m eg
becsüljék és kicseréljék, így m agyarországi evangélikus egyházunk kere
tein  belül közeledjenek egym áshoz és m egtartsák  kapcsolatukat a  m in
dennapi élettel és a  világgal. E rre n yú jt ú tm utatást és segítséget ez az, 
agenda.

Prőhle Károly
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A zsinagógai liturgia kezdő fázisainak  
történeti áttekintése és fejlődése

A  száműzetés előtti kor

B ár a  zsidó vallás isteni k inyilatkoztatáson alapul, mégis nem  csupán 
olyan elem eket tartalm az, am elyek specifikusan a sa játjai. Világosan 
látszik ra jta  más, régibb és m agasabb fejlettségű ku ltú rák  befolyása is. 
A kinyilatkoztatás egy ilyen, a  gondviselés részéről előre elkészített ta 
la jra  épült.

A bibliatudom ánynak az a  feladata, hogy felm utasson m inden olyan 
izrael-előtti elemet, m elyeket az isten tiszte le t ta rta lm az s m elyekkel a 
P entateuch könyve a szövetség sá to ra a lap ítása alkalm ából ism ertet meg 
minket.

Az egzakt ku ta tás során m indenekelőtt az áldozati kultusz és az 
istentisztelet között kell különbséget tennünk , b á r e kettő  eredetileg 
bizonyosan egységet je len te tt és bizonyos, hogy nem  volt nyilvános isten- 
tisztelet áldozat bem utatása nélkül. Az egyébként igaz, hogy a régm últ 
időkben az áldozatot mindig a  m indenkori körülm ények határo lták  körül 
és megfelelő kérések keretezték. Ezeknek a  kéréseknek, im ádságoknak 
— melyek m indig ugyanazon alkalm akkal vagy hasonló jellegű esem é
nyekkel voltak kapcsolatban — m egvolt a  m aguk egészen határozott ten 
denciá juk  abban  az irányban, hogy — ha elsősorban csak tisztán  szer
kezetileg is — állandó alakot nyerjenek.

Ez az archaikusán  egyszerű kultuszform a a zsidóknál hosszú időn 
keresztül megvolt. Hogy meggyőződhessünk efelől, csak bárm elyik bibliai 
könyvet kell k inyitnunk; a kultusz körülbelül a következőképpen folyt 
le: az áldozatot egy bizonyos áldozati m agaslaton bem utatták ; ezt az 
ak tu st rövid im ádságokkal k ísérték  és áldozati lakom ával fejezték be.

Ebben az összefüggésben a kultusz helyének kérdését egy kissé köze
lebbről kell szem ügyre vennünk. Az bizonyos, hogy Mózes V. könyve 
form álisan m eghatározza az egyetlen lehetséges ku ltuszi helyet (12. feje
zet). A szöveg főképpen a rra  m utat, hogy a kultusznak, a zsidóknak az 
ígéret fö ld jére tö rtén t bevonulása után, azon a helyen kell m egtörténnie, 
„m elyet Jahw e, a ti Istenetek, törzseitek közül kiválaszt, és nevét m eg
nyugodni hagyja ra jta  és az t a  m aga lakhelyévé teszi”.

A bibliai kronológia szem pontjából ezek az előírások meglehetősen 
későn kezdődtek meg. Ezek egyrészt m á r meglevő helyzetet szankcio
náltak , m ásrészt pedig egy ideálisnak látszó állapotot írn ak  le, m elyet 
azonban — legalábbis a babyloni fogság elő tt — sohasem  valósítottak 
meg teljesen.

K ánaán földjének m eghódítása után, Józsué a la tt, a  szentélyt első
nek Silóban á llíto tták  fel, mégis em ellett folytatódott az a  vallásos gya
korlat is, hogy az országban az áldozati m agaslatokon m indenhol áldoz
tak. Ezt a  gyakorlatot még a b írák  és a  p róféták  idejében is m egtartották.

Dávid k irály  idejében hallunk  a nobesi szentélyről. A szövetség 
ládájának  Jeruzsálem be szállítása (I. K rónika 16. fejezet) és a tem plom

k u r t h  h r u b y
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felépítéséhez a megfelelő hely végleges k iválasztása után, a régi szokás 
külsőlegesen nagyon szívósnak m utatkozott. A prófétáknak  a  gyökeret 
vert szokások ellen állandóan fel kell em elniük hangjukat, hogy a ká- 
naáni szokások szerin t a  m agaslatokra áldozatot vigyenek, mely mégis 
anélkül történt, hogy ez a gyakorlat bálványim ádás jellegét öltötte volna 
magára.

A jeruzsálem i tem plom  felépítése u tán  h ivatalosan is elvetették 
m inden kultikus szertartásnak  a szentélyen kívül történő bem utatását. 
Azonban ez csak Júdában  volt realizálható. Izraelben — a szakadás még 
Salam on generáció jára nyúlik  vissza, ak i a  tem plom ot ép ítette —, az 
áldozati m agaslatok továbbra is m egm aradtak, és Jeroboám  k irály  egyik 
legelső te tte  az volt, hogy Beth-El-ben (I. K irályok 13. fejezet) „kon- 
kurrens szentélyt” alapított, helyesebben szólva: h ivatalosan újjáélesz
te tte  azt.

A tem plom m al az istentiszteleti fejlődésnek egészen új szakasza 
kezdődött. I tt  pontosan szabályozott litu rg iával ta lálkozunk m ár, egészen 
pontosan m eghatározott renddel mindazon kérdések szem pontjából, am e
lyek a  tu lajdonképpeni áldozati szolgálatra vonatkoznak, és megvolt a 
tem plom nak a  m aga sa já t kultikus személyzete is: papok, leviták  és az 
o ltá r körüli, pontosan m egállapított feladatokkal m egbízott alacsonyabb- 
rendű szolgák.

A tem plom i szolgálat szervezete is egészen bizonyosan egy hosszú 
ideig ta rtó  fejlődés eredm énye volt, m elynek m ár csak végső stádiúm áról 
szól a  bibliai szöveg. így néhány szerző a  pusztában felá llíto tt szövetség 
sá tora bibliai leírásában csak vissza ve títe tt ideális' állapotot kíván látni, 
mely a valóságban azonban nem  volt meg soha és am ely m egfelelt, Izrael 
nkgy prófétáinak környezetéből, bizonyos körök várakozásainak és aspi
rációinak. A nélkül azonban, hogy ilyen m esszire nyúlnánk vissza, fel
té telezhetjük  azt, hogy a tem plom i kultusz szervezete is -a kinyilatkoz- 
ta tási elem ek a lap ján  a fejlődés törvényének volt alárendelve.

A tem plom i litu rg ia profán, nem -bibliai le írásá t egyfelől Josephús 
Flavius ad ja  meg, ak i maga is papi családból szárm azott és ifjú  korában 
a tem plom ban szolgált, m ásrészt pedig a talm udi irodalom. M indkét 
esetben olyan leírásokról van szó, m elyeknek tárgya a  m ásodik tem p
lomban  folyó istentisztelet, úgyhogy egy olyan istentiszteleti á llapot meg
jelenítése tö rtén ik  előttünk, m elyben az istentiszteleti cerem óniák te l
jesen  kifejlődött és végérvényesen m egállapodott form ában állanak 
elénk. Ezek a tények és adottságok teh á t nem  engedik meg nekünk azt, 
hogy ezekből feltétlenül érvényes m egállapításokat von junk  le  egy még 
távolabbi korszakra vonatkozóan.

Ha feltételezzük azt, hogy a vallásos buzgóság bizonyos korszakában 
a jeruzsálem i templom, legalábbis Júdában, az egyetlen valóságos kul
tikus hely volt (pl. II. K irályok 18. fejezet: H iskiás uralkodásának ide
jén), úgy a népesség nagy része a legfontosabb ünnepeken alkalm at kapott 
arra , hogy elzarándokoljon oda. M ásrészt azonban nagyon valószínűtlen, 
hogy akkoriban Jeruzsálem en kívül a szom batot és az ünnepeket m inden 
istentiszteleti összegyülekezés nélkül ünnepelték  meg. B izonyára megvolt 
az oka, hogy a bibliai term inológia az ünnepeket miqrae qódes-nek ne
vezi, a „szent gyülekezés n ap jának”, és hogy így annak  éppen gyülekezeti 
je llegét k íván ja aláhúzni. M inthogy azonban semmi biztos utalásunk 
nincs erre  vonatkozóan, m inden — am it ezen a terü leten  az exilium  előtti 
korszakról egyáltalán m egállapíthatunk —, szükségképpen hypothetikus 
m arad.
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Ahogy az egész zsidó theológia szám ára, úgy Izrael liturgiái életére 
vonatkozóan is döntő fordulópontot je len te tt a babyloni fogság. A te m p 
lom lerom bolásával K risztus elő tt 586-ban, N abukadnecar a zsidó népet 
istentiszteleti központjától megfosztotta. Valószínű — sok ku ta tó  m inden
esetre ezen az állásponton van —, hogy akkor abból a  nagyon is érthető  
igyekezetből kiindulva, hogy vallásos örökségüket megmentsék, kezdtek 
rendszeresen összejönni, hogy közösen, a  szent ira tok  olvasásában vigaszt 
kapjanak és m eghallgassák azokat az intelm eket, m elyeket a gyülekezet 
vezetői a  néphez intéztek. Ezeknek az összegyülekezéseknek egy m ásik 
célja pedig az volt, hogy közösen vallják  meg a zsidó h it nagy alapelveit, 
melyek egyedül voltak  képesek arra , hogy a  zsidóságot megőrizzék attól, 
hogy beolvadjon egy sokkal nagyobb k u ltú rá jú  népbe és miliőbe, m elynek 
egyébként igen nagy vonzóereje volt.

A nép egy részének Palesztinába tö rtén t visszatérése, valam in t a 
tem plom  ú jra  való felépítése után, ezek a  tan ítás és törvényolvasás 
céljából ta rto tt összegyülekezések nem csak a Babylonban visszam aradt 
zsidók részéről folytatódtak, hanem  egészen bizonyosan azok is m egtar
to tták  ezeket, akik  a tyá ik  országába té rtek  vissza.

Ennél a  fejlődésnél persze theológiai m egfontolások is szerepet já t
szanak. A szám űzetés évei a vallásos elképzelések te rü le tén  is bizonyos 
változásokat hoztak m agukkal. Első és közvetlen hatása ennek az  volt, 
hogy kezdtek visszaem lékezni és ráeszm élni Izrael vallásos örökségére. 
M ásrészt pedig az általános horizont a  m agas fejlettségű néppel és civili
zációval tö rténő kényszerű érintkezés során, jelentősen kitágult. Ehhez 
já ru lt még az is, hogy a m egszokott kollektív  és intézm ényes keretek  
felbom lása Izrael vallásos életét — mely a szám űzetés elő tt erősen közös
ség tartásra irányuló  jelleget m u ta to tt —, a  személyes és belsőben történő 
elmélyedés ú tja ira  irányíto tta .

A régi elképzelés az áldozatról és a tem plom i kultuszról, m elyekben 
a nép, csak m in t néző, egészen kívülállóan vett részt, egy egészen más 
lehetőségnek ad ta  á t helyét. A jövőben az egyén szám ára a  liturgiában 
való ak tív  részvétel irányában, valam in t az istentiszteleti folyam attal 
való szorosabb kapcsolat m egvalósításában követeltek több lehetőséget.

Az áldozati kultuszon kívülálló ima-liturgia fejlődése

Ami az idővel történő liturgiái fejlődést illeti, mely a száműzetés 
után következett be, e rre  vonatkozólag sem m i közvetlen ada tunk  nincs. 
Legalábbis az akkoriban  fogalm azott bibliai könyvekben nincsenek ide
vágó utalások. M indenesetre nem  já ru n k  el helytelenül, ha a  talm udista 
irodalom ra tekintünk, mely — legalábbis néhány konkrét esetben — igen 
régi m otívum okat foglal m agában.

A m indennapos litu rg ia első nyomai, m elyek többé m ár nem  állo ttak  
k ifejezett kapcsolatban az áldozattal, m agára a tem plom ra vonatkozóan 
jelentkeznek. A Tam id-féle M isna-trak tá tus ada ta i szerint (V, 1) a  szol
gálattévő papok az áldozati kultuszt m indennap lefo ly tatták , hogy az 
im ádság kötelességének eleget tegyenek. Ugyanezen hely szerin t ez ’ az' 
im ádság olyan bibliai helyekből állott, am elyek a zsidó vallás a lap ja ira  
vonatkoznak, m in t a  Dekalogusra, a  söma ’jisráél-ra  („Hallod, I z ra e l . . , ”) 
és m ásokra. Ezt a szöveget egy bevezetés és egy befejezési form ula 
keretezte, m elyek közül az első Isten  irán ti hálaadás volt a  Tórában
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tö rtén t kinyilatkoztatásért, míg az utóbbi az ígéretet tartalm azta, állandó 
figyelem m el a  törvényre.

Jeruzsálem  lakóinak, illetőleg a  zarándokoknak, akik  az ünnep a lkal
mából Jeruzsálem be m entek, m indig volt a lkalm uk arra , hogy a tem p
lomi litu rg iában  részt vegyenek, ak á r a könyörgések révén, a k á r  a levi
ták  zsoltáréneklésének különböző részeibe történő bekapcsolódás révén. 
A fogság utáni időben a  zsoltárok is liturgiái im ádságokká le ttek  és ezt 
a szerepüket azóta is m egtarto tták  a zsidó kultuszban éppen úgy, mint 
a keresztyén im ádságban.

A  Ma’amadót. Hogy az egész népnek lehetővé tegyék a részvételt a 
jeruzsálem i központi szentélyben folyó istentiszteleten, kiszélesítették 
a  papok és leviták  felosztását huszonnégy osztályban a népesség minden 
rétegére (I. K rónika 24. fejezet). Ez a  M a’am adót kezdete és eredete, S í 
a szó az ’ám ad gyökből szárm azik („egyenesen á lln i”) és konkrét esetben 
az t jelenti, hogy „az áldozat bem utatása p illana tában  az o ltá r m ellett 
á lln i”. Ezeknek az alsóbb rendeknek az volt a feladatuk, hogy m eghatá
rozott turnusokban  az egyes országrészeket az áldozati szertartásokban 
képviseljék.

A m ikor szolgálatban voltak, ezeknek az alsóbb osztályoknak a  tagjai 
naponta négyszer jö ttek  össze közös im ádkozásra. M iközben egy ilyen 
delegáció Jeruzsálem ben tartózkodott, ugyanannak a  rendnek többi tag
jai, ak ik  nem  vonultak  a  fővárosba, ugyanabban az órában szárm azás
helyükön gyülekeztek össze.

Az ünnepnapokról szóló trak tá tu s  (Ta’anit) ta rta lm az néhány meg
jegyzést a M a’am adót ünnepén használatos liturgiáról. Az itt  (IV. fejezet) 
em líte tt im ádságok hasonlítanak  azokhoz, m elyekről m ár volt szó a 
papoknak a  szentélyben tö rtén t ima-összegyülekezésével kapcsolatosan. 
Szinte bizonyos az, hogy eközben a papi á ldást is elm ondták, legalábbis 
azokon a helyeken, ahol ároniak  laktak.

A babylóni Talm ud révén, mely a M isnát m agyarázza, tu d ju k  azt 
is, hogy különböző körzetek a  katasztrófa idején M a’am adótjukban Je ru 
zsálemhez fordultak, hogy m agukat egészen különleges módon a  szen- 
télybeli im ádságnak a ján lják . így a kérő im ádság a M a’am adót litu rg iá
nak állandó m otívum ává vált.

Nyilvános ünnepek. Ebben az összefüggésben azt kell m ondanunk, 
hogy a nyilvános ünnepek és a katasztrófa idején a szentélyen kívül 
ta rto tt ima-össz«gyülekezések igen régi eredetűek, és valószínűleg a fog
ság előtti időkre nyúlnak  vissza. Az is nagyon valószínű, hogy M a’am adót 
a későbbiek során régi im ádságokat vett fel keretei közé, m elyeket ere
detileg hasonló alkalm akkor m ondtak el.

Esdrás és Dániai könyve olyan szövegeket tartalm az, m elyek lehe
tővé teszik, hogy az akkoriban használatos im ádságokról képet alko t
hassunk m agunknak (Nehem iás 9, 5 kk). Ha vesszük a fáradságot, hogy 
ezeknek az im ádságoknak a fő elem eit szem ügyre vegyük, úgy többek 
között m egállap íthatjuk  azt, hogy ezek a  mai napig a zsinagógái isten- 
tisztelet részei m aradtak.

A szentélyen k ívü li koegzisztencia az áldozati kultusz és az isten- 
tisztelet között. Ahogyan ezek a szentélyen kívüli imádságra való össze- 
gyülekezések egyszer állandó jellegűvé váltak, szabaddá vált az út a 
további kialakulás előtt.

Röviden m ár u ta ltunk  arra, hogy kezdetben m ilyen szoros volt a 
kapcsolat a két kultuszform a: az áldozati szertartás és az im aliturgia 
között. Évszázadokon keresztül, a  tem plom nak K risztus u tán  70-ben

146



Titus á ltal tö rtén t végérvényes lerom bolásáig, ez a két form a egym ás 
m ellett párhuzam osan m egm aradt és egym ást kölcsönösen kiegészítették.

V ita thata tlan  tény az, hogy a zsinagógái istentisztelet fejlődésében 
_  Palesztinában éppúgy, m in t más országokban, am elyekben zsidók 
lak tak  — az az állandó tendencia ju to tt kifejezésre, hogy az istentiszteletet 
elm élyítsék és elszellemiesítsék. Ez a törekvés olyan lelki atm oszférához 
tartozik hozzá, mely Izrael tö rténetének ezt a szakaszát elsősorban je l
lemzi. De azt is meg kell állapítani, hogy igazi ellentét a két kultusz
form a között sohasem  m erü lt fel. Á  zsinagóga — e szó eredetileg nem  
je len tett semmi mást, m in t „összegyűlt gyülekezetei” — a  tem plom i ku l
tusznak csak kiegészítője volt és soha nem  volt olyat követelő jellege, 
hogy a tem plom  helyére lépjen. Izrael életében a  legfontosabb ku ltikus 
cselekvések a  legszorosabb kapcsolatban voltak és m arad tak  a jeruzsá- 
lémi szentéllyel, mely egyedül volt képes arra, hogy a kultikus cselek
véseknek valóságos vallásos értéket biztosítson.

A zsinagógái liturgia a keresztyénség előtti időszakban

K énytelenek vagyunk különböző fejlődési szakaszokat — melyek a 
szentélyen kívüli im alitu rg iában  a  M a’am adóttól kezdve m egállapíthatók 
— figyelm en kívül hagyni és egyenesen a M akkabeusi háborúhoz kapcso
lódó nagy nem zeti újjászületés idejében meglevő állapotok le írására rá 
térni. Ez az állapot lényegében ugyanolyan, m in t am ilyet a keresztyén 
korszak kezdeten látunk.

Míg m indaz, am it eddig m ondtunk, legalábbis a végső következte
téseket illetően, főképpen csak a feltételezések körébe tartozik, úgy most 
a rendelkezésre álló adatok egyre precízebbé lesznek és annyival gaz
dagabb m ennyiségben állnak  rendelkezésünkre, am ennyivel a  keresztyén 
korhoz egyre jobban közeledünk. A M isna ad a ta it — azon a terü leten , 
mely most bennünket a leginkább foglalkoztat — m ost m ár más szerzők ^ 
is m egerősítik, zsidók és pogányok is, ak ik  fontos ada tokat szolgáltatnak 
a zsidóság ezen időszakában meglevő istentiszteleti viszonyokról.

A zsidó irodalm i em lékeken kívül a legfontosabb forrásokat A lexand
riai Philo és a zsidó történetíró , Josephus Flavius tolla jelentik.

A zsinagóga nem zeti in tézm énnyé lesz. Ebben az időben a zsinagóga 
a zsidó életben m ár állandó jellegű intézm énnyé lett. Minden, csak egy 
kissé is jelentősebb gyülekezetnek Palesztinában és más országokban is 
van egy épülete, ahol a hívők Isten közös im ádására rendszeresen össze
jöttek.

A  rabbinista hagyomány. A  rabb in ista  hagyom ány a zsinagógái isten- 
tisztelet szabályozását a „nagy összegyülekezések a ty á ira” vezeti vissza, 
ami a  nagy synh'edriont je len ti (Bér. 33a). Ennek legvégső törvényadó 
hatóságnak kezdeti időszakait te ljes hom ály fedi. Josephus Flavius elő
ször a nagy Antiochus korában em líti, aki K risztus elő tt 233—187 között 
uralkodott. Ha az em ber azt feltételezi, hogy a synhedrion litu rg iái kez
deményezései a  K risztus előtti 160 körüli évekre tehetők, úgy ezek a 
reform ok időileg a  M akkabeusi háború u tán i zsidó vallásos é let általános 
újjászervezésével esnek össze.

Ebben az esetben pedig, ha a hagyomány most már valóságos törté
neti tényre utal, még mindig azt kell kérdeznünk, hogy tulajdonképpen 
miben is állott a synhedrion intervenciója.

Igen valószínű, hogy akkoriban egészen egyszerűen az egész liturgiái 
fejlődést törvényesen szabályozták és ennek kapcsán szentesítették addigi
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eredm ényeit. A synhedrion előírásai egészen bizonyosan sokkal inkább 
az im ádság s tru k tú rá já ra  és insp iráció jára vonatkoztak, m int m agára az 
im ádság szövegére, m ely hosszú időn keresztül döntően a szabad belá
tásra  és elhatározásra volt bízva.

A synhedrion m egfontolásainak a  litu rg iái berendezkedésekkel kap
csolatosan egyébként még m élyebb a lap juk  is volt. A hagyom ányokkal 
kapcsolatos irodalom nak szentelt részben m ár tárgyaltuk , hogy a torah 
she-ba’al peh a  hagyom ányos 'elképzelésben a  sinai kinyilatkoztatásra 
tek in t vissza. Hogy egészen tárgyilagosak legyünk, a világi tan ítás ha
gyományos láncolatá t a  kinyilatkoztatás pillanatáig  kell visszafelé követ
nünk. Az A bot-féle trak tá tu s  kezdetén a M isna ennek a  hagyományos 
láncnak a tag ja it sorolja fel: „Mózes kap ta a T órát — itt  a »Tóra« fogal
mán term észetesen a világi hagyom ányt jelöli meg — a Sinai hegyen és 
Józsuának hagyom ányozta azt; Józsué á tad ta  azt a legidősebbeknek (itt 
a  nép legöregebbjeiről van szó, ak iket m ár Mózes h ívott egybe; lásd 
II. Mózes 4,29 és Józsué 23,2 verseit); — a legöregebbek a  prófétáknak 
és a  p róféták  a nagy gyülekezet férfiainak  ad ták  tovább . . . ”

Ezen a módon a litu rg ia is a legszorosabb kapcsolatba k e rü lt Izrael 
tradícióival, és m ár Philo és Josephus is igen régi és tiszte letre  m éltó 
intézm énynek ta rtják . A Talm ud által R. Jose b. C hanina-nak, az Amo- 
reusok ideje Palesztinái tö rvénytudójának  — aki a  K risztus u tán i 3. 
században élt — szájára adott hagyom ány a  napi három szori im ádságot 
a három  ősatyára vezeti vissza s az im ádkozás ide jé t egy bibliai verssel 
hozza összefüggésbe:

1. I. Mózes 19,27: „A brahám  pedig reggel a r ra  a helyre indula, ahol 
az Ür színe elő tt á llo tt”, — ez a reggeli im ádság indokolása, tefillat 
sacharit.

2. I. Mózes 24,63: „És k im ent Izsák estefelé a  m ezőre e lm é lk e d n i. ..” 
— a délu táni im ádság indokolása ez, tefillat mincháh.

3. I. Mózes 26,11: „(Jákob) a rra  a helyre m en t és ott tö ltö tte  az éjsza
ká t . . . ”, — ez az esti im ádság indokolása, tefillat ’aravit.

S ha itt  csupán legendáról van is szó, mégis az t m utatja , hogy m eny
nyire azon voltak, hogy a  litu rg iái intézkedéseket a  pa tria rchák  idejére 
és ezzel Izrael tö rténetének  kezdeti időszakára vezessék vissza.

A liturgia belső felépítése

A m ennyire csak lehetséges, hogy a  litu rg ia fő alkotórészeit — m elye
ket a zsinagógákban a  bennünket különösen érdeklő időszakban fel
használtak  — a  M isna adatai a lap ján  rekonstruáljuk , úgy két lényeges 
rész között kell különbséget tennünk: a  Szentírás olvasása és az im ád
ság között.

Az imádság ideje. A kkoriban naponta három szor gyülekeztek össze 
közös im ádkozásra, sőt ünnepnapon négyszer is. Úgy látszik, hogy a 
M a’am adót idejében az volt a szokás, hogy m inden nap négyszer im ád
koztak. I tt  pontosabban két különböző tradícióval van dolgunk, melyek 
azu tán  később egym ásba olvadtak.

Egyrészt a jeruzsálem i tem plom ban naponként kétszer m u ta ttak  be 
áldozatot, egyet reggel, a m ásikat pedig nem  sokkal napnyugta előtt. Ez 
utóbbi a későbbiekben a délu tán  kezdetére le tt előre hozva. M ásrészt 
pedig a nap folyam án a nap já rásának  megfelelően az im ádkozásnak há
rom  m ás időpontja is volt: a napfelkelte, dél és napnyugta. Ezek m ár
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Zsoltár 55,18-ban is meg vannak  em lítve: este, reggel és délben (a zsidó 
elgondolások szerin t a nap m indig az estével kezdődött). Az a szokás pe
dig, hogy naponta három szor im ádkozzanak, Dániel 6,11-ből is a kegyes 
em ber szokásának tűnik.

A M a’am adót idejében ez a  két tradíció  a  következőképpen olvadha
to tt össze: A nap kora reggeli ó rájában  esedékes reggeli im ádság, a  
te fillat sachar, és a reggeli áldozat bem utatása időileg egybe esett. A déli 
im ádkozást eredm ényezte a te filla t mussaf, így nevezve el a  qorbán  
m ussaf vagy a  „pót-áldozat” után, am it ebben az időben bizonyos a lkal
m akkor m u ta ttak  be. Ez az im ádság később csak bizonyos napokra volt 
előírva: szom batra, ünnepekre, újhold  idejére stb. Az eredetileg m ásod
naponként délu tán ra  eső áldozat bem utatása, a  qorban ben ha’arbajim , 
időileg egybe esett a  napnyugtára elő írt im ádkozással. A m ikor ezt az á l
dozatot a délu tán  kezdetére hozták  előre, ebből két különböző imádkozás! 
időpont jö tt lé tre: a te filla t m inchah, a  „délutáni áldozat ide jére  eső im a” 
ideje és a te filla t ne’ilah, a  tem plom ajtó bezárásakor m ondott ima, mely 
rendesen a napnyugtával esett időileg egybe. Később ennek neve m egvál
tozott, és az ’aravit vagy te filla t m a’ariv, „esti im ádság” m eghatározást 
kapta, míg a  ne’ilah  im a a kiengesztelési napra  vo lt fenntartva.

Ezeknél a részletkérdéseknél azért időztünk szándékosan egy kissé 
tovább, m ert az im ádságok term inológiája és felosztása a je lenkor zsina
gógái litu rg iá jában  is m ajdnem  változatlanul ugyanez.

A z imádság legfontosabb alkotórészei. A bban az időben, m ellyel most 
foglalkozunk, az im ádság két részből állo tt: a qeriat söma’ vagy a „Halld, 
Izrael” olvasásából és a tefillah-ból. Ez utóbbi kifejezés á ltalában  „im ád
ságot” jelent: annak  az áldás-sornak a neve ez, m elyet a későbbiek során 
sömoneh ’essreh  vagy „Tizennyolc im ádság” megjelölés a la tt ism erünk, az 
im ádságok száma szerint, m elyeket a  naponkénti form a tartalm azott. 
’A m id a h -nak is nevezték ezt, „egyenes állásnak”, m ert állóhelyzet volt 
az előírt állapot.

A söm a’-t reggel és este im ádkozták, a  tefillah-o t reggel és délután. 
Később azu tán  az esti im ádságba is belekerü lt a tefillah.

A söm a’-ra két további bibliai hely u ta l: V. Mózes 11, 13—21. és 
IV. Mózes 15, 37—41. versei, ahonnan a  m ásodik a  z iz it-re vagy bojtokra 
vonatkozik és eredetileg este nem  recitálták.

A söm a’- t  a reggeli im ádságban két áldásm ondás vezette be és egy 
harm ad ik  fe je lte  be. A bevezető áldások közül az egyik egyszersm ind az 
eredeti reggeli, illetőleg esti im ádság volt, míg a  m ásik  hálaadás a  Tóra 
kinyilatkoztatásáért.

' M int ahogy m ár a  neve is m utatja , a Tefillah, röviden, im ádság volt; 
összetételének egyes részei abban az időben, am ellyel foglalkozunk, szá
m unkra ism eretlenek. Csak anny it tudunk, hogy három  részből állott. 
A bevezetésnek him nikus jellege volt, a  középső rész áldásm ondásokat 
ta rta lm azo tt és a  vége hálaim ádság volt.

Az ünnepeket egy m ussaf-im ádság jellem ezte és em elte ki, m elynek 
fő alkotórésze éppen m aga a  Tefillah volt. Ügy látszik, hogy a  m ussaf- 
im ádságot hosszú időn keresztül csak az egyes körzetek főhelyein 
m ondták.

Ami a zsinagógái liturgia zso ltár-használatát illeti, a M isna csak 
Hallel-rö\ beszél, m elyet évente tizennyolcszor m ondtak el, a reggeli 
im ádsághoz kapcsolódóan.
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A m ennyiben nem  egészen csak a bibliai helyek közös recitálósáról 
vo lt szó, az im ádság szövege még nem  volt m egállapítva. A gyakorlat
ban különben egy bibliai vers a liturgiái im ádságban csak egy parafrázis 
form ában tö rténő felhasználást kapott.

A legtöbb im ádság a  hagyom ányos form ulával kezdődött: báruk  a tta  
adonai, „á ldott légy, Te U ru n k . . . ” A hosszabb áldásm ondásoknál még 
egy befejező eulogia kapcsolódott hozzá, am elyben a főtém a még egyszer 
összefoglalást nyert.

Az esti im ádság a m ásodik tem plom nak ebben az időszakában, úgy 
látszik, még nem  közösen végzett im ádság volt. Az im ádságok akkoriban 
általában  rövidre vo ltak  fogva, a Jóm  K ippur kivételével, m elynek im ád
kozása alkalm ával a litu rg ia gyakorlatilag az egész napot igénybe vette

A Tóra olvasása

A Tóra olvasása és a  próféták  könyvéből való felolvasás kétségte
lenül legrégibb része a  zsidó liturgiának, és feltehetően — m ár u ta ltunk  
e rre  — a szentélyen kívüli im a-összegyülekezések tu lajdonképpeni alap
já t képezte.

A tradíció forrásai e tekin tetben ugyanazt m utatják , m int am it m ár 
az im ádságnál láttunk. így azt o lvashatjuk, hogy Mózes az olvasást szom
b atra  és az ünnepekre, Esdrás viszont hétfőre és csütörtökre rendelte el. 
A régi időkben a hétfő és a csütörtök vásári napok voltak; ez alkalm ak
ból ta rto ttak  a  b írák  is üléseket a kisebb városokban. A Talm ud 
(B. Q. 82a) m egem líti a Tóra im a-összejöveteleit és a nyilvános olvasáso
kat, melyek ebből az alkalom ból a  zsinagógákban folytak le. Ügy látszik, 
hogy e havonta kétszer ta r to tt összegyülekezés fontos szakaszt képez 
azon az úton, m ely a zsinagógákban történő naponkénti ima-összejöve
telekbe torkollik.

A zsidó tradíció m ás forrásai a hetenkénti Tóra-olvasásokat a „pró
féták és legöregebbek” idejére vezetik vissza, m elyet a tradíció láncola
tában  közvetlenül a „nagy összegyülekezések férfiai” felől m ár meg
ism ertünk.

M ár a M isna em lítést tesz bizonyos napokon történő olvasásokról. 
Szombaton, valam in t hétfőn és csütörtökön egy szeder használatá t té te
lezi fel, egy bizonyos perikóparend meglétét, mégis anélkül, hogy lehet
séges lenne az, hogy ennek a perikóparendnek a term észete felől köze
lebbi m egállapításokat tehetnénk. A babyloni Talm ud (Meg. 31a) meg
állap ítja  azt, hogy a zsidók a P entateuch-ot Palesztinában három  éven 
belül olvasták végig (hároméves ciklus), Babylonban viszont egyetlen év 
a la tt (egyéves ciklus). A számos, a hagyom ányt tartalm azó  irodalom ban 
fellelhető ada t az írás olvasására vonatkozóan bizonyíték arra , hogy a 
litu rg iának  ez a része egy hosszabb fejlődés eredm énye, mely külön
böző fázisokon m ent keresztül.

A nyilvános olvasásra vonatkozó legrégibb u ta lást a  Pentateuchban 
(V. Mózes 31, 10) ta lá ljuk , a  lom bsátor ünnepe alkalm ával az öröm év
ben, a  hetedik esztendőben. Nehem iás 8. fejezete le írja  a fogságból való 
visszatérés alkalm ával az Esdrás részéről tö rtén t olvasásokat, melyek 
akkoriban a liturgiái összegyülekezések szám ára irányadók voltak.

Bizonyára nagyon régi volt az olvasás a  kiengesztelés napján , m ely
nek eredete a tem plom m al kapcsolatos, am ikor Jom a VIII, 1. és Sotah 
VII, 7. szerint a főpap az áldozat bem utatása után a Tórából felolvasott 
egy szakaszt.
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K ezdetben bizonyos m eghatározott perikópákat választottak a viszo
nyoknak megfelelően ritkán  ta rto tt olvasásokhoz. A rendszeres olvasások 
bevezetése u tán  az esztendő m inden szom batján a  gyakorlati szükségsze
rűség kívánta meg azt, hogy a perikópák terjedelm ét pontosan m egálla
pítsák. A kkoriban állíto tták  fel azt az elvet is, hogy a Tóra-olvasásoknak 
összefüggőeknek kell lenni, ellentétben a  prófétai könyvek olvasásával, 
melyek esetében a  perikópa kiválasztásának a norm ája teljesen szabad és 
kötetlen m aradt.

. Ez az u talás igen fontos az írás  kánonjának  a kronológiája szem
pontjából. Ez teszi szám unkra lehetővé, hogy a r ra  gondoljunk, hogy a 
zsinagógái istentiszteleten  a Tóra-olvasás rendszeres bevezetése olyan 
időkre nyúlik  vissza, am ikor a  prófétai könyvek kánonja még nem  volt 
lezárva, am i a  K risztus előtti 3. századra utal.

A M isna arró l is beszél, hogy a perikópák eredetileg meglehetősen 
rövidek voltak. Bizonyos változást egy összefüggő ciklus bevezetése 
je len te tt, m ely azonban igen régi lehetett, m in t am ilyen a T óra felosztása 
párását-ra, vagyis megfelelő hosszúságú perikópákra. Ezt körülbelül úgy 
kell elképzelni, hogy az olvasást szom batról szom batra fo ly ta tták  és a 
következő héten m indig ott kezdték, ahol a  legutolsó alkalom m al abba
hagyták. Az ünnepnapi perikópák em ellett term észetesen önállóak m a
radtak.

A  Targum. A  zsinagógái írásolvasás főképpen a népnek a törvényre 
oktatása céljából történt. Ez a  cél persze nem  volt elérhető akkor, ha 
a gyülekezet nem  érti meg azt, am it előtte felolvasnak. I tt  a  litu rg iái élet 
szorosan összefüggő két jelenségét kell észrevennünk, mégpedig a  T ar
gum az egyik, m ely m in t az írá s  parafrázisa a  nép nyelvén hangzott el, 
és a zsinagógái prédikáció a  másik.

E m lítettük  m ár azt, hogy a babyloni fogság idején a héber, m int köz
nyelv, háttérbe  szorult. Inkább az arám  nyelvet használták  az em berek, 
mely a  maga sokféle dialektusával Közel-Kelet országainak uralkodó 
nyelve volt.

. Azonban az im ádkozásoknál továbbra is előszeretettel használták  a 
héber nyelvet, m égha más nyelven im ádkoztak is olykor, m in t pl. első
sorban görögül.

Az írás  olvasásának felépítése tehát olyan volt, m int-azt Esdrás m eg
á llap íto tta  (Nehemiás 8. fejezet). Ezzel kapcsolatban azt tapasztaljuk, 
hogy a T órát „világosan az értelem  adottságaival” olvasták. Ez pedig 
nem  je len t mást, m in t azt, hogy a nép széles rétegei a h é b e r ' szöveget 
m ár nem  érte tték  m eg s ezért a  nép nyelvére, a rám  nyelvre fordíto tták  
azt le. A görögül beszélő gyülekezetekben pedig a későbbiek során a 
héber szöveget görög nyelvre fordították.

Ügy látszik, hogy az a  szokás, hogy a  Tóra-olvasással párhuzam osan 
a  nép nyelvén ford ítást is alkalm aztak, a litu rg iái te rü le ten  m ajdnem  
pontosan oly régi, m in t m aga az olvasás. A felolvasóhoz csatlakozott 
kezdettől fogva a  fordító is, akinek funkció ja később állandó jellegűvé 
vált.

Nincs szándékunkban az, hogy m egkíséreljük, vajon a görög biblia- 
fordítások, elsősorban a Septuaginta létrejö tte, nem  éppen ilyen liturgiái 
szükségletek felism erésének köszönhetők-e. Ha ez lenne a  helyzet, úgy 
a LXX az olyan fordítás igen jó példája, m ely m eg tartja  a  középutat 
az eredeti héber szöveg irán ti hűség és a fordító szabadsága között, mely 
aet a veszélyt re jti m agában, hogy m egham isítsa az eredetit.
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A zsinagógái prédikáció
Az írá s  szövegének a nép szám ára hozzáférhetővé tétele és a  meg

felelő fordítás azért m égsem elegendő, ha arró l van szó, hogy ezt a litu r
giái olvasást a gyülekezet előtt érthetővé tegyük. Ehhez szükséges még 
a megfelelő m agyarázat is.

Ezzel a m agyarázattal, mellyel kapcsolatban m ár korábban éppen 
Nehem iást em lítve szóltunk, tulajdonképpen a zsinagógái prédikáció kér
déséhez ju to ttunk  el.

Az irodalm i hagyom ányok körében a  két legrégibb kifejezés a leha- 
vin, az „értésére ad n i”, „m egérteni” és a lámád, „ tan ítan i” kifejezés. 
Ez utóbbi kifejezés m egfelel a görög didaskein fogalm ának, mellyel az 
ÜT állandó jelleggel a  zsinagógái vallásos oktatást, tan ítá st jelöli meg.

A lámád ige és ennek megfelelője, a  hagged a régi nyelvhasználat
ban az t a  színt kapták, m ely egy biliai szöyeg m agyarázatával való 
összefüggést jelenti. A hagged igéből lesz ism ét a  haggadah, am ely az  
ado tt tan ítás legfontosabb alkotórészét je lö lte meg.

A hagged ige m ellett ebben az összefüggésben a daras, „keresni”, 
„k u ta tn i” igét is használták. A Szentírás Esdrás tevékenységének be
m uta tására  használja  ezt a  kifejezést (Esdrás 7, 10). Ebből a  szótőből 
szárm azik a  midras, melyen egy Penteteuch-rész szabatos m agyarázatát 
értették . Ily módon a M idras k iindulópontja le tt a  rabb in ista  irodalom  
m inden ágazatának, m égha a későbbiek folyam án a  term inológia pon
tosabb körü lhatáro lást is kapott.

A legrégibb prédikáció közvetlenül a felolvasásra kerülő perikópa- 
részhez kapcsolódott. Ez a havannah, a „ tan ítás”, mellyel Esdrásnál ta lál
kozunk. Sokszor a tan ítás kiindulópontja mégis a  H afta rah  vagy a pró
fé ták  olvasása volt, mely szokás szerin t a  Tóra-olvasást követte.

Nehéz dolog teljes bizonyossággal m egm ondani azt, hogy a  prédikáció 
m ennyi időn keresztül m arad t az írás szövegével ilyen szoros kapcsolat
ban, b á r mégis fel lehet tenni azt, hogy a szabad fogalm azás első k ísér
lete azokra az időkre nyúlik vissza, am ikor a  heti perikópákat m egálla
pították. A m ikor ezek a perikópák hosszabbak lettek, egészen m agától 
adódott a kiválogatás szükségessége. A prédikáció azonban mégis m in
dig az írás szövegéhez kapcsolódott, legalábbis annyira, hogy abból indult 
ki, s az olvasás a lap jáu l szolgáló perikópa egy verse volt a kiinduló
pontja, míg a  tém a a  p réd iká to rra  vo lt bízva.

így a '  prédikáció is, mely eredetileg az olvasó-istentisztelet egy 
alkotórésze volt, egyre függetlenebbé v á lt ettől. Egyidejűleg pedig m ás 
jelenség is m egfigyelhetővé vált: a prédikáció elhagyta a  tiszta textus- 
magyarázat talaját és építő jellegűvé vált. Ebben az állapotában gyak
ran  teljesen elszakadt az írástó l — meg ak a rták  akadályozni azt, hogy 
az istentisztelet tú l sokáig ta rtson  — és délu tán ra  helyezték át, sőt gyak
ran  a zsinagógán kívül ta rto tták  meg, hogy így a p réd ikáto rnak  alkalm a 
legyen arra , hogy bizonyos m értékig nagyobb gyülekezethez szóljon.

És ki volt a  p rédikátor? Tulajdonképpen m inden zsinagógái funkciót 
elvégezhetett az, aki ehhez a szükséges előfeltételekkel rendelkezett. 
A prédikáció sem  volt ez alól kivétel.

A későbbiekben azután  a prédikáció gyakorlatilag az „írástudók” 
részére volt fenntartva, tehá t az Isten igéjének ism eretében és tanu lm á
nyozásában különösen elm élyült férfiak  részére. M ár csak azért is, mivel 
szükséges volt az, hogy az egym ással összefüggő íráshelyeket gyorsan 
és biztosan felism erhessék és kezelhessék, am ihez term észetesen az 
anyaggal kapcsolatos nagy tapasztalat és jártasság  volt szükséges.
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Csak így érthető, hogy a  prédikátorok között a  haggadisták, ak ik  
az építő prédikációkat ta rto tták , nagyobb m egbecsülésnek és népszei'ű- 
ségnek örvendtek, m int a halachisták, akik  csak kazuisztikus m agyará
zatokkal, m egfontolásokkal operáltak.

A p réd ikátor tan ításának  elm ondása a la tt ült. E ponton m egerősíti 
az ÚT a Misna adata it. Ott, ahol a  prédikátorhoz nagy töm eg gyűlt egybe, 
m int Babylonban — ahol az em berek a  tanu lásban  és tan ításban  á lta lá 
ban nagyobb kedvet ta láltak , m int Palesztinában —, a- m ester nem  a 
publikum  felé fordult, hanem  egy közvetítő em berhez, a turgem an-hoz, 
aki a m ester gondolatait a hallgatókhoz közvetítette.

A Haftarot

M ár jeleztük, hogy a Tóra-olvasás u tán  m indig egy szakasz felolva
sása következett a prófétai könyvek egyikéből. Ezt az olvasást haftarah- 
nak nevezték, am i a  hiftir, „befejezni” igéből szárm azik; itten i használat 
szerint je lenti a Tóra-olvasás befejezését.

Nincs biztos ada tunk  abban a vonatkozásban, hogy a próféták  olva
sását a zsinagógái istentiszteleten m ikor vezették be.

A H aftaro t esetében soha nem  m erü lhete tt fel egy folyam atos olva
sás kérdése. B ár feltételezhetjük, hogy a  H aftarah-olvasás k iválasztása és 
m ódja a Tóra-olvasással párhuzam osan fejlődött. Egy pillan tás a  M isnába 
m ár tá jékozta t bennünket arró l, hogy a  prófétai könyvek perikópái 
különböző parasot-tál váltakoztak. A H aftaro t kiválasztásának alap jáu l 
a Tálm ud egyetlen feltéte lt á llít fel (Meg. 29b): dedame leh, azaz a 
parasah és a  hafta rah  között valam iféle kapcsolatnak kell lennie, 
Ez összefüggés tekintetében azonban nagyvonalúnak bizonyultak, és ott,: 
ahol a  textusból nem  elég világosan tű n t elő a dolog, időnként ötlet
szerűen alkalm azott exegézissel segítettek magukon.

A szekták

Eddig főképpen a palesztinai zsinagógái litu rg iával foglalkoztunk 
és ehhez kapcsolódóan azzal, am it Babylonban ta láltunk . Á ttekintésünk 
azonban term észetesen hiányos m arad, m ert a szektákat figyelm en k ívü l 
kellett hagynunk, m elyek azonban a  vallásos és liturgiái életben nem  
lebecsülhető szerepet já tszottak . Ezeknek a szektáknak a világa elsősor
ban az ún. D am askus-iratból ism eretes, mely 1897-ben a régi Ó-Kairóban* 
G enizában kerü lt elő, és 1947 óta, különösen a  holt-tengeri kéziratok 
m egtalálása óta, rendszeres feldolgozást kapott.

A m últnak  e tiszteletre méltó ta n ú ja  a qum rani gyülekezet életének 
sok részletével ism erte t meg bennünket. A zt is tud juk , hogy a  liturgiái 
esem ényeknek ebben a gyülekezetben igen fontos helyük volt. A meg
ta lá lt kéziratok között egy tekercs különösen hálaadási him nuszokkal 
foglalkozik.

A hellén világ

Palesztinán és M ezopotámián kivül, am ely terü leteken arám i nyel
ven beszéltek, a  zsidó diaszpórák nagyobb része hellén, görög ku ltú rával 
te líte tt terü leteken élt, am elyben a koiné, az alexandria i görög volt 
a köznyelv.

153



M int Palesztinában és Babylonban, itt  is megvolt m inden zsidó gyü
lekezetnek a maga zsinagógája. Ezzel szemben a környező magas kul
tú rá jú  görög világnak megvolt a m aga hatalm as vonzóereje is. Ezeknek 
a gyülekezeteknek a tagjai összességükben nem csak hogy beszélték a 
görögöt, de a hébert és az a rám  nyelvet nem  is é rte tték  többé. így tör
tént, hogy e terü leteken az egész liturgiát, és nagyon gyakran a Tóra
olvasást is, görög nyelven ta rto tták .

Ha ebben a vonatkozásban hihetünk  Philónak, úgy az istentiszteletet 
a  hellenista gyülekezetekben a  törvény felolvasása és m agyarázata csak
nem  teljesen kitöltötte.

Messze földön híres volt a nagy alexandria i proseüché, m elyet Philo 
és a rabbin ista irodalom  is leír (Tos. Suk. ív, 6). A gyülekezet tagjai ezen 
h ivatásuknak  megfelelően kap ták  meg helyüket. Ennek a  tem plom nak 
az építési dimenziói olyan jelentősek voltak, hogy a középhajóban egy 
tribünre  álló hivatalnok a  hivőknek egy zászlóval adott jelzést, s ennék 
révén tud ták  meg, hogy hol kell az előimádkozó im ádságára a respon- 
sorium ot elmondaniok.

A  leontopolisi tem plom . Ebben az összefüggésben gondolnunk kell 
egy, a zsidóságban egészen egyedülálló és szokatlan intézm ényre, mely 
egyébként csak egészen különleges körülm ények és politikai viszonyok 
között jelentkezhetett.

Antiochus Epiphanes idejében az ifjú  Onias, az utolsó törvényes 
főpap, III. Onias fia, A lexandriába m enekült. III. O niast K risztus előtt 
174-ben tisztétől m egfosztották és helyére a görögbarát Jason lépett. 
Az ifjú Onias, ak it Philom etor király  igen kedvelt, olyan gondolatokkal 
foglalkozott, hogy a szírek á ltal profan izált jeruzsálem i tem plom  helyett 
Egyiptom ban egy szentélyt fog felállítani. A király  erre  a  célra egy telket, 
egy földrészt bocsátott rendelkezésére Leontopolisban, Heliopolis közelé
ben és Onias K risztus elő tt 153 körül elkezdte m egvalósítani tervét. 
Az o tt ta lá lt tem plom  a  jeruzsálem i szentély m in tá já ra  volt berendezve, 
mégpedig nem  anny ira  az építkezési form ákra, m in t inkább az isten- 
tiszteleti rendre való tekintettel.

Az egyiptomi zsidóság szám ára ez a tem plom  jó darabig igen fontos 
lelki központ volt. Ü nnepnapokon oda m entek az em berek, áldozatot v it
tek  stb., de ez a  kultikus hely soha nem  le tt a  jeruzsálem i tem plom  kon- 
kurrensévé. Leontopolisnak tehá t soha nem  volt schizm atikus tenden
ciája  és jellege, m int ahogy a  sam aritánusok tem plom ának Garizim  
hegyén.

A politikai nyugtalanságnak a vétkes következm énye az is, hogy ezt 
a csodálatos tem plom ot a  jeruzsálem i főpapok átokkal sújtották. Am ikor 
Jeruzsálem ben a tem plom i szolgálatot visszaállították, Onias tem plom a 
m ár egy bizonyos exisztenciális jogosultságot nyert és többé-kevésbé 
tü relem m el v ise lte ttek  iránta.

A rabbin ista  irodalom ban különbözőképpen ítélik  meg az írástudók 
m agyarázatait a Leontopolisban ta rto tt istentiszteleti berendezkedések 
értéke felől, különösen pedig az ott bem utato tt áldozat jelentősége felől. 
Az az egyszerű tény, hogy ott egyáltalán áldozatot m uta ttak  be. m ár 
m agában véve m egsértése volt a deuteronóm ium i törvénynek. K risztus 
után 73-ban ezt az értékes tem plom ot a római hatóságok bezárták.
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A képet, m elyet meglehetősen nagy vonalakban — a zsinagógái litu r
gia különböző fejlődési fokozataiból a ttó l a  p illanattó l kezdve, am ikor 
nemzeti jellegű intézm énnyé vált — m egrajzolni próbálunk, ezt a képet 
némileg korrigálni kell, ha azt az időszakot tek in tjük , mely a K risztus 
utáni 70. évben bekövetkezett katasztrófa u tán  következett.

Ha ennek a szomorú esem énynek a súlyát nem  is tud juk  kellőkép
pen felbecsülni, mégis figyelem be kell venni azt, hogy m ilyen nagy be
folyása volt a liturgiái eseményekre.

Ez az első p illanatban  m egütközést kelt, m inthogy a tem plom  vég
érvényes lerom bolása következtében az áldozati kultusz megszűnt, ami 
ism ét lényegbevágó változásokat hozott Izrael vallásos életében. Mégis 
éppen ezzel kapcsolatban tűn ik  ki a zsinagógái istentisztelet egész súlya 
és jelentősége. A nnyira gyökeret v e rt a  nép hagyom ányaiban, hogy képes 
volt a liturgiái kontinuitás b iztosítására és a vallásos szervezet nagyobb 
m érvű m egváltozása m egakadályozására.

A z úgynevezett „pótistentisztelet”. A zsinagógái istentiszteletrő l gyak
ran  m int „pótistentiszteletről” beszéltek, sokszor m int bizonyos k isebb
fa jta  rosszról, mellyel ki kellett békülni, m ikor a tem plom  többé m ár 
nem volt meg.

Ehhez azonban hozzá kell tenni azt, hogy a zsinagóga soha nem  pó
tolta a tem plom ot. A zsinagóga léte egészen egyszerűen á  m egváltozott 
viszonyokhoz alkalm azkodás ténye volt. Ez az alkalm azkodás a m ár meg
levő keretek  következtében könnyen végbement. Az az eszme, hogy az 
áldozatot az im ádság helyettesítette és pótolta, egy későbbi korszak teo
lógiájához tartozott.

.A z imádság struktúrája  sem m i változást nem  szenvedett. Az újonnan 
k ia lakult állapo t sem m iféle változást nem  hozott a zsinagógái im ádság 
s truk tú rájában . A textusodat, m elyek az áldozati szolgálat m egszűnte 
révén közvetlen céljukat elvesztették, sem  el nem  törölték, sem  le nem  
építették, hanem  új érte lm et ad tak  neki. így a meglevő viszonyokkal te l
jes összhangba hozták.

Ez a folyam at abban ta lá lja  meg m agyarázatát, hogy általában a 
templom ha marosat! történő új ra f elépítését rem élték: m ert m inek vala
m it m egváltoztatni, ha m eglétét csupán múló jelenségnek tekintik?

Vita a szektákkal. De más elem ek is szerephez ju to ttak  a zsinagógái 
im ádságban, mégpedig egyrészt a  zsidóság és az if jú  keresztyénség között 
egyre m élyebbé váló elkülönüléssel kapcsolatosan, m ásrészt pedig a 
gnosztikus irányzatokkal való elhatárolódás következtében.

A z imádság szövegének megállapítása. Az egyre jobban érvényre 
jutó tendencia, hogy a zsidó tradíció t összegyűjtsék és feljegyezzék, a 
liturgia terü letén  is érvényesült.

Ekkoriban állap íto tták  meg a Tefillahon belül az áldásm ondások 
so rrend jé t is (Bér. 28b). Különböző más, e fontos im ádságra vonatkozó 
rendelkezést is hoztak ez időben: az esti im ádság is kapott Tefillahot.

A templom lerombolása (Krisztus után 70-ben) utáni idő

A felkelés Bar Kochba idején és liturgiái következményei

.Sokkal tartósabban hato ttak  a  zsidó intézm ények összességére és a 
zsidóság életére a B ar K ochba-felkelés következményei, m in t maga 
a  tem plom  lerom bolása. Ezt a zsidó felkelést a róm aiak K risztus u tán
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135-ben leverték. Dél-Palesztina teljesen elpusztult és akik megmenekül
tek, északra mentek, Galileába, mely ettől kezdve a zsidóság szellemi 
életének lett középpontjává, ha a-z adott körülmények között ilyenről 
egyáltalán beszélni lehet.

Minden hagyomány, így a liturgiái is, az események következtében 
erőteljes törést szenvedett és a tradíciók sok emléke vált semmivé. Most 
először is mindent újra össze kellett gyűjteni és rekonstruálni, és ez 
kemény, hosszan tartó munka volt, melynél minden felmerülő kérdést 
az írástudók a legapróbb részletekig megvizsgáltak. A Halacha és ezzel 
a kazuisztika, hatalmába kerítette az egész hagyomány-anyagot. A litur
gia sem volt ez alól kivétel és most először kapott merev, meghatározott 
kereteket.

Fordította: Gs. L.

A világ megkeresztelt lutheránusainak a száma 70 millió, tehát a 
világ legnagyobb protestáns hitvallásos csoportját képezik. Közel 60 
millió lutheránus él Európában. Ebből 37 millió a két német államban 
és majdnem 19 millió az öt északi országban (ahol a lutheránus egyház 
államegyház és népegyház).

Az Egyesült Államokban és Kanadában több mint 8 millió a lutherá
nusok száma, Latin-Amerikában pedig 900 000 lutheránus él. Ehhez kell 
még számolnunk Afrika és Ázsia fiatal egyházainak az egyre gyarapodó 
lutheránus gyülekezeteit. 

Azok a testvérek, akik köztünk vannak és tanulnak, az anyaegyházak 
bűneit csakúgy látják mint a gyermekek fölfedezik szüleik gyengéit. 
Látják, hogy mennyire szűkkeblűek vagyunk a gondolkodásunkban, lát
ják hogy mennyire hiányzik nálunk a globális világszemlélet és egyete
mes felelősség. Látják templomainkban a sok üres padot és az élet nyüzs
gését mondjuk áldozócsütörtökön az egyházon k ív ü l . . .  Sajnálattal nyi
latkoznak mozdulatlanságunkról, hogy mennyire megrekedünk a régi 
képzetekben és kitartunk görcsösen a régi és megszokott hagyományok 
mellett. „Valóban egyház vagytok ti még?”

Lehmann (1962)

„Ha a világ éhező embereinek csak »az élet kenyerét^ akarjuk adni, 
és nem adunk nekik kenyeret a testi éhség enyhítésére, akkor elárultuk 
az evangéliomot.”

Niemöller (Helsinki 1962)
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A  vegyesházasságok lelki gondozásának teológiai problémái
Az alábbiakban  segítséget k ívánunk nyújtan i a lelkésztestvérek szá

m ára a vegyesházasok lelki gondozásának teológiai problém áiban, m i
közben m egvilágítjuk a vegyesházasság evangélikus értelm ezését; vá
zoljuk a katolikus vegyesházassági tan ítást, hogy ezek a lap ján  nyújtsunk 
tanácsot a  vegyesházasokkal történő lelkipásztori gondozás alapkérdései
ben. Term észetesen mindvégig evangélikus—katolikus vegyesházasságról 
lesz szó, hiszen it t  a  legélesebb a  helyzet, itt  a  legtöbb a lélki konfliktus.

A vegyesházasok lelki gondozásáról a ném et evangélikus egyház 
ú tm utatást készített a  lelkészek szám ára. Ez a  tanulm ány a  ném et anyag 
nyomán készült, azonban a m agyarországi felekezetközi helyzetre való 
tekintettel, el is té r  attól.

A vegyesházasság kérdése azért is aktuális, m ert a II. vatikán i zsi
nattól azt várjuk , hogy enyhítéseket hozzon ezen a téren  s ne élezze 
tovább a  felekezetközi helyzetet.

1. A VEGYESHÁZASOK LELKI GONDOZÁSÁNAK SZÜKSÉGE

A vegy'esházasság m indig fontos egyházi problém át je len te tt M agyar- 
országon. Sok évszázados küzdelm et fo ly ta to tt egyházunk a  m aga igazáért 
a katolicizm ussal. Messzire vezetne, ha k im utatnánk , m ennyi veszteséget 
szenvedett egyházunk a  tö rténelem  folyam án ezen a  téren. Elég tanulság
ként annyi, hogy a  m ai napig m egm aradt a  vegyesházasságnak, m int 
egyházunk vérvesztesége fo rrásának  az alapjellege. Míg azonban a  tör
ténelem  folyam án a  nehéz közlekedési viszonyok következtében lehetsé
ges volt egyes vidékek zárt evangélikus jellegének a  megőrzése, s ezeken 
a vidékeken a vegyesházasság nem  já tszo tt nagyobb szerepet, addig a 
m odem  világ nyito ttsága következtében egyre inkább keveredik  a  lakos
ság vallási téren  is, a felekezeti határok  feloldódnak, s a gátlások, am e
lyek korábban akadályozták a vegyesházasság létrejö ttét, egyre inkább 
leomlanak.

A vegyesházassági problém a előtérbe kerülését döntő módon meg
határozza az a  tény, hogy a katolikus egyház m ind a kánonjogban, m ind 
a gyakorlatban, kiélezi a  vegyesházasság kérdését. K atolikus szemmel a 
vegyesházasság: szerencsétlenség, akadályozza az igazi házasság lé tre
jöttét, ellentm ond a  házasságról vallo tt katolikus tanításnak, és lényegé
ben sé rti a  katolikus egyház önm agáról szóló tan ítását. U gyanakkor 
a katolikus egyház a kiélezett egyházjogi rendszabályokkal m egterheli a 
házasfelek lelk iism eretét és messzemenő bonyodalm at idéz fel a  házasság
ban. M árpedig a  vegyesházasság sokféle lelki konflik tust je len t önm agá
ban is, m ennyivel nehezebb azonban a  helyzet, h a  m esterségesen fel
szítják  az ellentéteket. Ha szám bavesszük a  lelki helyzet nehézségeit, 
a következőkben lehet azokat összefoglalni:

a) AZ AZONOS HIT KÖZÖSSÉGE fűzi egybe leginkább a  házastár
sakat. A különböző egyházakhoz tartozás olyan nehézségeket okozhat a 
házastársak  közt, am i egyenesen m egakadályozhatja az igazi lelki közös
ség létrejö ttét. K ét meggyőződéses, hivő keresztyén között, ak ik  azonban 
egyházilag és teológiailag szemben állnak  egymással, inkább a  külön
bözőség, m in t az egység válik  érezhetővé. De még a legjobb egyéni szán
dék m elle tt is, igen sok elvi-hitbeli nehézség terheli az ilyen házasságot, 
hiszen m ind a tan ításban , m ind a  gyakorlatban, szemben áll egym ással
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az evangélikus és a katolikus egyház. Különösen a katolikus egyház ab 
szolútsági igénye nehezíti a kölcsönös m egértést. Közös Ú rvacsoráról pél
dául szó sem  lehet. A katolikus egyház határozottan  m egtiltja híveinek 
az evangélikus istentiszteleten való „aktív” részvételt

„K atolikusok szám ára m inden aktív  részvétel a nem -katolikusok 
istentiszteletén teljességgel tilos. Passzív részvétel, am ely a  puszta je len
léten tú l nem  megy — nem -katolikusok tem etésénél, esküvőjénél, vagy 
más hasonló ünnepélyes alkalm aknál — m egtűrhető, ha nem  áll fenn 
az elszakadásnak vagy a botránkozásnak a veszélye, és valam i fontos ok, 
hivatali, társadalm i, udvariassági kötelezettség teszi szükségessé a  meg
jelenést.” (Codex Ju ris  Canonici, can. 1258.)

A hitbeli dolgok különböző értelm ezése m egakadályozza a  lelki kér
désekről való eszm ecserét a  házastársak  közt. Vagy nem  veszik komo
lyan hitbeli meggyőződésüket, vagy kénytelenek tartózkodni m inden 
beszélgetéstől, am i a  h it dolgát illeti. U gyanakkor a m ásik üdvösségéért 
érzett aggodalom könnyen vezethet lelki konfliktusra.

b) A GYERMEKNEVELÉSBEN m indkét szülő felelős. A különböző- 
egyházhoz tartozás ténye azonban nagy nehézség elé á llítja  ő k e t Enged
heti-e evangélikus szülő gyerm ekét a katolikus vallásban nevelni anél
kül, hogy ezzel a sa já t hitbeli meggyőződését kérdésessé ne tenné? 
H agyja-e a  katolikus fél, hogy gyerm eke a  katolikus egyház kegyelmi 
eszközei nélkül nőjön fel? Ha viszont valam elyik  fél enged, nem  koc-„.. 
káztatja-e, hogy a m ásik egyházhoz csatlakozott gyerm ek nem  idegene- 
dik-e el tőle is? M indezek a kérdések m ár a házasságkötés előtt döntő 
problém ák elé á llítják  a  jövendő házastársakat.

c) A CSALÁD az a  hely, ahol a  hivő em ber legközvetlenebbül élheti 
a m aga keresztyén életét. Isten népe m ind az G- m ind az Újszövetség
ben nagy jelentőséget tu la jdon íto tt a háznak, illetve a benne levő csa
ládi közösségnek (Józsué 24, 1. Tim. 3, 4—12, T itus 1, 6. Csel. 16.). M in
den hivő evangélikus család építőköve a gyülekezetnek. Ez azonban egy- 
házilag m egosztott családban csak igen nehezen valósulhat meg, m ert 
a protestantizm us és a  katolicizm us feszültsége egy házon és családon 
belül válik  aktuálissá. Az ellentétek  nem  elméleti, hanem  egzisztenciális 
kérdésként vetődnek fel.

Éppen ezek közt a nehézségek közt van szükség a  vegyesházasok 
lelkipásztori gondozására, hiszen egyedül nem  hordozhatják  terheiket.

2. A VEGYESHÁZASSÁG EVANGÉLIKUS ÉRTELMEZÉSE

A vegyesházasság a  házasság egyik különleges form ája, ezért m in- 
áenekelőtt m agának a házasságnak az evangélikus fogalm át kell tisz
táznunk.

a) ISTEN RENDELÉSE a  házasság, mégpedig 1. Móz. 1. és 2. szerint 
a  terem tés rendjéhez tartozik. Ezt erősíti meg Jézus K risztus is Mt. 19, 1. 
és következőkben. Isten alko tta  meg a házasságot, m inden em beri rend 
és szabályozás előtt hozta létre. Ezért a  házastársak  m indenekelőtt Isten 
terem tési rendjébe tartoznak, nem  bánhatnak  önkényesen házasságukkal, 
felbonthatják  ugyan, de ezzel vétkeznek a házasságot szerző Isten aka
ra ta  ellen. A m ikor L uther M árton a házasságot világi dolognak nevezte, 
ezzel nem  ak a rta  azt szekularizálni, hanem  az t fejezte ki, hogy nem  az 
üdvösség, hanem  a terem tés rendjébe tartozik.
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Isten m inden em ber szám ára ugyanazt a házassági rendet á llap íto tta  
meg, am in t az Ö N apja egyform án sugározza m elegét m inden em berre. 
Nincs teh á t különbség házasság és házasság közt, egyform a a m érték, 
egyik fa jtá ja  sem  alacsonyabb rendű, m in t a  másik.

A házasság Isten jótétem énye az em ber szám ára. A zért vezette Isten 
a férfit és a  nőt a házasságba, hogy kölcsönösen egymás segítségére le
gyenek (1. Móz. 2, 18.). Ö á ld ja  meg a házasságot különféle földi jókkal 
(Példáb. 31, 10.). Ő segíti az em bert, hogy a házasságban rendeltetés sze
rin t élhessen nem i életet (1. Kor. 7.), Ö áld ja meg a házassági szövetsé
get gyerm ekekkel (Zsolt. 127, 1. Móz. 1, 28.). Ö bízza a házastársakat egy
m ásra, hogy teljes életközösségben éljenek m ind lelkileg, m ind testileg 
(1. Móz. 2, 24.). Ö védi a házasságot törvényével és parancsolatával 
(2. Móz. 20, 14; 5. Móz. 22, 22.). Csak az egyszeri házasság az Isten által 
rendelt teljes házastársi életközösség (1. Móz. 2, 23; Mt. 5, 28; 1. Kor. 6, 
13. k.; 1. Tim. 3, 2, 12. stb.)

Csak a  Jézus K risztusban való h itben  ism erhető meg a  házasság 
Istentől való adom ány-jellege, am it a h it hálaadással fogad. A házasság 
Krisztushoz tartozása azt jelenti, hogy abban olyan élő, eleven szeretet 
uralkodik, ahogyan K risztus az egyházat szereti. A K risztus irán ti szere- 
tet  összeköti a férfit és a nőt a  kölcsönös m egbocsátásban, rendezi egy
máshoz való viszonyukat, és család jukat a  Szentlélek u ralm a alá  vezeti. 
Ebben a keresztyén házasságban tükröződik K risztusnak az egyház irán ti 
szeretete.

A két em bert egybefűző házastársi közösségre k iárad  a Terem tő 
áldása. Isten  igéjénél jobban és feljebb az evangélium i keresztyénség 
nem  értékelheti a házasságot, nem  tehet belőle igei alap nélkül szent
séget, am in t azt a  katolikus egyház teszi.

b) A HÁZASSÁG EGYHÁZI MEGÁLDÁSÁNAK EVANGÉLIKUS 
ÉRTELMEZÉSE a  fen tiek  a lap ján  abban van, hogy a terem tés rendje és 
az állam i jogi rend szerin t lé tre jö tt házasságot Isten  áldásában részesítse.

A katolikus egyház egészen m ásként értelm ezi az egyház házassági 
szolgálatát. Nem az áldás cselekményéből indul ki, hanem  — a róm ai 
jognak megfelelő okoskodással — a  házasfelek szerződési nyilatkozatából, 
s így am it az egyház a házasságkötés körül végez, nem  más, m in t segéd- 
kezés a  lé tre jö tt házassági a k a ra t kinyilvánításában. Mivel nem  az áldá
son van a hangsúly, hanem  a szerződésen, a katolikus egyház m indig 
a konkurrencia viszonyában van a  polgári házasságkötés gyakorlatával.

Az evangélikus házasság m egáldásának szolgálata az igehirdetésből 
(praedicatio), a hitvallásból (confessio), és az áldásból (benedictio) áll.

A bibliaolvasás és igehirdetés á ltal lesz nyilvánvalóvá, hogy a házas
felek házassága Isten rendelésén alapul, és hogy a törvény és evangélium , 
Isten jó és kegyelmes ak ara ta  kifejezetten az ő házasságuk szám ára szól.

A férfi és a nő, m in t keresztyén házastársak, állnak Isten elé. K inyil
ván ítják  házassági szándékukat, és ezzel házasságukat Isten parancsa és 
ígérete a lá  helyezik. Nemcsak azzal végeznek hitvallást, hogy felelnek 
a lelkész kérdéseire, hanem  azzal is, hogy együtt já ru lnak  az Úr o ltára 
elé, s együtt énekelnek és im ádkoznak a  gyülekezettel.

Az áldás m indig kézrátétellel történik, ebben nyer kifejezést a szent 
cselekmény áldás-fellege. Ami a bibliaolvasásban, az igehirdetésben, a 
házasfelek im ádságában, a gyülekezetnek ére ttük  való könyörgésében 
rejlik, összefoglalást nyer az áldásban, hogy Isten  valóban ad ja  és nyú jtja  
azt, am it ígért.
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A házasság m egáldása nem  érin ti a házasság érvényességének a kér
dését, ez az Isten  irán ti engedelmesség kérdése. A házasság jogi rende
zettsége term észetes előfeltétele az egyházi áldásnak, ahol viszont m ár 
nem  jogi ak tusró l van  szó, hanem  arról, hogy az evangélikus em ber 
házasságát nem  tu d ja  m egkezdeni Isten  igéjének hallgatása, Isten jósá
gáért m ondott hála és Isten  áldásának  elfogadása nélkül.

c) MIK A KÖVETKEZMÉNYEK A VEGYESHÁZASSÁG EVAN
GÉLIKUS ÉRTELMEZÉSÉRE NÉZVE? A vegyesházasságra is érvényes, 
hogy Isten rendelése, tehát parancsa és védelm e a la tt áll. Aki nem 
evangélikus, az is az Isten  á lta l rendelt házassági terem tési rendbe lépett 
be. Aki a vegyesházasságot alacsonyabb fokúnak, vagy kisebb értékűnek 
ítéli — m in t pl. a  katolikus egyház — ellene m ond Isten egyetemes, m in
den em berre vonatkozó akaratának . Az egyháznak teh á t a vegyesházas
ság jogát és é le trend jét is úgy kell értékelnie, m in t m inden más házas
ságét. Az egyháznak segítenie kell, hogy a házasfelek m aguk is és mások 
is, a  vegyesházasságot ugyanúgy tiszteletben tartsák , m in t a nem - 
vegyesházasságot.

A vegyesházasság is Isten  jó  és kegyelmes ak ara ta  a la tt áll, s rá  is 
•érvényes Isten ígérete. Egyébként Isten felhasználhatja  a vegyesházas
ságot is a rra , hogy az evangélium  ügyét előbbre vigye. Azonban ennek 
ellenére is világosan kell lá tn i a vegyesházasság lelki nehézségeit. M in
denkinek tudnia kell, aki vegyesházasságot vállal, hogy súlyos te rhe t 
vesz magára.

3. A KATOLIKUS VEGYESHAZASSAGI JOG ÉS GYAKORLAT

a) A HÁZASSÁGRÓL SZÓLÓ KATOLIKUS TANÍTÁS ism erete 
szükséges ahhoz, hogy a katolikus vegyesházassági gyakorlat m otívum ait 
m egértsük.

K atolikus tan ítás szerin t a  házasság lényege: szerződés a felek közt. 
Ezt a term észetjogból eredeztetik, közvetlen isteni rendelésként. A házas
ságban m egtalálható a term észetjog szerinti kétoldalú szerződés m inden 
kelléke. A házastársak  szám ára jogot biztosít és ugyanakkor kötelesség
teljesítést kíván meg tőlük. A házassági szerződésben a  felek elkötelezik 
m agukat, hogy ta rtósan  és kizárólagosan b iztosítják  egym ás szám ára 
a  testük fölötti rendelkezési jogot. A házassági szerződés a lap ja  és fő oka: 
utódok nemzése és felnevelése (can. 1013). M ellékcél az egymás védelme, 
anyagi és szellemi tám ogatása, valam in t a  nem i ösztön norm ális kielé
gítése.

A házasság lényeges és a  term észetjogban gyökerező alapjellem - 
vonásai: a monogámia (a többnejűséggel és a  többférjűséggel szemben), 
valam in t a  felbonthatatlanság. Az utóbbi a  házasság szentség jellegével 
áll összefüggésben, s igen erős hangsúlyt kap a kánonjogban (can. 
1013, 2. §).

K atolikus tan ítás szerin t K risztus a  m egkeresztelt keresztyének 
házassági szerződését a szentség ran g já ra  em elte. Ezért a  m egkeresztel
tek közt nem  állha t fenn m ás érvényes házasság, csakis szentségi házas
ság (can. 1012.). A katolikus teológusok többsége szerin t m indkét házas
tá rs akkor nyeri el a házasság szentségét, am ikor a házassági szerződésre 
szóló ak a ra tu k a t az o ltárnál kölcsönösen kifejezték. A házasság szentsé
gének az egyetlen bibliai bizonyítékát Ef. 5-ben vélik  m egtalálni, ezen
kívül a szent hagyom ány keretében, az a tyák  írása ira  tám aszkodnak 
(Ignatius, A ugustinus, Chrysostomus), valam in t zsinati és pápai székhatá-
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rozatokra hivatkoznak, m in t am ilyen a T riden tinum  és a  „Casti connubii” 
enciklika 1930-ból. A házasság szentségének példaképe: K risztus és az 
egyház viszonya. Mivel a  házasság szentség, ezért önm agától és önm agá
ban működő kegyelm i eszközként kell felfogni, am ely különleges szent
ségi kegyelm et biztosít. Ez a rra  szolgál, hogy hűen betölthessék a  felek 
házassági feladataikat.

A házasság, m in t szentség, az egyház életének is egyik darab ja, ezért 
az egyház teljes joghatósági hatalm a alá  tartozik. Az állam ra a  házas
sági szerződés csupán a név- és vagyonjogi változás révén tartozik, de 
az alapvető jog a katolikus egyház hatáskörét képezi. Ezt a  hata lm at 
onnan veszi a katolikus egyház, hogy a term észetjogi szerződés és a 
szentségben kiny ilatkozta to tt jog, isteni jog.

A katolikus házassági jog a lap ja  teh á t az isteni jogra való h iv a t
kozás. A konkrét m egvalósulása ennek a  jognak változhat, s a tö rté 
nelmi szituációnak van alávetve, ez a  része a  házassági jognak az em 
beri, illetve egyházi jog (juris hum ani, ill. ecclesiastici) tá rgyá t képezi, 
s ennyiben az  egyház nevelő-fegyelmező hatáskörébe tartozik. Ez érvé
nyes pl. a házasságkötési form ulára, am elyet legutóbb a T riden tinum  
(1563) szabályozott. A katolikus házassági jogban tehá t az isteni jognak, 
valam int az em beri-egyházi jognak az elemei szoros kapcsolatban van
nak egymással, am i viszont éppen a  vegyesházasság esetében nehezíti 
meg a m egértést és kölcsönös eszmecserét.

b) BELSŐ ELLÉNTMONDÁSOK figyelhetők meg a katolikus házas
sági tan ítás  terén,

A Tridentinum ig nem  állt fenn egységesen szabályozott házasság
kötési rend  (formula), sőt egészen 1918-ig, a katolikus egyházjog új ren 
dezéséig, lehetséges volt regionális kivétel és eltérés is. A „B enedictina” 
című enciklikában 1741-ben XIV. Benedek pápa H ollandia szám ára és 
egyéb nem -katolikus országok vegyesházasságai szám ára k ivételt és el
térést engedélyezett a házasságkötési fo rm ula terén.

Egyébként a katolikus házassági tan ítás rendkívül d ifferenciált, s 
nem teljesen eldöntött, nagyon különböző források hatása folyik egybe, 
s nem  m indig egyeztethetők össze. Ez a rra  is visszavezethető, hogy ahol 
a Szentírás nem  segíti őket, o tt az íráshelyek allegorikus m agyarázatával 
old ják  meg a kérdést. Bibliai érvek m ellett sűrűn szerepelnek a term é
szetjogra hivatkozó érvek, am iknek a  hátterében  a  régi róm ai jog áll. 
Ehhez jönnek a  szenthagyom ány elemei, am elyek viszont igen külön
bözőek.

A katolikus házassági tan ítás m egkülönöztet: term észeti és szentségi 
házasságot,' am i azt jelenti, hogy term észeti házasság a meg nem  keresz
telt személyek házassága, vagy pedig egy m egkeresztelt és egy meg nem  
keresztelt személy házassága, m íg a  szentségi házasság; két m egkeresz
telt személy házassága. Ez akkor tökéletes, ha m indkét fél katolikus. 
De ha csak az egyik fél katolikus, és a  m ásik valam ely nem -katolikus 
egyház tagja, akkor is fennállhat a szentségi házasság bizonyos esetek
ben. Ezekre nézve a következő m egkülönböztetést teszi a  katolikus m orál
teológia:

K ét meg nem  keresztelt személy házassága, h a  az illetékes hatóság 
elő tt kötötték, érvényes házasság, de nem  szentség.

K ét protestáns házassága, am it illetékes hatóság előtt kötöttek, érvé
nyes házasság és szentség.

K ét meg nem  keresztelt személy házassága akkor lesz szentség, ha 
m indketten m egkeresztelkednek, és term észetesen illetékes hatóság előtt 
kötötték házasságukat.
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K ét katolikus házassága, am it pap előtt kötöttek, érvényes házasság 
és szentség.

K ét katolikusnak csupán polgárilag kötött házassága érvénytelen.
K atolikusnak és nem -katolikus (de m egkeresztelt) szem élynek nem 

katolikus „egyházi szolga” előtt kötött házassága érvénytelen.
K atolikusnak és nem -katolikusnak a katolikus pap elő tt kötött házas

sága érvényes és szentségi házasság.
Az ellentm ondás o tt jelentkezik, hogy egyszer szentség a  házasság, 

am ely üdvösséget m unkáló kegyelm et jelent, m áskor pedig nem  az. 
Különösen az a  kirívó, hogy két pogány házassága érvényes, de ugyan
akkor kato likusnak protestánssal p rotestáns tem plom ban kötött házas
sága viszont érvénytelen.

Miközben a házasság szentség, ugyanakkor ebben a szentségben k a
tolikus pap nem  részesülhet. A házasság szentsége m ellett a  szüzességet, 
m int a  tökéletes és objektíve szent állapotot dicsőítik.

M ivel a  katolikus házassági kazuisztika m indenben az egyházjognak 
van kiszolgáltatva, a  jog védelm ében egészen furcsa következtetésekre 
is elvezet. Pl. ha evangélikus lelkész elő tt kötött házasságot egy kato
likus, a  m ásodik házasságát m inden akadály  nélkül m egkötheti kato
likus pap előtt, még akkor is, ha kizárólag az ő hibájából m ondták ki 
bíróilag első házassága felbontását, m ert hiszen katolikus felfogás sze
rin t az érvénytelen házasság volt.

Miközben Róma a m egkeresztelt személyek házasságát szentséggé 
tette, ezzel a házasságot a  terem tés rendjéből az üdvösség rendjébe vitte. 
M árpedig a házasság az első hitágazat, a  terem tés rendjébe tartozik. 
A házastársak  együttélését az ige és a  szentségek szentelik meg, de a h á 
zasság maga, nem  szentel meg.

E llentm ondunk a katolikus tan ításnak  abban is, hogy a törvénnyel 
lehetne megoldani a keresztyén élet egyik terü leté t. Ez persze azzal függ 
össze, hogy a katolikus teológia nem  ism eri a  törvény és evangélium  he
lyes megkülönböztetését. Az evangélikus egyház sem tan ítja , hogy a 
gyülekezeteknek ne volna szükségük jogi rendre  s ezzel kapcsolatban 
a törvény szavára is, de egyházunk a jognak csupán m ásodrangú szere
pet biztosít. A jog az igehirdetést, a  lelki gondozást nem  előzheti meg. 
Ezért az evangélikus lelki gondozás a vegyesházasság kérdésében sem 
érheti be valam ely egyházjogi kódex törvénykező módszerével.

c) AZ EGYHÁZJOG FOGSÁGÁBAN LÉVŐ LELKI GONDOZÁS h á
zassági akadály t lá t a  m ás egyházhoz tartozásban. K atolikus és protestáns 
közti házasság a lap jában  véve és elvileg tilos (can. 1060). Ezért a papság 
szigorú kötelessége, hogy legjobb képessége szerint a  híveket vissza
ta rtsa  a vegyesházasságtól (can. 1064).

Azonban a  katolikus elképzelés szerin t az egyház a m aga jurisz- 
dikcionális hatalm ával a házasság fele tt áll, s m in t ilyen nem csak az 
elvi tila lm at m ondja ki, hanem  nyitva hagyja an n ak  a  lehetőségét, hogy 
felm entést, diszpenzációt adjon a tilalom  alól. Ez term észetesen csak a 
katolikus egyházjogi norm ák közt m ehet végbe. Ha a vegyesházasságban 
az utódok katolikus nevelése veszélyeztetett, akkor nem csak egyházi, 
hanem  isteni jogon is tilos a  házasság.

Aki felm entést, diszpenzációt kíván, kezességet, biztosítékot, rever- 
zálist köteles adni. Term észetesen a  házasságot a  katolikus pap csak ott 
köti meg, ahol m indkét fél hitelesen megígéri, hogy a  jövendő gyerm ekek 
a katolikus egyház tagjaiként, annak  tan ítása  szerin t fognak élni.
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A nem -katolikus félnek ezenkívül meg kell ígérnie, hogy a katolikus 
féltől m inden h it- és erkölcstani veszélyt távol fog tartan i. Ehhez még 
az az ígéret is csatlakozik, hogy nem csak katolikus házastársát nem  aka
dályozza vallása gyakorlásában, hanem  m inden olyan k ísérletet is el
hárít, am i a nem -katolikus rokonok vagy ism erősök részéről próbálná 
m egtántorítani a katolikus felet. Aki diszpenzációt nyert, szükséges, hogy 
azt azzal az elhatározással fogadja, hogy az ígéretet be is fogja tartan i.

De ez még nem  elég. A papnak tek in te tbe kell vennie a  házastársak  
személyét, a család helyzetét: a  jegyesek függését családjuktól, a  férfi 
önálló anyagi helyzetét, állását, családfenntartásra való képességét. Ezek 
alap ján  tö rtén ik  azu tán  a  felek írásbeli ígérete, a reverzális kiállítása. 
Egyes területeken, m in t pl. Bajorországban, a katolikus féltől m inden 
esetben esküt is vesznek, sőt olykor a  nem -katolikus féltől is.

A rra  a kérdésre, hogy érvényteleníti-e a házasságot az, ha valaki 
m ár eleve azzal a szándékkal ad ja  a reverzálist, hogy úgysem fogja be
tartan i, egyes teológusok tagadó választ adnak, azonban a hivatalos 
teológia igenlő feleletet ad  (Kanonisches Eherecht, 92.).

Az 1062. kánon szerin t a  katolikus fél köteles „okos módon” a r ra  
törekedni, hogy a nem -katolikus fél katolizáljon. Ez a kötelesség nem  
m erülhet ki abban, hogy életpéldájával és közbenjáró im ádsággal te lje 
síti azt. Ezzel tehá t — am it a  nem -katolikus féltől kifejezetten meg
vontak — a  katolikus fél egyenesen köteles a sa já t egyháza szám ára m eg
nyerni a  m ásikat. Ü jabban olyan törekvés is van, hogy a  protestáns felet 
is kötelezni kell, a  katolikus fél szám ára am úgy is elő írt jegyességi egy
házi oktatásban való részvételre, am i gyakorlatilag az áttérési ok ta tást 
jelenti.

Ha viszont a katolikus fél a diszpenzáció feltéte leit nem  teljesíti, 
vagy csupán polgárilag, vagy egyházilag ugyan, de nem -katolikus „egy
házi szolga” elő tt köti meg házasságát — büntetést kap. Ha polgári h á 
zasságot kötött csupán, addig nem  „áldozhat”, nem  részesülhet a kom- 
munióban, míg m eg nem  gyónta és meg nem  bán ta  a  bűnét, és jóvá nem  
te tte  azzal, hogy egyházilag is m egkötötte házasságát. H a pedig protes
táns lelkész előtt kötött házasságot, autom atikusan exkom m unikáció alá 
esik, ki van rekesztve a szentségekből s egyházi tem etésben sem részesül
het. Ebből az exkom m unikációból nincs egyszerű felm entés, csak a helyi 
ordinárius, a püspök adha t indokolt esetben diszpenzációt.

Egyik legfontosabb lelki gondozói feladata a  katolikus papnak, hogy 
azokat ,akik „nem  érvényes” házasságban élnek, s a  katolikus egyháztól 
távol vannak, bűneik m egbánására és jóvátételére vezesse. A katolikus 
m orálteológia és az egyházjog egész sor lehetőséget ism er, am ely módot 
nyújt „form ahiba” m ia tt az érvénytelen vegyesházasság jóvátételére. 
Pl. ha a  „form ahiba” m ia tt érvénytelen házasságot a  házastársak  u tó
lag szabályosan kötik  meg, elég, ha legalább egyik fél elism eri az addig 
fennállo tt házasság érvénytelenségét. V agy:.ha a  protestáns fél vonakodik 
a katolikus pap elő tt m egjelenni, elegendő, ha helyettese jelenik  meg 
(can. 1089 és 1091). H alálveszedelem  esetén a jelenlevő pap felm entése 
is elegendő (can. 1043, 1044, 1098).

Ha azonban a katolikus egyház a jóvátétellel nem  ju t célhoz, akkor 
a m ásodik ú t m arad  h á tra ; m egáldja a  felek házassági nyilatkozatát, 
tehát a házasságkötés alap já t, felm entést ad  a házassági akadály alól, 
sőt az alól is, hogy ú jabb házasságkötési fo rm ulára kerüljön sor, most 
m ár a pap előtt, visszaható erővel ruházza fel a  felm entést, érvényesnek 
ismeri el az eredeti házasságkötést. Mivel term észetjogilag érvényes h á 
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zasságról van szó, az egyházi házasságkötés ism étlése nem  szükséges. 
Ezt a  íelm entő  határozato t anélkü l is ki lehet adni, hogy az egyik fél 
tudna róla, vagy kérte  volna (can. 1183, 3. §). E rre például akkor kerü l
het sor, ha a protestáns fél „kem énynyakúan” m egtagadja a katolikus 
pap előtti m egjelenést. Ezt a  felm entést viszont csak a  pápa adhatja , aki 
azonban a püspökre ruházhatja  jogát.

M indezek m elle tt azonban katolikus tan ítás szerin t a  vegyesházasság 
m ásodrendű házasság. Az az evangélikus, ak i vegyesházasságot vállal, 
m indig kénytelen m egtapasztalni, hogy a  katolikus egyház a  házasságát 
nyugtalanítja , h ité t veszélyezteti és egyházát lenézi. A katolikus egyház 
alacsonyabbrendűnek ta r t ja  még a sa já t katolikus szertartása  szerint 
lé tre jö tt vegyesházasságot is, s azt „szörnyű szerencsétlenségnek” m inő
síti. Ezért a  kánonjog (can. 1102) m egtilt a vegyesházasságnál m inden 
különleges szertartást: „Nagyobb rossztól való megőrzés végett, az ordi- 
nárius (püspök) egyik vagy m ásik cerem óniát engedélyezheti, azonban 
sohasem engedélyezheti a  szent m ise bem utatásá t”. Ehhez hozzájárul 
még a m enyasszonyavatás eltiltása is, am i az t jelenti, hogy a  születendő 
gyerm ekek nem -katolikus szülőktől születetteknek tekintendők, noha a 
vegyesházasság megkötése katolikus keretek  közt m ent végbe.

A zt pedig sohasem  lehet m egérteni, hogy a katolikus egyház milliók 
vegyesházasságát érvénytelennek tek in ti e lavult egyház jogi elgondolások 
alap ján , holott ezek a házasságok az állam ok által is jogérvényesnek 
vallo tt és alkotm ányjogilag is biztosított házasságok.

4. A v e g y e s h a z a s s Ag o k  l e l k i g o n d o z A s An a k  
EVANGÉLIKUS MÓDJA

a) A CÉLKITŰZÉS a h it megőrzésében és gyarapításában kere
sendő. Az evangélikus egyház m indig az evangélium  felől tájékozódik. 
Célja sem lehet más, m in t m inden evangélium i lelkigondozásé: az em
bert kell segíteni, hogy a hitbeli igazság m egism erésére és élésére el
jusson. A lelkigondozás feladata, hogy a  vegyesházasságban élő hívőt 
erősítse, segítse hite m egtartásában. A vegyesházasságban élő házastár- 
saknak meg kell m utatni, hogyan segíthetnek egym ásnak és gyerm ekeik
nek, hogy üdvözölhessenek. Ez a pásztori gondosság nem  feledkezik  meg 
a katolikus félről sem.

A bban is segítséget kell nyújtanunk , hogy a  házasságot a válástól 
megoltalmazzuk. Az evangélikus lelkigondozás m indent megtesz, hogy 
a házastársakat összetartsa. T ehát nem  állít fel ilyen a lte rna tívá t: a h á 
zassági közösség megőrzése — vagy a  h it m egtartása. Sem m iképpen sem 
teheti meg, hogy a válást, vagy a  házastársak  egym ástól való elidege
nítését előmozdítsa.

b) A TÉVES UTAK KÍSÉRTÉSE igen erős.
Ezek közül az egyik a  fá rad t rezignáció ú tja . A katolikus egyház 

agresszív módszere, az, em berek vallási közönye úgy befolyásolhatnak 
m inket, hogy lem ondunk a  küzdelem ről. De ha hiszünk az evangélium  
ígéretének, akkor m egszabadulunk m inden alsóbbrendűségi érzéstől a 
katolikus egyházzal szemben.

A m ásik a  visszafizetés kísértése. G yakran hallani, m ivel a  katolikus 
egyház erélyesen lép fel, üssünk vissza mi is ugyanazokkal a  fegyve
rekkel. Csakhogy ez a  „szemet szemért, fogat fogért” elm élet ellentm ond 
az evangélium nak, s nem  volnánk evangélikusok, ha ezt szem elől té 
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vesztenénk. K ülönben is egy ilyen harc csak a vegyesházasok k árá ra  tö r
ténne, a küzdelem nek ők innák meg a levét.

H atalm i pozíciók kergetése is  távol áll az evangélikus egyháztól. Mi 
senkit sem akarunk  m egnyerni tak tika i okokból, hogy egyes személyeken 
keresztül erősítsük egyházunk súlyát. A vegyesházasság nem csak a házas
feleket, de a lelkipásztort is p róbára teszi, hogy nem -evangélikus u tak ra  
és m ódszerekre ne tévedjen. Mi a lelkek pásztorolására és a gyülekezete 
építésére rendeltettünk, s nem  ezeken kívül eső klerikális hatalm i 
célokra.

c) A VEGYESHÁZASOK EVANGÉLIKUS LELKIGONDOZÁSA ÉS 
AZ EGYHÁZJOG KÖZÖTT IS VAN ÖSSZEFÜGGÉS, hiszen az evangé
liumi lelkipásztorkodás sem nélkülözhet bizonyos egyházjogi rendet és 
egyházfegyelmet.

Van olyan nézet is, hogy m inden egyházfegyelmezési eszköztől el kell 
tekinteni, m ert törvényeskedéssel nem  lehet ezeket a dolgokat elintézni. 
Mások viszont következetes és szigorú egyházfegyelmezési m ódszerekre 
gondolnak, világos, szabatos előírásokat kívánnak, am ely m inden gyüle
kezetben azonosan kerülne végrehajtásra.

De egyik nézet sem  felel meg az evangélium nak, s az evangélikus 
egyház tan ításának . Egyrészt a lelkész és a  gyülekezet nem  törődhet bele 
minden további nélkül a reverzálisharc terén  adódó veszteségekbe, m ás
részt viszont jogi szabályozással és törvénnyel sem  intézhető el a  kérdés. 
A legjobb rendtartások  és szabályzatok sem helyettesíthetik  az igazi 
evangélikus lelkipásztori szolgálatot.

Ezekre nézve a következőket kell meggondolnunk:
  Az evangélikus egyház legfőbb kincse az evangélium  — am in t errő l 

L uther a 95 tételben olyan mély hithűséggel ír t —, ennek megfelelően 
m inden gyülekezeti tagnak az a feladata, hogy eszerint éljen. Az a gyü
lekezeti tag, aki könnyelm űen és m eggondolatlanul kész a katolikus 
egyház szertartása szerint m egáldatni házasságát és kárunk ra  reverzálist 
adni, s ennek következtében gyerm ekeit a katolikus egyház szám ára 
nevelni, hűtlenséget követ el egyházával szemben, s ezért egyházának 
lépéseket kell tennie az ilyen egyháztaggal szemben. Ez elsősorban a 
lelkipásztori beszélgetés vonalán történik. Meg kell m agyaráznunk a  
gyülekezetünk tagjának, m it je len t voltaképpen a katolikus házasság- 
kötés az ő részéről, úgy, ahogy erről a  3. pontban szóltunk. Ha mindez 
hatástalan , meg kell fontolnunk, hogy já ru lh a t-e  m inden további nélkül 
az Űrvacsorához, s m agatartása  összeegyeztethető-e azzal, hogy az ú r 
vacsorái közösségben részt vehessen. M indenesetre tudom ására kell hoz
nunk, hogy sem keresztszülő, sem semmiféle egyházi tisztségviselő 
— belső, lelki okokból — nem  lehet, ezeket a lehetőségeket egyházának 
meg kell vonnia tőle.

Viszont sok olyan gyülekezeti tagunk is van, aki csupán a kénysze
rítő  körülm ények súlya alatt, lelkiism erete ellenére, válla lja  a rever
zálist. AZ ilyen esetben m indent el kell követnünk, szeretettel és h a tá
rozottsággal, hogy v isszatartsuk ettő l a lépéstől, am elyet úgysem vál
lalna jó lélekkel. Éppen a katolikus erőszakossággal szemben kell meg
m utatnunk  az evangélium  egyházának biblikus lelkületét, de egyúttal 
azt is, hogy a  katolikus felekezeti türelm etlenségnek családi é le te , to
vábbi folyam án sem lesz határa, ezért m ekkora felelősséget vesz gyüle
kezeti tagunk  m agára, ha családi életét és gyerm ekeit k itenné ennek a  
további beavatkozásnak, protestáns-lenézésnek és lelki elnyomásnak.
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De ha evangélikus hívünk reverzálist ado tt is kárunkra, a lelkipász
tori feladat akkor sem szűnt meg. Ez azonban nem  a rra  irányul, hogy a 
házasság felbom oljék, vagy evangélikus utóesküvő is létrejöjjön. Mi nem 
form ai eredm ényekre törekszünk. A lelkipásztornak még mindig megvan 
a  lehetősége, hogy a gyülekezeti tagot elvezesse a  bűnbánat mélységéig, 
és segítse őt, hogy a felöl dozást elnyerhesse. Még ahol az Ű rvacsorát meg 
kellett tagadni, o tt is az a feladat, hogy a hívünket visszavezessük a gyü
lekezet közösségébe.

5. A VEGYESHAZASSÁGOK l e l k i g o n d o z As An a k  g y a k o r l a t a

Az evangélikus lelkigondozás gyakorlata szám ára nem  lehet á lta lá 
nos törvényeket felállítani. A következőkben inkább arró l lesz szó, ho
gyan lehet a  m indig ism étlődő helyzetekben segítséget nyújtan i a lelk i
pásztorkodás szám ára.

a) AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA m ár a konfirm ációnál s az ifjúsággal 
való foglalkozás során megkezdődik, ahol rá  kell m utatnunk  a katolikus 
szem éllyel kötött vegyesházasság nehézségeire, mégpedig úgy, hogy' ne 
az egyházi öncélúság érződjék szavainkban, hanem  inkább az, hogy akik 
még el nem  kötelezettek ezen a téren, m egkím éljék m agukat és jövendő
belijüket a katolikus vegyesházasság okozta bonyodalm aktól. Term észe
tesen úgy kell ezekről beszélnünk, tyogy meg ne sértsük azokat a vegyes
házasságban élő családokat, am elyekből bizonyosan a mi körünkben is 
vannak fiatalok.

M inden házasságban van bizonyos kockásat, de a katolikus egyház 
m agatartása m ia tt annak, aki vegyesházasságra óhajt lépni, szám olnia 
kell azzal, hogy a  belső családi életébe is m induntalan  beleavatkozik a 
katolikus pap. A böjti előírások az t is ellenőrzik, am i a családi tűzhely 
fazekaiban fő, a fülbegyónás pedig érdeklődik a házasélet legintim ebb 
kapcsolatai felől is. M indezt az evangélikus fiataloknak még az udvarlás 
és eljegyzés előtt kell tudniok, hogy azután  később keserűen ne kelljen 
mondaniok: ha m indezt előbb tud tam  volna! Éppen ezért a gyülekezet
ben m indenkinek tudnia kell a katolikus vegyesházassági gyakorlatról 
és módszerekről.

b) HA EVANGÉLIKUS HÍVÜNK KATOLIKUSSAL KÍVÁN HÁ
ZASSÁGRA LÉPNI, a jegyesség ideje a la tt keresnünk kell az alkalm at 
a lelkipásztori beszélgetés folytatására. Legalkalm asabb kiindulópont a 
személyes szituáció felől adódik: hogyan gondolkodik a  vegyesházasság
ról, mi a szülők véleménye, ism eri-e az evangélikus, álláspontot, tudja-e, 
m it jelent, katolikus részről a vegyesházasság? I tt az előzőkben ism erte
te tt anyag feltárásáró l lehet szó.

Szükségképpen vetődik fel a  jövendő gyerm ekek vallásának  kérdése. 
Felekezeti egyoldalúság nélkül, igaz s jó lelkiism erettel vallhatjuk , hogy 
mindaz, am i a katolicizm usban a bibliai bizonyságtevésből megvan, az 
nálunk, a  Szentírás egyházánál szükségképpen m egtalálható, hiszen mi 
szándékosan em eljük ki, hogy egyházunk legfőbb kincse az evangélium, 
ami viszont a B ibliától eltér a katolicizm usban, az term észetesen nálunk 
nem  ta lálható  meg, de azt k á r  sajnáln i, m ert az nem  más, m in t a kato
licizmus sajátos em beralkotta vallásos hagyom ánya, am elyet a refor
máció oly joggal te tt b írá la t tárgyává. E m ellett az elvi-teológiai igazság 
m ellett viszont gyakorlati tapasztalati tény, hogy az evangélikus egyház
ban nevelt gyerm ek a katolikus féltől kevésbé idegenedik el, m int meg
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fordítva, m ert a katolikus egyház abszolútsági igénye tudatosan nevel 
más egyházak híveinek lenézésére. Az a javaslat sem viszi előbbre a 
vegyesházasságot, hogy a fiúkr az apa, a lányok az anya vallását köves
sék, m ert ez nem csak a házastársak  a lapproblém áját nem  oldja meg, 
hanem  a testvérek  közé is beviszi az egyenetlenséget, a  viszályt, hiszen 
a katolikus egyháznak így állandó lehetősége van  a családi élet kérdé
seibe való behatolásra.

Term észetesen evangélikus keresztyén szám ára lehetetlen a gyerm e
kek katolikus vallásban történő nevelését megígérni, azaz reverzálist 
adni 'kárunkra, azzal a meggondolással, hogy azt úgy sem fogja betartan i, 
m ert ez erkölcsileg kifogásolt m agatartás lenne.

Van olyan vélem ény is, hogy az egyházak egységmozgalma úgyis azt 
célozza, hogy vallásegyesülés jö jjön  létre, s akkor m indegy lesz, ki m i
lyen vallást követett. Meg kell m agyaráznunk, hogy errő l a  katolikus 
m agatartás m ia tt szó sem lehet. Róma olyan abszolút fölénnyel tek in t a 
többi egyházra, hogy azok behódolását várja , am ire azonban az evangé
lium  egyházai nem  lehetnek képesek, m ert ezzel az egyház kincsét, az 
evangélium ot vesztenék el. A Szentírás egyháza em beri egységkeresés'ek 
kedvéért nem  válhat hű tlenné isteni küldetéséhez, azt el nem  alkud
hatja  sem m iféle érdek kedvéért sem.

c) HA A KATOLIKUS FÉL KÉSZ HÁZASSÁGÁT EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMBAN MEGÁLDATNI, a lelkipásztori beszélgetésnek ki kell 
fejtenie, hogy nem  lehet rossz lelk iism erete egy katolikusnak az evan
gélikus tem plom ban m egáldott házassága m iatt, m ert Isten színe előtt 
érvényes és tőle m egáldott házasságot köt, s ezért m inden olyan kísérlet, 
am ely ennék az ellenkezőjét állítva, m egpróbálja házasságát érvényte
lennek tekinteni, azaz m egvetni: jogtalan  és Isten  ak a ra ta  nélkül való 
cselekmény.

Az evangélikus tem plom ban házasságot kötött katolikus személy 
messzemenő egyházi m egtorlásban részesül: au tom atikusan exkom m u- 
nikáció alá kerül, felóldozásban, kom m unióban nem  részesülhet. Az a 
kérdés, hogyan folytatódik a hitélete: a katolikus tem plom ba ugyan el
mehet, de ak tív  katolikus nem  lehet, m egrom lott a  katolikus egyházához 
való viszonya. T alán  az evangélikus tem plom ba kezd járni. M indenesetre 
lelkileg am olyan „senki fö ld jén” bolyong, tehát pásztori szeretetre szorul. 
Fáradozásunknak oda kell hatnia, hogy házastársa oldalán az evangélikus 
egyházban ta lá lja  meg lelki otthonát.

Azzal is szám olnunk kell, hogy a katolikus pap m egkísérli „utó- 
esketésre” hívni a  katolikus tem plom ba a vegyesházasokat. De felhasz
nálhatja  célja ira  a  születés, keresztelő alkalm át, sőt a gyerm ek esetleges 
m egbetegedését is.

A rra  kell törekednünk, hogy a katolikus fél m egszabaduljon abból 
a lelki megkötözöttségből, hogy „bűn t” követ el, ha evangélikus tem p
lomba jár. A házasfelek közös bibliaolvasása a  legjobb összekötő kapocs, 
ha a  Szentíráshoz közel kerü lt a katolikus fél, ezzel m ár a Szentírás 
egyházához is közel juto tt.

A bban az esetben, ha a  katolikus fél házasságát evangélikus tem p
lomban kész m egáldatni, az esküvői igehirdetés különös gonddal tö rtén 
jék. A vegyesházasság problém áját teológiailag taglaln i csak akkor érde
mes, ha erre  a szituáció alapot ad. Az igehirdetés term észetesen nem  
pótolhatja a  lelkipásztori beszélgetést. Nem lehet az esküvői alkalm at 
felhasználnunk katolikus-ellenes k irohanásra sem, inkább úgy kell az 
igét m egszólaltatnunk, hogy abból a házasfelek erőt és ígéretet nyerje-
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nek. Azzal is szám olnunk kell, hogy ilyen esetben a katolikus hozzá
tartozók is je len  vannak, feléjük is kínálkozik alkalom , hogy az evan
gélikus egyházat m egism erjék és megszeressék. Ilyen fontos szolgálat 
alkalm ával teljesen indokolt a részletekig menő kidolgozása az igehir
detésnek, m ert m inden szónak messzemenő kihatása lehet.

d) AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN MEGÁLDOTT VEGYES
HÁZASSÁG term észetesen további k ita rtó  lelkipásztori szolgálatot igé
nyel, hiszen állandóan ki van téve a katolikus egyház felől jövő lelki 
veszélynek.

Az evangélikus félnek segítségére kell lennünk, hogy házassági és 
családi életét az evangélium  szerin t élhesse. B ár elkerülhetetlen , hogy 
a katolikus rokonok, sőt esetleg a  plébános befolyásolását ne kelljen 
éreznie az evangélikus félnek, m ert ezek m egkísérelhetik utóházasság
kötésre, vagy éppen á tté résre  b iztatni. Ezért feltétlenü l szükség van a 
lelkipásztori lá togatásra, am in keresztül az istentiszteleti és úrvacsorái 
alkalm akra hívogatjuk, s bekapcsolják  a  gyülekezeti élet vérkeringésébe.

A katolikus fél felé is van lelkipásztori feladatunk, hiszen igen sok 
lelki problém ája van. A katolikus tan ítás szerin t nagy bűnt követett el. 
Nem lehetetlen, hogy még az elválásra is kap tanácsot, hiszen katolikus 
nézet szerin t am úgyis érvénytelen házasságban él. Betegség és családi 
bajok esetén különös erővel je lentkezhet a  vegyesházasság nyugtalaní- 
tása és zavarása. E xkom m unikált személy el sem tem ethető katolikus 
szertartás szerint. Segítenünk kell a  (katolikus felet, hogy lelkiism erete 
szabaddá legyen a  m egkötöttségektől és a  lelki elnyomás hatásaitól.

Nagy körültekintésre van szükség, ha a hozzánk való betérést tan á
csoljuk. Az evangélium i h it m indig a Szentlélek műve, az ige irán ti en 
gedelmesség gyümölcse. Azonban nem  m indig érvényesül az evangélium i 
h itre  ju tás tiszta indítéka. G yakran kerü lnek  elő egyéb szempontok. 
Az összes m otívum okat gondosan kell m érlegelnünk. Szükséges lehet 
a betérés tanácsolása, ha a  katolikus egyház m agatartásával szemben a 
házasság és a család védelm e azt m egkívánja. Sokszor a régóta fennálló 
vegyesházasságnál néha az evangélikus lelkész egyszerű kérdése is elég 
ahhoz, hogy az utolsó gátlást is feloldja. Ha pedig a katolikus fél az 
evangélikus tem plom ban óhajt Űrvacsorához járu ln i, nyom ban felvetődik 
a betérés kérdése. Ha az evangélikus házasféllel együtt v ára tlanu l jön a 
katolikus fél az Űrvacsorához, nem  u tasíth a tju k  vissza, hiszen eleget 
szenvedett a katolikus egyház szerinti 'kommunió nélkül. U tána azonban 
nem m aradhat el a lelkipásztori beszélgetés, hallan ia kell az evangélikus 
Ű rvacsora-tant, s meg kell kérdeznünk, hogy az oltárhoz já ru lása  nem 
kapcsolódik-e ahhoz a vágyához, hogy egyházunk tag ja  kíván lenni. 
Rendszeresen azonban csak akkor já ru lh a t Űrvacsorához, ha betért 
hozzánk.

A katolikus egyházból hozzánk betérő oktatása során szükséges az 
evangélikus egyház h it- és erkölcstani rendszeréről összképet n y ú jta 
nunk. Közben é rin tjük  a katolikus egyháztól eltérő, jellegzetes lu theri 
különbségeket, de különösen fontos, hogy a Szentírás tanulm ányozása 
álljon a középpontban, s annak a lap ján  tudjon új hívünk beilleszkedni 
az evangélikus istentiszteleti és gyülekezeti életbe.

e) A KATOLIKUS TEMPLOMBAN MEGÁLDOTT VEGYESHÁZAS
SÁG esetén az evangélikus fél részéről különbség van a között, hogy 
könnyen és egykedvűen adott-e reyerzálist kárunkra, vagy pedig nagy 
lelki küzdelm ek közt, esetleg lelkipásztorával is m egtárgyalva a dolgot. 
Minden esetben azonban a gyerm ekei h ité t ad ta  oda áldozatul. A kö rü l-
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menyekhez képest kell m egfontolnunk, hogy m ilyen egyházfegyelmi in 
tézkedést kell életbeléptetnünk. M indenesetre a r ra  kell törekednünk, 
hogy gyülekezetünk katolikus tem plom ban esküdött tag já t el ne taszítsuk 
az evangélikus egyháztól, hiszen a  katolikus egyházjog szerint ilyen 
esetben a katolikus fél kötelessége „okos m ódon” a nem -katolikus felet 
áttéríteni. H ívünk pásztorlása, evangélikus irodalom m al való ellátása 
(Biblia, énekeskönyv,- nap tár, bibliaolvasó útm utató, evangélikus egyházi 
könyv és irodalom , egyházi lapok) feltétlenül szükséges. A gyülekezetnek 
pedig azon kell lennie, hogy hívünk a  vegyesházasság nehézségei közt 
is megőrizhesse hitét.

Mi történjék , ha az evangélikus fél képtelen a gyerm ekeit a katolikus 
vallásra nevelni, s a reverzálisban adott ígéretét m egtartani? E rre nézve 
szolgáljon eligazításul, hogy L uther a r ra  b iz ta tta  kortársait, bátran  ves
sék le  m agukról az em berek á ltal rá ju k  aggatott fogadalm ak igáját, m int 
am ilyen a  kolostori fogadalom, a  szerzetesség, vagy papnőtlenség, s ta r t
sák m agukat az evangéliumhoz. Maga a kánonjog is elismeri, hogy kény
szer, félelem, tévedés következtében lé tre jö tt ígéretek érvénytelenek 
(can. 214. 1307, 3. §). Helyesen teszik a  házastársak, ha m egváltozott 
álláspontjukról, hogy ti. a  jövőben nem  a katolikus egyház szellemében 
nevelik gyerm eküket, a plébánost írásban értesítik , hogy ezzel a kérdés 
rendezett legyen.

ÖSSZEFOGLALÁSUL annyit, hogy a vegyesházasok lelkigondozása 
nem specialisták dolga, hanem  m inden evangélikus lelkészé. Nem is 
külön te rü le t ez a lelkipásztorkodásban, hanem  összefügg egész szolgála
tunkkal. A kérdésnek azonban az ad aktualitást, hogy a  zsinat révén 
megelevenedő katolikus tevékenység k ihat a vegyesházasságokra is. Nem 
nézhetjük té tlenü l vegyesházasaink belső lelki tusáit, pásztori szerete- 
tünknek velük kell lennie, hogy m egtarthassuk őket az evangélium nak, 
a Szentírás egyházának!

Dr. Ottlyk Ernő

Az ökumenikus mozgalom egyik atyja meghalt

91 esztendős korában m eghalt Los Angeles-ben D. Dr. Keller A d o lf 
professzor, az ökum enikus mozgalom  egyik ősatyja. A  mozgalom kezdeti 
időszakában tevékeny szerepet já tszo tt a huszas években. Részt ve tt a. 
stockholm i világgyűlés előkészítésén 1925-ben és a Folytatólagos B izo tt
ság titkárává választották.

1929-ben m egalapította és vezette G enfben az Ö kum enikus Szem i
náriumot, am ely évenként m unkaüléseket tartott. A  különböző h itva llá 
sok em berei ezeken a szem inárium i m unkaüléseken  talá lkozhattak éven
ként és itt  ta lá lkoztak először a protestáns teológusok az ortodox egyház 
em bereivel is. »

A  sok nye lven  tökéletesen beszélő K eller m in t em ber is igen könnyen  
megtalálta a kontaktust a m ásik emberrel, b íztak benne az em berek , 
kom olyan ve tték  m unkáját, am elyet az ökum enikus m unka terén végzett 
a m ásodik világháború idején m in t professzor Zürichben és G enfben és 
i  vezető svájci lapokban igen sok cikke és tanulm ánya je len t meg a 
háború után.
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Krisztus követése az Efezusi levél 2. fejezete alapján
Összefoglaló  tanulmány

Ezt a tém át lelkészi m unkaközösségeink az 1962'. esztendőben ország
szerte feldolgozták. Az újszövetségi exegetikai feladatot tartalm azó m un
k án ak  külön időszerűséget adott az a  körülm ény, hogy a  L utheránus 
Világszövetség 1963. jú lius 30. és augusztus 11. között H elsinkiben ta r 
tandó nagygyűlésén az Efezusi levelet m editációkban végigveszik a  reg
geli istentiszteleken. Az az elgondolás, hogy ez a b ib lia i könyv legyen 
kiinduló pontja  a nagygyűlés m unkájának.

A nagygyűlés tém ája tudvalevőleg: „Krisztus m a”. A kissé tú l á lta 
lánosan hangzó tém a — m ondja a gyűlést előkészítő ira t — az Efezusi 
levél bibliai hátterén  bontakozhat ki és vá lha t konkréttá. Az Efezusi 
levél tanulm ányozásának teh á t az a  szerepe a helsinki konferencián, hogy 
átcsengjen a  napi tanácskozásokon, és a  nagygyűlés egész m enetének 
m egadja bibliai h á tte ré t és igei perspektíváját.

A mi lelkészi m unkaközösségeink nem  a rra  vállalkoztak, hogy az 
egész levelet végigtanulm ányozzák, m ert ebben az esetben más fontos 
tém ákkal nem  foglalkozhattak volna a m últ esztendőben. De a 2. fe jezet 
feldolgozásával mégis közre akart m űködni egyházunk a nagygyűlés teo
lógiai és lelki előkészítésében.

16 egyházm egyénkből 23 dolgozat érkezett be a m últ esztendő végéig 
a  fenti tém áról. Az Országos Lelkészi M unkaközösség vezetősége előze
tesen kiem elte a feladattal kapcsolatosan, hogy. azért jelentős szám unkra  
az Efezusi levél 2. fejezete, m ert m egm utatja  a krisztológia, a meg- 
igazulástan, a keresztyén em ber e világban tanúsítandó magatartása és 
az egyházban való élete összefüggését.

Ezt a szem pontot tartom  m agam  előtt, am ikor a jelen összefoglaló 
tanulm ányom ban a beérkezett dolgozatok felhasználásával és kiegészíté
sével, de nem  egyszerűen ism ertetésszerűen, hanem  egyházunk m ondani
való jának  felvázolásaként próbálom  m egszólaltatni a szóban forgó bibliai 
fejezetet. A lelkészi munkaközösségekben elhangzott m ondatok vagy 
gondolatok tolm ácsolásakor feltün tetem  író jukat. Ennek az összegező 
tanulm ánynak  m ódszeréről még csak annyit, hogy nem  veszem  versről 
versre a  fejezet exegézisét, m ert akkor kevésbé lehetne elérnünk e sorok 
célját: összefoglaló képet adni az Efezusi levél 2. fejezetéről, ahogyan azt 
a m i egyházunkban m a látjuk. U gyanakkor azonban a  fejezet m enetét 
követem.

1. Nem tanszerűen, hanem életközeiben
A m egigazulás ebben a bibliai fejezetben nem  dogm atikusan, hanem  

a levél hallgatóinak lelki történetében nyer megvilágítást. A levél cím
zettjei pogányokból le tt keresztyének. Az ő élettörténetükben volt egy 
határvonal. Ennek idői rögzítésén nincs hangsúly, b á r idői történésről 
van szó, am elyre az apostol az „egykor”, „abban az időben” és a 
„m ost” m eghatározásokkal utal.

É letük időbelileg és ta rtalm ilag  két szakaszra oszlott: pogány
korukra és keresztyén létükre. Ennek a  változásnak folyam atát, tehát 
a m egiggazulást ír ja  le az apostol, mégpedig (am int a legk iem elkedőbb  
tanulm ány írója. Szabó Lajos kissomlyói lelkész megjegyzi) — szemé-
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lyes beállítással. Hozzáfűzi a dolgozatíró: a személyes jelleg domborodik 
ki abban is, hogy a 3. verstől kezdve a  „ti” megjelölés helyébe a „m i” 
kerül — feltehetően azért, m ert nem  ak a rja  az apostol, hogy a pogá- 
nyokból le tt keresztyének azt higgyék, ő, a  zsidó kevésbé van ráu ta lva  
a kegyelemre.

Elsőnek ezt az életszerűséget szeretném  kiem elni a fejezetből. A meg
igazulás nem  egyszerűen dogma, hanem  a keresztyén em berek élet- 
történetének lelki szemlélete. O lyan belső és ugyanakkor külső — m ert 
az életfolytatásra, az em berekhez való viszonyra is kiható folyam at, 
melyet Isten  h a jt végre egyes em berek életében.

Ez a folyam at term észetesen más form át ölt a m ai keresztyének 
esetében, m ert m ás lelki háttérből jönnek m in t az Efezusi levél cím
zettjei. Európai viszonylatban egy régebben krisztianizált és a  görög— 
róm ai k u ltú ra  szellemi hagyatékával keveredett, ugyanakkor pedig foko
zatosan szekularizálódó háttérből, am elyre a mai fejlődés egyre jobban 
rányom ja bélyegét. Az ifjú  egyházak terü letén  viszont a pogány Vallá
sok övezte m últ ötvöződik jelentős m odern ku ltú rhatással, tehát i t t  is 
m ásként alakul a m egigazulás morfológiája. M indenesetre az apostol 
nyomán nekünk sem szabad m egfeledkeznünk, hogy a m egigazulás -sze
mélyi, é lettö rténeti eseménye a döntő dolog, nem  pedig a róla szóló tan.

2. Régebbi életszakaszuk rajza
A levél olvasói régebbi életszakaszának jellem zésénél három m oz

zanatra kell figyelnünk:
a) Az apostol régebbi életá llapotukat így jelöli: „halottak vo lta tok” 

(1. vers). A bűn m iatt az em ber élete: „halál''. „Előbb a pneum á-ban 
történik a halál, az Istenhez való viszonyban.” A bban m ár szerintem  nem 
lát helyesen az egyik dolgozat írója, hogy „a testi halál a bűn zsoldja”. Ha 
jól látom, a testi halál képzetét egészen félre  kell tennünk, am ikor az 
apostol és az Újszövetség gondolatát meg ak a rju k  érteni a „ha lá l”-ról.

b) A levél m egszólítottjainak a keresztyén hitük  elő tti időszakát egy
bizonyos lá th a ta tlan  hatalom  irány íto tta  az apostol szerint; „a fe jede
lem, akinek hatalma van a levegőben” (2. vers). Nem helyes, ha sablo
nosán _ elintézzük ennek a kifejezésnek m agyarázatát a hagyom ányos 
„sátán’ képzettel. Sokkal helyesebb, ha tek in te tbe vesszük az egy idő
ben keletkezett és meglehetősen azonos ta rta lm ú  Efezusi és Kolosséi 
levél kortörténeti vonatkozásait. Az apostol ezeknek a leveleknek m eg
írásánál erősen tek in te tte l volt olvasóinak nem -keresztyén szárm azású 
képzetvilágára. Kol. 2, 8. a „világ elem eit” em líti hasonló értelem ben. 
Ezek az „elem ek” a hellénista szünkretizm us gondolatvilágából szárm az
nak, am ely a tüzet, vizet, levegőt, földet szellemi őshatalm aknak kép
zelte el. Ezek a hata lm ak  — a képzet szerint — befolyással rendelkez
nek a földi életre. — Lehet, hogy judaísta  gnosztikus képzetek hatása a latt 
álltak  e levelék olvasói. „Ennek a juda ista  gnózisnak képzetvilágához 
tartoztak  a  levegőbeli hatalm ak, akiknek nincs helyük és te rü k  a men-y- 
nyeiek között — bár term észetük szerint oda tartoznának, onnét azonban 
lebuktak  — s most a földiekre gyakorolt hatás az  élet- _ és működési 
területük. K risztus szabadítása abban érvényesül, hogy kivesz a hatásuk  
alól.” (Szabó Lajos) _ ,

c) Ugyanezt m egvilágítja az apostol az em ber felől is: „a testnek 
és gondolatoknak ak a ra tá t cselekedtük” (3. vers). A „test” kifejezés az 
általános bibliai szóhasználat szerint itt is az egész bűnös em bert jelenti, 
tehát lelki m otívum aival együtt, aki — am int Szabó Lajos m ondja —
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„m aga-m agát ak a rja  megélni abban, am it tesz és ahogyan teszi”. Régi 
életüknek az volt a jellemzője, hogy gondolataik, vágyaik, hajlam aik 
Szerint alak íto tták  életüket, úgy am in t az m inden em bernél term észete
sen folyik.

Ez a bűnnek az isteni m értéke, és nem  az az erkölcsi mérce, am ely 
a  különböző korok társadalm i tuda tának  megfelelően osztályozza az 
em bereket bűn tekintetében. Az apostol gondolatainak nyilvánvaló félre
értését ta rtalm azza az egyik dolgozat. M egemlítem csupán azért, m ert 
elég közkeletű felfogást ju tta t kifejezésre, am ellyel lelkészeknél és 
híveknél egyarán t találkozunk. Az em ber bűnösségének kiáltó példái
kén t azokat az eseteket em líti, am elyekkel valam ikor a „Kun utcai 
p ro stituá ltak  kórházában és a Rókus-kórház öngyilkososztályán lehe
te tt ta lálkozni”. Az a meggyőződésem, hogy ez az em líte tt kétféle em beri 
eset messze esik attól, am it velünk az apostol a „bűn” fogalm ával meg 
akar értetn i. Ezek az esetek inkább az em beri sors tragikus, igen sok 
esetben m ások á lta l előidézett szerencsétlen helyzeteit idézik. Az apostol 
gondolatára — am it ebben a 2. pontban igyekszünk összefoglalni — ezer
szer inkább lehete tt volna példának venni a közelm últból az ún. „tisz
tességes polgári élete t”, am ely külsőleg nem  ütközött össze a törvénnyel 
és az erkölcsi közfelfogással, de valójában mélyen vétkes volt Isten 
előtt nem  is egy tekintetben. Pedig csak úgy éltek ezek az em berek, m in t 
a többi „tisztességes” em ber az ő társadalm i rétegükben.

K ari Béla m ajosi lelkész helyesen lá tja  ugyanezt a kérdést. T anul
m ánya végén illusztrációként hosszabb részletet olvasott fel Eric K night 
angol írónak nem régiben nálunk  is m egjelent „ lé g y  hű m agadhoz” c. 
regényéből. A regény főszereplője egy angol közkatona, aki á té lte  a m á
sodik v ilágháborúban a dünkircheni csatát, közben m egbetegedett, lelki
leg is m egrokkant, m ajd  katonaszökevényként kóborolta be az országot 
ham arosan bekövetkezett haláláig. Csavargása közben összetalálkozik 
egy lelkésszel, ak inek  szem ére hányja, hogy az egyházak m egáldották 
a háborút, m ajd  keserűen arró l beszél, hogy az egyház csak rettegéssel 
kapcsolta m agához a lelkeket. S ekkor következik egy olyan részlet 
k ifakadásában, am ely P ál apostol bűn-fogalm ának m egértésénél jobban 
segíthet bennünket, m ai keresztyén nem zedéket m in t a hagyom ányos 
polgári kategóriák. Ezt a részletet K ari Béla kézirata  a lap ján  közlöm a 
volt katonának a paphoz in tézett szavaiból:

„Igen, M aguk „fé lrehajíto tták  K risztus m indenre kiterjedő, gyönyörű 
tan ításait, m ert jól tudják , hogy ezek a tanítások sértenék a gazdagokat 
és a kiváltságosokat, akiket M aguk im ádnak és hízelegve szolgálnak. 
És hogy leplezzék a hiányt, m egrakták  K risztus egyházát díszes, ék
szeres köntösökkel és azzal a pom pával, am elyet K risztus soha nem 
ism ert és nem  is szerethetett volna- És az összes bűnök közül, am elyeket 
Krisztus felsorolt, M aguk kiválaszto tták  azt az egyetlenegyet, am elyik nem 
sérti a gazdagokat, m ert általános, és semmi köze a vagyoni helyzethez, 
és ez az egy: a szexuális bűn. így aztán  bűnt csináltak m aguk a nem i 
életből. Á dám  eredendő bűne! Krisztus, aki bűn nélkül jö tt a világra! 
Az egyetlen bűn, am iről M aguk rettegésükben prédikálni m ernek. És 
addig préd ikálták  ezt, am íg a nemzés rejtelm ét és dicsőségét, m inden
fa jta  em beri cselekedet e legm egfejthetetlenebbikét és éppen ezért talán 
a  legszentebbikét, sá rra l m ocskolták be, és m ár a gyerm ekeket is úgy 
nevelik, hogy csak suttogni m erjenek róla, m in t az ocsmány trágársá
gokról. Igen, M aguk egyedül csak azt te tték  százszorosán bűnné, am it 
az egészséges em berek milliói úgy ism ernek a szívük mélyén m in t Isten
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álta l m egszentelt örömöt, m in t az élet, az otthon és a családi lét csíráját. 
Igaz, ez az egyetlen bűn, am iről M aguk préd ikáln i tudnak, és akkor még 
Maguk csodálkoznak, hogy m ért hagyják  ott m illiók és m illiók a tem p
lom aikat, és m ért áldoznak a m ozikban egy szánalm as szerelm es film  
igazabb o ltára előtt. És m indaddig o tt is fogják hagyni a m illiók M agu
kat és M agukkal együ tt a k ificam odott tanaikat, am íg a  tem plom aik 
csak a szerelem re képtelen egyedek lép teit visszhangozzák, a m agukra 
m aradt aggszüzekét meg az özvegyekét. . .  És m indez pedig azért van, 
m ert M aguk nem  m erik K risztus tan ításait hirdetn i, nehogy m egsértsék 
a gazdagokat, az önzőket, az előjogaikhoz ragaszkodó é lősd ieket. . . ”

Hadd fűzzem hozzá e vádbeszédhez, hogy van benne sok általáno
sítás, igazságtalanság, teológiai tévedés, és mégis nagyon hasznos, m ert 
a bűnnek a rra  a m egnyilvánulására teszi a  hangsúlyt, am iről az egy
ház sokszor m egfeledkezett: a szociális, a tá rsadalm i bűnre.

A levél olvasóinak az így körvonalazott (a—c. alpontunk) előző élet
szakaszuk Isten  haragja alatt állo tt (3. v.) „Isten P álná l nem  spekuláció
szülte képzet, hanem  dinam ikus valóság, akinek harag ja nem  zárja  ki 
kegyelmét, m in t ahogy m egfordítva sem. Sőt éppen a harag  m egléte ad 
jelentést a kegyelem nek.” (Szabó Lajos.) Ez m ár átvezet bennünket 
a fejezet m ondanivalójának következő pontjára.

3. Isten kegyelmének egyedül-ható volta

Azoknak az em bereknek életében, akikhez ír ja  az apostol levelét, 
Isten irgalmas cselekvése következett he. Éspedig m inden em beri érde
m et kizáró módon.

K ifogyhatatlan az apostol Isten  kegyelm e egyedül-ható erejének  
m agasztalásában. É letfordulatuk ,,de”-jé t (4. vers) „az irgalom ban 
gazdag Isten” v itte  véghez. P ál halm ozza az erre  vonatkozó kifejezése
ket: „nagy szeretete által, am ellyel m inket szerete tt” - „kegyelemből 
m entettetek  meg, h it á lta l” ; „ez nem  tőletek van, Isten ajándéka ez, 
nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (4., 5., 8., 9. versek). 
A látám asztja  ez a fe jeze t a m i egyházunk reform átori örökségét, a 
sola fide, sola gratia tanítását.

A hit szerepe sem csökkenti Isten  kegyelm ének kizárólagosságát 
a m egigazulásban és az üdvözítésben (a 8. versben a „m egm entettetek” 
kifejezés m agában foglalja Istennek bűnbocsátó és üdvözítő "cselekvését). 
A hit, a kegyelem elfogadása is a kegyelem  cselekvésébe tartozik  bele. 
A  hit is kegyelem . A  bűnbocsánat és üdvösség így egészen Isten  aján
déka.

A „m egm entetésből” azért zára tik  ki m indenféle erkölcsi vagy va l
lási érdem, teljesítm ény, hogy a dicsőség egyedül Istené  legyen. 9. vers: 
„nem  cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék”. Ezzel az apostol nem 
csak Isten  irán t ak a rja  megszabni lelki m agatartásunkat, hanem  em beri 
viszonylatban is. A  hivő keresztyéneknek nagy kísértése, hogy m agukat 
különbnek ta r t já k  a nem -hivő em bereknél, a környezetüknél, a világ
nál. A z apostol leem el bennünket erről a m agunk-készítette  em elvény
ről, és odaállít egysorba a m ás világnézetet vallókkal. Isten  kegyelm é- 
nek egyedüli nagysága nem  engedi, hogy fölébe em eljük  m agunkat az 
Isten  nélkü li em bereknek. — H itünk számára is van  jelentősége Isten  
kegyelme kizárólagosságának a m egigazulásban és az üdvösségben. 
H itünk velejáró ja sokszor az ingadozás. „A kegyelem ben nagyobbal
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állunk szemben, m int a mi egyéni döntéseink, ú tkeresésünk és meg
éléseink. Isten igéje azzal szünteti meg a kétséget és a bizonytalanság
tudatot, hogy a ra jtu n k  és bennünk végbem ehetőről a rra  irány ítja  a 
figyelmet, am i é re ttünk  tö rtén t — am ibe azonban Isten be ak a r vonnni 
bennünket, úgy, hogy cselekvését bennünk tudatosítja .” (Szabó Lajos 
dolgozatából.)

4. Korunk Isten jóságától övezve

Isten kegyelm ének kizárólagos érvényesülése külön hangsúlyt kao 
a levélben a jövendő jelé. Isten az ő kegyelm ének tú láradó  gazdagságát 
eljövendő korokban  is m egm utatja (7. vers). Az aiónos — többes számú 
görög kifejezés — „világkorszakokat” jelent, s m ellette áll az „el
jövendő” jelző. Az apostol írásában a jövendő nem zedékekről van szó 
(a hai geneai váltakozik a hai aiónes kifejezéssel, vö. Ef. 3, 5, 9; 3, 21; 
Kol. 1, 26.). Még egyszerűbben: a jövendő világtörténelem ről. A kifejezés 
az apostol és olvasói szemében a jövendő m éhéből előjövő világot jelenti, 
am int a történelem  horizontján m ajd  felbukkan. A szövegben szerepel 
az a hozzátétel, hogy: „irán tunk  való jóságában”. Isten  tehá t az o ke
gyelm ét eljövendő korokban „ra jtu n k ”, az ő egyházán ak a rja  meg
m utatni. Az egyháznak Isten  kegyelm e és jósága kisugárzójává kell 
váln ia a jövendő világtörténelem ben — ez ennek a hatalm as m ondatnak’ 
az értelm e a levélben.

Az Efezusi levél 2. fejezetének m ár e helyén kitekin tés nyílik  arra 
a szolgálatra, am elyet az egyháznak a v ilág szám ára végeznie k ril, s 
am elyről m ajd  a későbbiekben lesz szó. Ez az előrepillantás szédítő 
perspektívát tá r  fel. Isten kegyelm ének m érhetetlen  gazdagságával és 
az Ö jóságával találkozunk itt, ahogyan az nem zedékeket, világokat fog 
á t — ír ja  dolgozatában Szabó Lajos, m ajd  így fo ly ta tja: „Az a szolgálat, 
am elyre kegyelm ével hív el és állít be Isten, nem  korhoz kötött, de nem  
is a korszak jellegét figyelm en  k ívü l hagyó. Engedetlenségbe esik az 
egyház, ha bizonyos körülm ények között a maga fé ltésének idegessége 
egyszínűsíti az akkori világkorszakkal, de akkor is engedetlenségbe 
esik, ha a „nem politizá lunk” jelszóval elzárkózik egy korszak prob
lém áinak megértése és megragadása elől — ha az em berekben nem  egy 
bizonyos világkorszak em berét igyekszik  megszólítani.”

Igen, ebben a  bibliai versben (7. vers) benne van — m int akkor még 
csak messze, ism eretlen jövendő, m a pedig elő ttünk levő, bennünket 
körülvevő valóság — a m i korunk is, am elyre Isten kegyelm ének gazdag
ságát a mi szolgálatunkon keresztül is ki ak a rja  árasztani. Benne van  
az apostol gondolatában az az akkor még elképzelhetetlen  m ai világ
korszak, am elyet m a é lünk át. A z  emberiség je lenét a szocializmus 
világm éretű előrehaladása és a legszörnyűbb háború kirobbanásának 
megakadályozása, a béjce nagyarányú védelm e je llem zi főként. Ebben 
a mai korban kell a kéresztyéneknek te ttekben  továbbadni Isten  jóságát, 
Pál apostol 1900 esztendőt átívelő jövendőbe m utatásának jegyében.

5. A Krisztus-történés exisztenciális kihatása

Az Isten kegyelm e által véghez v itt folyam at a levél olvasóinak 
életében Jézus K risztushoz kapcsolódik. Ezt az apostol azzal tudatosítja, 
hogy a „m egm entetés” kifejezéssel párhuzam osan, ugyanazt az isteni 
kegyelmi ak tust „K risztussal együtt tö rtén t feltám asztásnak és m ennybe
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helyezésnek" nevezi (5—6. vers). Ez a gondolat a kiinduláshoz kapcso
lódik (1. vers), am elyet a 2. pontban ism ertettünk. A „halá l” állapotából 
k erü ltek  az „élet” állapotába (18. vers) — ezért lehet ezt a földi, élet- 
tö r tén e ti folyam atot, a  megigazulást, a h itre  ju tá s t „fe ltám adásnak” és 
„m ennybe helyezésnek" nevezni.

I t t  lá th a tju k  a szoros öszefüggést a m egigazulástan és a krisztológia 
között. A  Jézus Krisztussal végbem ent történésbe bekapcsoltatik az 
ember exisztenciája. Jézus feltám adásának  és m ennybem enetelének 
(a fejezet m ásodik felében lá tn i fogjuk, hogy kereszthalálának is) az 
ereje k iha t a levél későbbi évtizedekben élő olvasóinak személyére, sőt 
reánk, m ai keresztyénekre, akik  sok évszázaddal később élünk, m in t Jézus 
élt a földön. Az idői és térbeli távolság, am i elválasztotta az Efezusi 
levél cím zettjeit Jézus halálától, feltám adásától és m ennnybem enetelé- 
től, áth idalást nyer, mégpedig Isten  cselekvéséből.

M ásodrendű kérdés, hogy ez az áth idalás konkréten  m iben  m ent 
végbe. A levél valószínűleg olvasói m egkeresztelkedésére céloz. E rre 
m utat a párhuzam os hely a Kolosséi levélben (Kol. 2, 11—13), vala
m int ugyanennek a jellegzetes páli gondolatnak a Róm ai levélben tö r
tént kifejtése is (Róm. 6, 3—11). Ha ezt elfogadjuk is, a Pál apostol 
korabeli keresztséget nem  lehet m inden  további nélkü l azonosítani a 
m i mai gyerm ekkeresztségünkkel. Az Efezusi levélben k ife jte tt „meg- 
m entetés”, a K risztus feltám adásával és m ennybem enetelével összekap
csolódás folyam ata döntő módon igényli a h it ak tusát („kegyelemből 
m entettetek  meg, h it á lta l”). A keresztségről vallo tt egyházi tan ításunk  
sem szak ítja  el a keresztségtől a h itét, m égha ez a kettő  időileg nem  
is eshet össze a csecsemőkeresztség gyakorlása folytán.

Ha tehá t a mi helyzetünkre akarnánk  alkalm azni az Efezusi levél 
vonatkozó m ondanivalóját, azt kell m ondanunk, hogy a K risztus-tö rté
nésbe való bevonatásunk a gyerm ekkeresztség és a később tám ad t h it 
együttes folyam atában megy végbe — m inden m ozzanatában az Isten 
kegyelmes cselekvéséből. A döntő a levél ezen gondolatainál, hogy am i 
Jézus K risztussal történt, az reánk  is érvényes, nem csak a végső fel
tám adáskor és az örök életben, h^pem  m ár most a h it á ltal: exiszten- 
ciánk Istené! S az errő l való megbizonyosodáshoz nem  m agunkra  kell 
tekin tenünk — ugyan, m elyikünk m erné ezt m agára, hitére, életére 
tekintve biztosan vallani?! — hanem  Jézus életének döntő tényeiben és 
az Isten kegyelm ében kapaszkodhatunk meg. A keresztyén em ber új 
exisztenciájának végső a lap ja  messze tú l van ra jta , visszafelé az időben 
és ugyanakkor jelenvaló a hitben, és ezért szilárd alap. Ez a ra jtu n k  
kívül levő biztos ta la ja  h itünknek: Isten szeretete és a Krisztus-tényék.

6. A jó cselekvésének konkrét alkalmai

A fejezet első szakaszának lezárását tartalm azza a 10—11. vers. 
Világosan m egm utatja, hogy a m egigazulás szorosan összefügg a  keresz
tyén em ber e világban tanúsítandó m agatartásával.

A fejezet 1—9. versében elm ondott (és a mi fenti 1—5. pontunkban 
összefoglalt), a  levél olvasóinál és író jánál végbem ent folyam at, az Isten 
által m egterem tett keresztyén lé t jó  cselekedetekre  vezet. „Az ö  alko
tása vagyunk, terem tetve K risztus Jézusban jó  cselekedetekre, am elye
ket előre elkészített Isten, hogy azokban já rju n k ” — így hangzik e két 
vers. Érdem es so rra venni R ienecker szóm agyarázatát (Sprachlicher 
Schlüssel zum  Griechischen Neuen Testam ent, 1952). Az „alkotás” : a szót
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az Újszövetség csak az isteni terem tés m unkájával kapcsolatban hasz
nálja. „Terem tetve’' : a  szó csak Isten  terem tő tevékenységét jelenti az 
Újszövetségben. „Jó cselekedetekre": a cél, a szándék, a rendeltetés meg
jelölése. „Előre elkészített” : csak Istenre vonatkozólag használják  a szót 
az Újszövetség írói, és a cél m egjelölésével fordul elő. — M egint Szabó 
Lajos tanulm ányából idézek: „A kegyelmezésnél aktív  Isten nem  pusz
tán  igényli kegyelm e alap ján  a jó cselekedeteket, hanem  m unkálja  is, 
hogy az em ber valóban jó t cselekedjék. A jó cselekvését a h it gyümöl
csének szokás m ondani. I tt  többről van szó. Isten terve, akarata , szán
déké velünk, te tte  ra jtu n k  a jó  cselekedet. Nincs m entség tehá t a cse
lekvéstől való gyáva tartózkodásra. N em  tenni — százszázalékos h ite t
lenség a részünkről, jó t akarni s közben elvéteni — megbocsátható hibá- 
z á s . . .  A jó fogalm ához absztrakció ú tján  ju t az em ber, m in t általá
ban a fogalmakhoz. Mi a jó t Isten  cselekvésének konkrétságában 
bírjuk. Az isteni „chrésztotész” (jóság), ahogyan K risztusban elénk lép, 
a krisztian itás m értéke és elve a  szám unkra. A  jó alatt így az ember, a 
világ, mások, a m ásik java értendő, a szeretet érvényre juttatása, hiszen  
Isten cselekvésének is ez az iránya.”

A  jó cselekedeteket Isten  előre elkészítette szám unkra. Ennek a páli 
gondolatnak az az értelm e, hogy Isten  a  keresztyén em bernek mintegy 
a szeme, keze, lába elé ad ja  az t a  cselekvést, am ivel m ásoknak jó t tehet. 
Tehát i t t  nem csak kötelezésről van szó Isten  részéről, hanem  sokkal 
inkább biztatásról, hogy he érezzük m egvalósíthatatlan  feladatnak  a jó 
cselekedeteket.

Ezen a ponton rendkívül tanulságos a  L u ther nyom ában já ró  evan
gélikus etikának  az a m egállapítása, hogy a  keresztyén em berre elsősor
ban a hivatásában  v árn ak  a jó  cselekedetek. A m unka ezer szállal kötő
dik hozzá m ások javához. Nem  lehet olyan becsületes foglalkozás a föl
dön, am elyből közvetlen vagy közvetett ú t ne vezetne az em berek, a tá r 
sadalom  érdekéhez. A m ikor valaki napi m unká ját végzi, ezzel nem csak 
kenyérkeresetet biztosít m agának és övéinek, hanem  népét is szolgálja. 
A  m i hazánkban a szocialista rendszer ezt a gondolatot a társadalom m in
den tagjában tudatosítani akarja. Mi keresztyének a m unka  értelm ének  
és a felebarát javához vivő  céljának ehhez a felism eréséhez csak öröm
m el járu lha tunk hozzá.

Az Isten á lta l előre elkészített jó  cselekedetek, teh á t az em berek 
jav ára  szolgáló te ttek  továbbm enőleg — és ezt m egint a  lu theri etika 
hangsúlyozza — a keresztyén em ber különböző földi viszonylataiban  v á r
nak reánk. A családban, a szomszédságban, a társadalom ban, az állam 
ban, az em beriségben. V alaki édesapa vagy gyermek, s m in t ilyen előtt, 
egy sor jó cselekedet rajzolódik ki elő tte  édesapai vagy gyerm eki m ivoltá
ban, gyermeke, illetve szülei irán t. Ugyanez érvényes tágabb em beri v i
szonylatokra is: m in t a  társadalom  tagja, m in t egy nép tagja, m in t az 
em beriség tag ja  konkrét tenn ivalókat lá th a t szeme előtt. E zeket a fe l
adatokat a m i magyarországi evangélikus egyházunk igyekszik  meg
m uta tn i az igehirdetésekben h íveinknek a m i, szocializm ust építő poli
tikai, társadalm i és gazdasági rendszerünkben, s nem  kevésbé a mai 
világhelyzetben.

A  lényeges tehá t az, hogy maga az élet — s ezen keresztül az Isten  *- 
hozza elénk a  cselekvés lehetőségét, m in t a  jó m unkálásának, a szeretet
nek, a felebarát szolgálatának elénk tá ru ló  alkalm ait. O lyasféleképpen 
kell ezekben „ já rn u n k ”, m in t am ikor a  hóban kitaposott lábnyom okba 
lépünk bele. A jó cselekvésének körvonalai o tt vannak  elő ttünk az éle
tünkben.
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Erről a részletről több beérkezett dolgozatban ta lá lunk  értékes mon
datokat. — T arján  Béla nyíregyházi lelkész előadásából: „A h it és jó cse
lekedetek nem  választhatók el egymástól, még kevésbé á llítha tjuk  szembe  
a kettő t egymással. M ind a kettő  Isten  ajándéka. Az egyik nem  lehet 
meg a m ásik nélkül.” — Ponicsán Im re kiskőrösi lelkész: „Isten oly ke- 
resztyénséget ak a r  látni, am ely éppen az Ö te tteiből m erít erőt a  jó cse
lekvésére, és így nem  hangu lat szerin t m unkálkodik az em berek között, 
hanem  az Isten  cselekedeteinek ta la ján  állva szívja az éltető e r ő t . . .  
Luther szerint a keresztyén em ber nem  önmagában él, hanem  K risztus
ban és felebarátjában, m égpedig K risztusban a hit, felebarátjában a sze
retet által.” — Szó szerin t is idézi L u thert egyik közkeletű m agyar fo r

dításban: „Íme, az én Istenem  engem, m éltatlan , elkárhozott em bert m in
den érdem em  nélkül, ingyen való kegyelméből m egajándékozott K risztus 
által és K risztusban m inden kegyesség és üdvösség teljes gazdagságával, 
úgyhogy im m ár semmi m ásra nincs szükségem, m inthogy higgyem, hogy 
ez így van. N ohát ennek az én jó A tyám nak, aki engem fölös jókkal 
ingyen elhalm ozott, m egteszek én is önként, szabadon és ingyen m indent, 
ami Neki tetszik, és leszek felebarátaim  irán t én is keresztyén, am int 
K risztus irán tam  lett, és nem  teszek egyebet, csak am iről tudom, hogy 
nekik szükséges, hasznos és üdvösséges.” — Endreffy Zoltán nyíregyházi 
lelkész: „Ebben a világban m inden em bernek m egvan az Istentől ren 
delt hivatása. A hivatások nem  egyform ák. A kkor megy előre a  világ 
dolga, ha m indenki a  maga helyén elvégzi a reábízott feladatokat. így 
lehetséges csak előrehaladás.” — Végül M olnár G yula esztergom i lelkészt 
idézem: „Az otthon, a gyülekezet, az utca, az ország, a  világ „ tá la lja” az 
alkalm akat. Családunk, szomszédaink, népünk, a  népek, az em beriség 
sorsa sóvárogva v á r ja . . .  a  szeretet valósulását, a  szükséges jóknak cse
lekvését.”

7. Tág perspektíva

A levél cím zettjeinek életében Isten kegyelméből végbem ent folya
matot, a m elyet az 1—10. vers rajzolt meg, a  fejezet m ásodik felében, a 
11—22. versekben üdvtörténeti perspektívába  á llítja  bele az apostol. 
Eddig sem csupán a személyes kegyesség gondolatkörében mozgott a 
levél, de m ost azután  teljességgel k itágul a  lá tóhatár, s olyan nagy kör
vonalak bontakoznak ki előttünk, hogy csak lélegzetvisszafolytott érdek
lődéssel szem lélhetjük.

Az apostol először ad ja  a K risztus előtti pogányság üdvtörténeti 
helyzetének ra jzá t (11—12. vers). A zután rám u ta t ennek a helyzetüknek 
gyökeres m egváltozására Jézus K risztus kereszthalála á lta l (13. vers). 
Majd m egm utatja Jézus kereszthalálának egyetemes jelentőségét az 
Isten és em berek közötti viszonyban, ugyanakkor pedig az em beriségen 
belül egymás között is (14—18. vers). Végül pedig az üdvtörténeti jöven
dőt v illan tja  meg, am elybe a  levél olvasói a pogányokból le tt keresztyé
nek a földi kereteken túlnövő anyaszentegyház tag jaikén t épülnek bele 
(19—22. vers).

Ez u tán  az előretekintés u tán  most megyünk a részletekbe.

8. A Krisztus előtti pogányság és Izrael

Az apostol olvasóit m indenekelőtt volt helyzetükre, a  K risztus előtti 
pogányság üdvtörténeti helyére em lékezteti (11. vers): „Ti abban az idő
ben K risztus nélkül voltatok, Izrael közösségéből k irekesztettek és az
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ígéret szövetségeitől idegenek, rem énységgel nem  bírók és Isten nélküliek 
voltatok a v ilágban” (12. vers). Ezekben a m egjelölésekben nincs semmi 
elítélő. Nem a pogányság vétke — am i egyáltalán  nem  más és nem  több 
m int m inden em ber bűnössége —, hanem  lelki helyzetük hiányai tűnnek 
az apostol szemébe.

Ezeknek a vonásoknak ellentétei jellem zik a K risztus előtti Izraelt. 
Izrael történetében jelen  volt K risztus, lá thata tlanu l, de valóságosan 
(vö. 1. Kor. 10, 4!). Izrael népe tag jának  lenni azt je lentette, hogy Isten 
népe közösségében él. Az Ószövetség szám talan ígérete vetíte tte  előre 
fényét szem ük előtt az eljövendő M essiásra — tehá t reménység alatt 
éltek. És Isten velük volt tö rténetük  esem ényeiben és a próféták sza
vában.

M indez a pogányok szám ára hiányzott. A ragyogó görög ku ltú ra  és 
isteneik szám a nem  feledtetheti el azt a hátrányukat, am elyet az élő 
egy igaz Istennel kapcsolatosan szenvedtek. K ívül voltak az üdvtörténet 
közvetlen vonalán, m in t ahogyan egy folyam  szélén a sekély víz kívül 
van a sodráson.

9. Az új üdvtörténeti helyzet

Ez az em lékeztetés az apostol részéről azért tö rtén t, hogy azután 
helyzetük m egváltozásának — am elyet Isten kegyelme h a jto tt végre 
K risztusban — a felemelő volta annál inkább kitűn jék : 13. vers. I t t  nem  
egyéni sorsokról van szó, egyes keresztyén életekről, hanem  a  K risztus 
halála u tán  élő em beriség teljesen új üdvtörténeti helyzetéről. K risztus 
kiontott vére á ltal a pogányok is — anélkül, hogy bárm it is tennének, 
ak á r hogy errő l tudnának  — az Istentől való távolság helyzetéből az 
Istenhez való közelség helyzetébe kerültek. Tehát abba a helyzetbe, ahol 
addig csak Izrael népe volt.

K risztus keresztje óta az egész em beriség új üdvtörténeti szituációba 
jutott. M egszűnt a  távolság Istentől. Természetesen, m ásképpen alakul 
a lelki sorsa azoknak az em bereknek, ak ik  ezt az evangélium  szava 
alapján  h itte l felism erik, és m egint m ásként azoké, ak ik  errő l nem  tu d 
nak vagy nem  akarnak  tudni. De ez a különbség nem  változtat azon az 
örvendetes helyzeten, am elybe K risztus halá la  hozta az egész em berisé
get, annak  m inden népét és tag já t Istennel kapcsolatosan. Mennyivel 
több ez az egyetemes lá tvány  az em beriség új üdvtörténeti helyzetéről, 
m int a p ietista kegyesség egyénre korlátozott személyes m ondanivalója: 
„Te K risztus m egválto ttja vagy”. Egyik kom m entár írja : „Most m ár csak 
egy tér van Isten és az em berek szám ára, am elyet körülvesz az Isten 
horizontja” — ez az Isten közelségének te re  (136. 1.). Ledőlt az em bereket 
az Istentől elválasztó fal, am in t a  következőkben látjuk.

10. A béke dimenziója

K risztus kereszthalálának jelentőségét az apostol a 14— 18. versekben  
részletesebben bontakoztatja ki. Közelebbről m egvilágítja tehá t azt az új 
üdvtörténeti szituációt, am elybe az em beriség, a régi pogány népek és 
Izrael került.

Az apostol gondolatm enete m ögött ezekben a versekben, am elyek 
egy him nusz-szerű szakaszt alkqtnak, feltehetően j udaista-gnosztikus 
képzetek  húzódnak meg. Ezek a kép ie tek  azon a vidéken, ahol olvasói 
éltek, a kis-ázsiai Frigiában, a keresztyén gyülekezetekre hatással voltak.
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Itt m egint az t lá tjuk , hogy az apostol felhasználja a keresztyénségtől 
idegen, de olvasói lelkében m egtalálható képzeteket K risztus váltság- 
m űvének m egvilágítása céljából.

Szabó Lajos ír ja  m agyarázatul: „A törvény igája a la tt nem  csupán 
Isten van ellenünk, hanem  ellenünkre van a m ásik em ber vagy em ber- 
csoport. A törvény a rra  való, hogy szeretetlenségünk — am elynek annyi 
válfaja van — kifuthassa, kiélhesse m agát ra jta . A törvénnyel visszaél 
az em ber, am ikor előírásokat farag  abból a maga, de még inkább m ások 
számára. Ezeket az „isterii”-m ivolt m ezébe öltözteti és vallásos pátosszal 
deklam álja m agának, de még inkább em bertársának. A m it m egtart a dog- 
m atizált parancsolatokból, azért ta r t ja  meg, hogy m agát igazolja Isten 
és a  fe lebarátja  előtt, még inkább, hogy ez u tóbbit kárhoztassa. Jézus 
keresztje ezt az „igazságot” nem  igazolta, sőt m egítélte. Engesztelése 
révén im m ár felbátorodhatunk a m agunk biztosítása helyett a  hitből, az 
Isten szeretetéből való életre. Aki nem  a m aga igazságával hozakodik 
elő Istennél, az óvakodik attól, hogy m aga-m agát tegye m értékké, céllá 
az em bertársak  szám ára.”

Az em líte tt vallástörténeti háttérbő l nézve lehet felelni a rra  az exe- 
getikai kérdésre, hogy a  14—17. versekben az „ellenségeskedés” kifejezés 
az Istennel való kapcsolatra vagy az em berek egym ás közötti viszonyára 
értendő-e — valam in t ezzel párhuzam osan a rra  a kérdésre is, hogy 
ugyanezekben a versekben a  „béke” m elyik viszonylatra értendő a  kettő 
közül. A szöveg szerint elsősorban az Isten és em ber között á llt fen t az 
ellenségeskedés, mégpedig éppen a törvény következtében, m ert a tö r
vény elzárta  az u ta t Istenhez, hiszen a bűnös em ber nem  tu d ta  te ljesí
teni. U gyanakkor azonban a  háttérben  meghúzódó gnosztikus képzetek 
nyilvánvalóvá teszik, hogy az apostol itt  az em beriséget szétszaggató 
ellenségeskedésre is gondol, még hozzá kozm ikus m éretben. — A szöveg 
szerint elsősorban Isten  és em ber között hozott lé tre  békét K risztus 
kereszthalála. K risztus m egfeszített testében döntetett le az Istentől el
választó fa l és szün tette te tt meg az ellenségeskedés Isten és em ber között. 
— „Ö a  mi békességünk” — m indenekelőtt tehá t azt jelenti, hogy K risz
tus békét szerzett Istennel a pogányoknak is, zsidóknak is. A m itikus 
szóhasználat ugyanakkor eláru lja , hogy ezekben a versekben benne 
rejlik  az emberiség békéjének  gondolata is. L áthata tlan  szellemi h a ta l
m ak ellenségeskedése húzódik meg e képzetek szerint a  földi népek, 
em berek ellenségeskedése m élyén és azt m eghatározza. E kozm ikus h a 
talm ak ellenségeskedésének K risztus halálával tö rtén t m egszüntetése 
„m egterem ti a m etafizikai alapot a  népek és az em berek közötti béke 
szám ára.” (Schlier-kom m entár.)

Ebben a szakaszban az utolsó két vers (17—18. vers) még egyszer 
összefoglalja az em beriség új helyzetét: „K risztus eljött, és a békesség 
evangélium át h irde tte  nektek, a  távolvalóknak és a közelvalóknak, m ert 
Á ltala van m enetelünk m indkettőnknek egy Lélekben az A tyához”. 
K risztus elhozta az Istennel való békét m inden em bernek, és m egnyitotta 
az u ta t m indenki szám ára a  közelben levő A tya-Istenhez. Ezt az u ta t 
a h it gyerm eki bizodalm ával a  legkülönbözőbb em berek já rjá k  a földön 
a Szentlélek á ltal á th a to tt egységben, testvériségben. A K risztus á lta l 
m eghirdetett béke v ilágm éretben sugárzik  ra jtu k  keresztül, és k ihat az 
egész em beriségre, sőt az egész m indenségre, a  lá tható  és lá th a ta tlan  
te rek re  (vö. Kol. 1, 20!).

E szakasznak tudom ányos m agyarázata tehá t egészen nyilvánvalóan 
ad ia elénk az em beriség m ai békéjéért fáradozás „m etafizikai a lap já t”,
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K risztus halálával m egterem tett kozm ikus m éretű  lehetőségét. A lelkészi 
munkaközösségi tanulm ányok ezen a ponton kellőképpen m élta tták  a 
béke szolgálatát. Idézek belőlük: „Az egyház az egym ással békességben 
élő em berek közössége, így és ezzel terem ti közvetve a békességet. 
Lényegéhez úgy tartozik  a békesség, m in t a meleg és a fény a  naphoz” 
(K ari Béla). Az egyháznak azonban a „közvetett” békeszolgálatnál to 
vább kell m ennie, s ezt m u ta tja  meg ism ét csak helyesen Szabó Lajos: 
,.Ö a mi békességünk! — ezt nem  érth e tjü k  m a csak m aian. A béke ellen 
hihetetlen m erényletet lehetne m a elkövetni. Ezért felelőtlenség volna 
az erők félelm etes já tékának  színteréről visszavonulni egy csendes zugba 
felüdülésre, vagy esetleg egyszer s m indenkorra o tt sá tra t verni: hisz 
„Ő a  mi békességünk!” elve alapján . Reálisan kell szám olnunk a  hely
zettel, és a m agunk egyházi feltételeiből kiindulva, m inél többet és m inél 
jobbat kell vállalnunk  a  közös em beri feladatból.”

U gyancsak az ő tanulm ányából közlöm a  következő, helyes meg- 
látású  szakaszt, am ely K risztus váltságm űvének az Efezusi (és Kolosséi) 
levélben jelentkező nagy táv la táró l szól: „Az élet egész terü lete , a világ 
m indenestül, sőt a világok (a m ár em líte tt világkorszakok) elfér ebben 
a perspektívában. Jézus K risztus engesztelése több m in t am it belőle egy 
em ber vagy em bercsoport hite átfog. Az Ö engesztélésénél a  nagy M inden 
volt a  szempont. A m indenség és Isten  között tö rtén t K risztus által 
valam i, am i azóta se tű n t el nyom talanul. Felszabadultságot je len t ne
künk keresztyéneknek a  világban való járásra-kelésre, benne és érte  
való tevékenykedésre, hogy ez a  v ilág az, am elynek jav ára  Isten  közel
sége a K ereszt által m eghirdethető tény. Ezen a téren  van ném i adóssá
gunk, am it éppen ezeknek a  leveleknek megfelelő m egszólaltatásával 
lehet törlesztenünk, hiszen olyan sokszor érezhették az em berek szó
székeink alatt, m in tha K risztus individuális üdvösség hangulatával lenne 
azonos, nem  is beszélve arró l, hogy egy segédvonallal azonosítottuk Öt, 
am ely egy múló kor sokszor nyárspolgári m oráljá t rajzolta meg.”

Sikos Lajos m arcalgergelyi lelkész ír ja : „Am ikor örülünk annak, 
hogy a v ilágra k iterjedő  békemozgalom igényli a mi szolgálatunkat is 
nem csak egyénileg, de m int az egyház tagjaitól, akkor jó tudnunk, hogy 
nekünk  a béke bölcsője Jézus K risztus, aki egyszerre ad ta  és ad ja  most 
is az ún. vertikális meg horizontális irányú békességet.”

M indezek a lap ján  világos, hogy nincs igaza annak  a tanulm ánynak, 
am ely exegetikailag nem  ta rt ja  lehetségesnek az Efezusi levél 2. fejeze
tének a m ai em beriség békéjére vonatkozó alkalm azását, tek in te tte l arra , 
hogy — ír ja  a szerzője — „Pál annak  idején K risztusban hivő zsidók és 
K risztusban hivő pogányok, tehát hivő keresztyének közötti félreértés és 
akadály  kiküszöbölésére törekedett, és ezeknek békességben együttélési 
lehetőségéről beszélt.”

11. Az anyaszentegyház körvonalai

Az Efezusi levél tárgyalt 2. fejezetének utolsó szakasza, a  19—22. 
vers , az anyaszentegyházról szól. Ezzel a kifejezéssel jelöli a mi m agyar 
nyelvünk nagyon találóan az apostoli hitvallásban m egvallott egyházat, 
a K risztusban hívők korokon, földrészeken és felekezeteken átnyúló kö
zösségét.

Az apostol gondolatm enetében az anyaszentegyház m ár előbb fel
bukkant. A m ikor a  15. versben em líti, hogy az em beriségnek az Istenhez 
való viszony szem pontjából két csoportját, a pogányokat és zsidókat
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K risztus kereszthalála „egy új em berré te rem te tte” — ez az új em beriség 
az anyaszentegyházban lép az apostol szeme elé. Ebből következik, hogy 
az egyház nem  ism erhet sem m iféle faji, népi, társadalm i megkülönböz
tetést. Ezeket a m egállapításainkat nem  kizárólagos hangsúllyal tesszük, 
m ert bárm ennyire is az egyházban nyilvánvalóvá kell váln ia az em beri
ség testvériségének kicsiben, az em beriség egységének m unkálása messze 
túlnő az egyház h a tárán  és általános em beri feladato t képez, am elyhez 
sa já t erőnkkel mi is hozzájárulunk. ^

Most a fejezet végén — híven a  levél cím zettjeire való tekintethez, 
am ellyel eddig is ta lálkoztunk — az apostol azt em eli ki, hogy az anya
szentegyházban a pogányokból le tt keresztyének ugyanolyan „polgár
jogot” nyertek  m int a zsidókból le tt keresztyének. Nem idegenek többé 
m int Izraelben, hanem  a  szentek — a megdicsőült hívők — „polgártársai” 
(ezt a szót az Újszövetség csak i t t  használja), és „Isten házanépe”. O tt
honná ava to tt egyház — ír ja  Tóth K ároly pilisi lelkész. Szabó Lajos 
pedig: „A m it K risztus az egyházon és az egyház á ltal cselekszik, a vi
lágért cselekszi, hogy dem onstrálja az ellentéteket áthidaló, idegenséget 
megszüntető, testvériséget "és otthonosságot adó szabadításának e re jé t”. 
A m ai olvasó szám ára a  „nem  vagytok többé idegenek” páli m egállapí
tás önkéntelenül is Camus regényét, a nálunk  is m egjelent „Közöny”-t 
ju tta tja  eszébe, am elynek eredeti címe: A z idegen. Ebben m egrajzolja 
a m agától és másoktól elidegenedett m odern nyugati em ber határesetét. 
Megérezzük, m ennyire szüksége van a  mai em bernek, hogy az életben 
„o tthonra” találjon, és megérezze Isten és az em berek szeretetének 
melegét.

Az apostol azután  az anyaszentegyház m últját, je lenét és jövőjét is 
belerajzolja a képbe. Megint lá thatjuk , hogy nem  elégedik meg a szemé
lyes kegyességre vonatkozó m ondanivalóval, hanem  az t m indig bele
á llítja  a  nagyobb összefüggésekbe. Ezek nélkül a nagyobb összefüggések 
nélkül önm agunkkal pepecselővé vá lik  h itü n k  és igehirdetésünk. R end
kívül fontos tehát, hogy az Efezusi levél tanulm ányozásából ne csak az 
eredm ényeket vegyük át, hanem  az t a  m ódot is, ahogyan P ál apostol a 
kérdésekhez nyúl: tú l a személyes egyéni hitkérdéseken, az egész m in- 
denséget és a történelm et, sőt a történelem  u tán it is átfogó k itek in tést ad. 
A mai egyháznak meg kell tanu ln ia  ezekben a nagym éretű összefüggé
sekben gondolkoznia.

P ál apostol i t t  úgy m u ta tja  meg az anyaszentegyházat, m in t egy 
épülő épületet. Alapköve, am elyre épül: „az apostolok és próféták”, tehá t 
az Újszövetség bizonyságtétele. (Dogm atikailag term észetesen az egész 
Szentírás h itünk  forrása és zsinórm értéke, de i t t  a szövegben az újszö
vetségi p ró fé ták ra tö rtén ik  utalás, am in t 4, 11. is m utatja . — Az újszövet
ségi prófétálás szolgálatára nézve lásd 1. Kor. 14. és m ás igehelyeket!) 
Nemcsak történetileg nézve indu lt ki az egyház az ő szolgálatukból, 
hanem  m inden időben az ’ő K risztusról m ondott bizonyságtételükre épül, 
am int az az Újszövetségben elő ttünk áll.

   Az apostol áttöri a képet, am ikor a még csak épülő épületnek a 
,,záróköveiről” beszél. Ez a kő a boltozat összefogó darabja, vagy a kapu, 
illetve hom lokzat csúcsköve volt. Az egész épületet összefogta, tarto tta . 
Ez Jézus K risztus szerepe az egyházban az apostol képe szerint. „Jézus 
K risztusé a főhely az egyházban. Az Ő helye kihagyandó és fen n ta r
tandó. Öt nem  elhelyezni kell .az egyházi ténykedésben, hanem  m inden 
egyházig ténykedést csak abban a h itben  lehet végezni, hogy Ö o tt van, 
nem passzívan, hanem  ak tívap” (Szabó Lajos).
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Az anyaszentegyház állandó levésben van. „Épül.” Mégpedig „egybe
illesztve” K risztus á ltal (22. vers). „Az egyházban egymással, egym ásra 
nézve, egym ást kölcsönösen ta rtv a  és hordozva, teh á t a legbensöbb kö
zösségben, az t is m ondhatnánk, hogy szeretetben kell állanunk, hogy 
K risztus rendelkezésére á lljunk” (Szabó Lajos). Endreffy Zoltán nyír
egyházi lelkész u ta l a rra , hogy a görög szóban benne van a harm ónia, 
az összhang gondolata.

Ez az „egybeilleszkedés” nem csak jelenbeli valóság, hanem  az idők 
hosszm etszetében is tükröződik. L uther a hivők szuccessziójáról m ondta 
ezt a szép m ondatot: „Quia ecclesia sem per nascitu r ac sem per m u ta tu r 
in  successione fidelium , aliud et alio est et tam en sem per eadem .” Igaza 
van, az épület összefügg: mivel az egyház mindig születik és m indig vál
tozik a  hivők folytonosságában, m indig más és mégis mindig ugyanaz. 
Még egy idézet az egyik fentebbi dolgozatból: „Az egyház (m int Isten 
tem plom a) rétegenként épül. Évezredeket, sőt m egszám lálhatatlan időt 
vesz igénybe ennek a  tem plom nak az épülése, elkészülése. Nem zedéken
ként új meg új téglasorok épülnek bele. Az élő kövek mi vagyunk, akik  
h itte l befogadjuk a h ird e te tt evangélium ot, valam in t voltak  azok az el
hunyt szentek, kik a m aguk idején h ittek  az Ú rban, s m iképpen az idők 
végezetéig lesznek azok, akik  még h itre  ju tn ak  Őbenne ”

Az anyaszentegyház az apostol szerint csak az idők végén lesz kész. 
„Szent tem plom m á növekszik az Ú rban” (21. vers) — ez a folyam at túlnő 
a történelm en. Az egyház valam iképpen m ár most az Isten jelenlétének 
helye, de csak h it által, az ige és a szentségek közvetítésén át. Isten köz
vetlen, valóságosan m egtapasztalható jelenlétének helyévé csak az üd
vösségben válik  a hivők közössége. Ez az eschatologikus sejtelem  zárja  
a fejezetet.

Az egyház „növekedése” — ez a kifejezés nem  a terjeszkedésére, 
hanem  az elhunytak u tán  lépő új nem zedékek sorozatára v ita tk o z ik  — 
kiteljesedik Isten eljövendő országában. A z egyháznak sohasem lehet 
célja világi hatalom  birtoklása. A m iko r ezt tette az egyház és ahol még  
ezt próbálja tenni, eltért rendeltetésétől. Más a  dolga: Isten je lenlétét 
ad ja  az egym ásra következő hivő nem zedékek életében. „Az eschaton a 
jelenvalónak lá tóhatárán  az egyháznak olyan m odusát tá r ja  elénk, 
am elyben az egyház m ár m egszűnt lenni. Az Efezusi levél ezen m ondatai 
úgy szólnak az egyházról, hogy az m ár nem  is egyház a szó ma használt 
értelm ében, hanem  az eljövendőnek előíze a  jelenvalóban” (Szabó Lajos). 
Az anyaszentegyház jövendője beleolvad az „Isten m inden m indenekben” 
történelm en tú li reménységébe

12. Összefoglalás

Összefoglalom az Efezusi levél 2. fejezete 1—10. versének m ondani
való ját (tanulm ányom  1—6. pontját): Isten  irgalm a bevonja a bűnös em
bert a  végbem ent K risztus-történésbe a h it által, s ezzel m egm enti az 
örök életre. Istennek ez a kegyelme előre ívelt a jövőbe és átöleli a mi 
ko runkat is, am elyben a keresztyénekre — akik  semmivel sem állnak a 
többi em ber fele tt — Isten jóságának továbbadása vár a szeretet elénk 
vetülő konkrét alkalm aiban, az élet és az em beri közösségek feladataiban.

182



Összefoglalom a fejezet 11—22. versének m ondanivalóját (tanulm á
nyom 7—11. pontját): K risztus kereszthalálával az em beriség új üdv
történeti helyzetbe került. Ledőlt a törvény Istentől elválasztó fala  s 
megszűnt a hátrányos különbség zsidók és pogányok között. M inden 
em bsr Isten közelségének, az Istennel és egym ással való békének terében 
él. Az em beriség békéjének ezen a m etafizikai alap ján  lesz az egyház 
a béke szolgálatának hűséges végzője a  m ai világban, m ásokkal együtt.

Veöreös Imre

A N ém et D em okratikus Köztársaság evangélikus egyháza március 
20—24. napjain ünnepli meg Francke Ágost H erm ann születésének a 300. 
évfordulóját. Ebből a z  alkalomból a hallei Teológiai Fakultás és a gyü
lekezetek sorozatos alkalm akon em lékeznek meg Francke ökum enikus  
szerepéről, az egyházi diakónia terén végzett úttörő m unkájáról és hatá
sáról a világ különböző evangélikus egyházaira. A  rendező bizottság  
elnöke D. Janicke püspök. A  Magyar Evangélikus Egyház is hálával 
gondol ezekben a hetekben  a nagy hallei férfiúra, akinek Francke 
intézetében sok magyar evangélikus teológus lakott, tanult és fordult 
meg.

Nyugat-Németország első Teológiai Fakultásaként a hamburgi kapta 
meg azt a jogot, hogy az 1962—63. tanév téli szemeszterétől kezdve a 
„Magister Theologiae” akadémiai fokozatot adja a fiatal teológusoknak. 
Ez a tudományos fokozat a doktori fokozatot előzi meg s elsősorban a 
külföldi egyetemi hallgatók kívánságára létesítették, akik így akadémiai 
fokozattal tudják befejezni németországi tanulmányaikat.

Nem elégedhetünk meg azzal, hogy az evangéliomot hirdetjük az 
afrikaiaknak. Ki kell ezt egészítenie az orvosi segítségnek, a népműve
lési munkának és az általános életfeltételek megjavításának.

Göbels Kari (Frankfurt M.)

Ma az em berek nem  a vallásban keresnek gyógyírt, hanem  a tudo
m ányban hisznek, am ely a „tudományos civilizáció” égisze alatt a leg
többet nyú jto tta  az emberiségnek.

Dr. Pálfy Miklós (1963)

A keresztyénség nem maga magáért harcol és nem a saját létét félti. 
Isten harcának a katonája uralmának a kiterjesztéséért és akaratának 
az érvényesüléséért. Viszont Isten a jót, a mindenkinek tetszőt, a töké
leteset akarja.

Niemöller (1963)
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Érdekességek
a tudom án y köréből

A „Hacilar”-kultúra
Törökország egyik leggazdagabb lelőhelye az archeológusoknak a 

történelem előtti kor szem pontjából. I t t  élt a K risztus előtti 2. évezredben \ 
a hetita nép, am elynek a magas kultúrájáról eddig is sokat tud tunk.  ̂
Nagy fe ltűnést ke lte tt mégis, am ikor 1960-ban Hacilarban fe ltárták  a 
„Hacilar-kultúra” fe ltűnően  finom  ízlésről tanúskodó nyom ait. 1961-ben í 
azután újabb kutató csoport indu lt a kereken  8000 éves régi kultúrának  
a feltárására, s bár csak 39 m unkanapot tö ltö ttek  a helyszínen, meglepő  
archeológiái fö lfedezésekre bukkantak.

A z  első kísérleti ásatásoknak a színtere a Konya-Síkság volt. Konya  
városától harm inc kilom éterre délkeletre em elked ik a nagy, több m in t 
ötszáz m éter hosszú Ccctal H üyük kettőshalom , ahol néhány napos ásatás 
után gazdag leletekre bukkant a kutató  csoport. Már az első leletek arról 
tanúskodtak, hogy a város m in t települési form a lényegesen idősebb, 
m int am ennyire eddig a tudom ány becsülte. Catal H üyük városa az 
a kőkorszakban épült, nagyobb m in t a Ciliciában vagy az egész N yugat- 
Anatoliában eddig napvilágra hozott bárm elyik történelem előtti tele
pülés, kétszer akkora, m in t a régi Trója (VI) és egészen akkora, m in t a 
bronzkor legtöbb anatóliai városa.

Eddig m integy negyven háznak a fundam entum át tárták fel. M ind
egyik ház agyagtéglából épült, egyem eletesek, a háztetők laposak és va 
lószínűleg náddal fed e ttek  voltak. A  házak lakói úgy látszik elég kénye l
m esen laktak  — már a hetedik és hatodik évezredben K risztus előtt! 
M indegyik házban volt egy lakószoba, négyszer öt m éter nagyságú, aztán  
egy vagy több m ellékhelyiség, am elyek m indenü tt m ásként helyezked tek  
el a lakóhelyiség körül. M indegyik házban egyforma berendezések vol
tak: padszerű ülőhelyek, vagy kissé k ivá jtak  ágy gyanánt. A  nagyszoba 
egyik sarkában m indenü tt ta lá ltak egy derékszögű kályhát, és az udva
ron a déli falhoz építve egy sütőkem encét. Ezeken a berendezéseken ki- A 
vül m indegyik házat oszlopok vagy fa lbem élyedések d íszítettek. A  fal-  “ 
bem élyedéseket eredetileg vörösre feste tték , később pedig fehérre m e
szelték át.

A z  egyik házban agyagfigurát találtak. Csonka, (feje és lába hiány
zik) töm zsi női alak. Korához képest fe ltűnő  az u jja k  kiképzése, m ert - 
m inden  egyes u jjá t külön kidolgozták. Találtak egy kis alabástrom fi
gurát is, am ely tizenkét centim éter magas — valószínűleg kőkorszak- 
beli istennőt ábrázol.

A  catal hüyüki ásatások nagy m eglepetései azonban a freskók  — az j 
eddig talált legrégibb fa lfestm ények. A z ásatások közben két házfalra 
bukkantak, am elyek feltűnően eltértek a többiektől gazdag fa lfestm é
nyeikkel. A z  archeológusok azon a vélem ényen vannak, hogy szen té lyek  I
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lehettek ezek. A  freskók legtöbbnyire vadászjeleneteket ábrázolnak. A z  
alakokat vörös vagy feke te  színben világos, főleg fehér vagy világospiros 
háttérre feste tték . Világosan felism erhető  h nagy szarvasvadászat —  
krém színű alapon sötétvörös színnel festve. A  m ár elesett szarvast ké t 
vadász tám adja m eg m indké t oldalon. Egy m ásik vadászjeleneten v ilá 
gosan felism erhető a győztes vadász alakja  — kétszer akkora m in t társai 
és állatbőr kö tény t visel.

Legértékesebb a freskók között az ún , „leopárd-táncosok” fa lfest
ménye. Egy m ásfélszer ké t és fé lm éteres területen  nem  kevesebb m in t 
tizenhárom  férfi alak ism erhető fel, kö z tük  ké t m eztelen  akrobata és 
két „bohóc”: A  többin leopárdbőr van, s erről kapta nevét a freskó. Futó, 
ugró és táncoló alakok, és helytállónak tekin thető  az a feltevés, hogy a 
sikeres vadászatot követő (esetleg kultikus) diadalm i táncról van szó. 
Viszont nincs kizárva az sem, hogy éppen a vadászatot megelőző „má
gikus” táncról van itt  szó, hogy a vadászat sikerét biztosítsák m ágikus e l
képzelések alapján.

A  kerek nyolcezer esztendős fa lfestm ény eléggé sérült ugyan, ami 
m inden ilyen  kiásott freskónak a sorsa, a rendkívü l eleven alakok azon
ban jó l kivehetők rajta. A z  egyiknek íj van a balkezében, a többinek  
úgy látszik prim itív  zeneszerszám  van a kezében.

A z  1961-ben végzett catal hüyüki ásatásokat fo ly ta tn i fogják. A  rövid  
ásatási időben is rendkívü l nagyjelentőségű leletekre bukkantak, és az 
ezután következő  ásatásoknak sok kérdést kell még tisztázniok: honnan  
való ez a kőkorszakbeli freskófestészet, és m i vo lt az értelme? M ilyen  
összefüggések vannak közte és a többi korai előázsiai ku ltúrák között?

5 0 0 0  esztendős főváros
Mezopotámiának, a Tigris és Eufrátes országának legnagyobb és 

leghatalmasabb városa a 3, évezredben Kr. e Mari városa volt. Hammu- 
rabbi babylóniai király kétszer is elfoglalta, de egészen a 18. századig 
Kr. e. virágzó város volt. A második elfoglalás és az akkori értelemben 
vett feldúlás után eltűnt Mari a történelem színpadáról, és csak a mi 
századunkban került megint felszínre.

Mari fölfedezése a 20. század eddig legnagyobb archeológiái sikere. 
A várost egészen befödte a homok, és a Tel Hariri domb alatt feküdt 
az Eufrátes partján. A beduinok évszázadok óta ezen a dombon temet
ték el halottaikat. 1933-ban az egyik beduin a föld alatt fekvő igen nagy 
kőre bukkant sírásás közben. Ekkor figyeltek föl az elsüllyedt városra. 
Még 1933 őszén megkezdődtek az ásatások. Eddig összesen tíz alkalommal 
végeztek ásatásokat Mari városában, de Mari legnagyobb része még 
mindig a föld alatt alussza álmát.

Eddig napvilágra hozták Mariban a nagyszabású királyi palotát, 
amely a régi Előázsia eddig legnagyobb palotája. Nem kevesebb mint 
300 helyiség és udvar van benne. Egészen egyedülálló ebben a palotában 
az is, hogy hogy két iskolahelyiség tartozik hozzá, amelyekben minden 
bizonnyal ennek a régi városállamnak a vezető és hivatalnokosztályát 
képezték ki. A királyi palota 5 méter magas falai vályogtéglából épül
tek, az ajtóit kőbe vésett lyukakon forgó szárnyas ajtók alkották.

A királyi palota konyhája olyan jó állapotban volt, hogy a tűzhelye
ket azonnal használni tudták volna.

Különösen értékesek azután a kiásott darabok között a 10 cm és egy 
méter közötti nagyság között napfényre került sok szobrocska. Rendkívül 
művészi kiképzésűek, s részben elefántcsontból valók.

Dr. Pálfy Miklós

185



Bar-Kochba levelei

Ókori pénzek képét bem utató könyvekben rendszerin t egymás mel
le tt  lehet lá tn i két érm ét. Az egyiknek a  felira ta: Judaea capta, s Jeruzsá
lem nek Kr. u. 70-ben tö rtén t eleste u tán  vere tte  V espasianus császár. A 
m ásik  — 62 évvel később — a „Jeruzsálem  szabadulása” felira to t viseli, 
ak i pedig kibocsátotta, az volt „Simon, Izráel fejedelm e”. Ez a  Simon 
m ásként Bar-Kochba néven ism eretes elő ttünk a kései bibliai kor tö rté
netéből, ő vezette a 132—135 években az utolsó nagy zsidó felkelést a 
róm aiak ellen. A Bar-K ochba (arám ) név jelentése: „a csillag fia”. H ír
neves kortársa, A kiba rabbi nevezte így el, alkalm azván rá  a Num 24,17 
m essiási jövendölését (csillag tám ad Jákobból) s Bar-K ochában lá tv a  a 
zsidó nép csillagát, a  szabadító m essiás-fejedelm et.

Bar-K ochba felkelésének a  tö rténetérő l forrás-szerűen nem  sokat 
tudunk. Nem sokkal vo lt ez kisebb jelentőségű, m in t a 67—70-ben lezaj
lo tt Róm a-ellenes felkelés, de míg az utóbbiról szinte eposzt ír t Flavius 
Josephus, addig em ennek nem  akad t kortárs-tö rténetíró ja . Vegyes értékű 
zsidó hagyom ányokon kívül csak a róm ai író, Cassius Dió és az egyház
atya Eusebius em lékezik meg röviden róla. E források szerint a felkelés 
közvetlen k irobbantója részin t az a te rv  volt, hogy Jeruzsálem  helyén 
róm ai várost és Jup iter-szen tély t alapítsanak, részint az a császári ren 
delet, am ely a körülm etélkedést m egtiltotta. — Tény az, hogy Bar-Kochba 
felkelése töm egeket mozgósított s a palesztínai, m ajd a segítségül hívott 
Szíriái hely tartó  tehetetlen  volt vele szemben. Végül H adrianus császár 
B ritann ia  korm ányzóját, a híres hadvezér Juláus Severust küldte ki a 
felkelés elfojtására.

Tém ánk szem pontjából jelentős felvilágosítást n yú jt egy levél
töredék, m elyet egy ism eretlen levélíró kü ldött Bar-Kochbához, tudó
sítva őt arról, hogy testvére valam ilyen katasztrófából m egm enekülvén, 
a  Mecad chaszidim  nevű helyre ak a r  m enni. E levél kapcsán két érdekes
ség tűn ik  fel. Egyik az, hogy a  tudósok szerint, a Mecad héber név meg
felel az arám  Q um rán szónak, m ind kettő  erődítést jelent, s a 132—35-ös 
felkelés idején a zsidók egy csoportja valóban i t t  sáncolta el m agát. A 
m ásik pedig m agának B ar-K ochbának egy egykorú levélben történő em 
lítése, mégpedig nem  az általánosan ism ert arám  messiási címzéssel, h a
nem  ebben a  héber form ában, hogy „Simon ben-Koziba”. Ez a  „ben- 
K oziba” név ugyan régebben is ism ert volt, de gúnynévként értelm ezték 
Simon ellenségei s a  héber kázab  =  „hazudni” igéből levezetve, úgy m a
gyarázták, hogy „a hazugság fia”. Természetes, hogy ilyen értelem ben 
nem  írh a to tt volna hozzá levelet egy párthíve, a  Koziba név tehát valósá
gos családi név; egyesek szerin t palesztínai helységnevekkel függ össze 
(pl. 1 K rón 4,22), ú jabb  m agyarázat szerint az értelm e: gazdag, pompás.

Ide kapcsolódnak az 1960/61-ben fo ly tato tt izráeli kutatások eredm é
nyei Engedi környékén. Az i t t  levő barlangok is rejtekhelyül szolgáltak a 
felkelőknek, am it illusztrá l az előkerült sok katonai felszerelés, érték 
tárgy, a róm aiaktól zsákm ányolt fegyver. Egy kézirat-töredék a  15—16. 
zsoltár szövegét tartalm azza a Kr. u.-i 1. sz.-ból. T aláltak  azután egy 
csomó profán ta rta lm ú  irato t, feljegyzéseket, adásvételi szerződéseket s 
végül Bar-K ochbának 15 eredeti levelét, m elyeket az e vidéken tartózkodó 
vezéreihez vagy m egbízottaihoz küldött. Érdekes az a külső körülmény, 
hogy a — részint keskeny falem ezekre, részin t papiruszra íro tt — levelek 
különböző nyelvűek: 9 arám ul, 4 héberül, 2 pedig görögül van írva. Je l
lemző ez a rra  a korra, am ikor Palesztina terü letén  jobbára az arám  nyel
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vet beszélték, m ellette te rjed t a  nem zetközi nyelv, a görög is, azonkívül 
Bar-Kochba az ősök és a szentírás héber nyelvéhez is ragaszkodott; de 
hogy az utóbbinál voltak problém ák, azt m uta tják  a helyesírási követke
zetlenségek.

A levelek ta rta lm a különböző. A legtöbbjük utasításokat ad  az Engedi 
körzetében tevékenykedő katonai parancsnokoknak, bizonyos Jonatán  és 
M asabala ngvű vezéreknek. Egyik levél parancsot ad egy katonai sze
mély le tartóz ta tására  és a  főhadiszállásra való elküldésére, szigorú őri
zet m ellett. Más levelekből tükröződik, hogy a fővezér m ár készül a 
róm aiakkal való döntő összecsapásra. Szigorúan megköveteld a  tizedek 
behajtását, u tasítá st ad egyesek b irtokában levő gabonakészletek lefog
lalására, sőt egy levélben m egparancsolja a búzaaratásnak  a szokottnál 
korábban való megkezdését. Ügy látszik, az ú jabb  róm ai légiók érkezése 
szükségessé te tte  a gyors intézkedéseket, hogy a  zsidó felkelők el legye
nek lá tva élelemmel. A levelek általában  egy d ik tá to rra  jellem ző rövid, 
határozott m ondatokban vannak  fogalm azva, Bar-K ochba szigorú bünte
téssel fenyegeti a rendeleté it végre nem  hajtókát, sőt egy ízben vezéreit 
is m egleckézteti hanyagságukért. — M áskor viszont patriarchális hangon 
igyekszik nyugalm at és bátorságot önteni a  híveibe. Egyik levelében ezt 
írja: Jonatán , M asabala és Engedi egész népe! Egyetek és igyatok nyu
godtan Izráel házának a javaiból és ne aggódjatok a testvéreitek  fölött 
a harcban szükséges segítség m iatt! — A vallási hagyom ányokhoz hűsé
gesen ragaszkodó vezér gondosan ügyelt az ünnepek m egtartására. Egyik 
levele szerin t két teherhordó szam arat küldött Engedibe, hogy azokat 
rak ják  meg citrom m al és pálm alevelekkel, meg m irtusz- és fűzfagaly- 
Ivakkal s úgy kü ldjék  vissza a  táborba. Az őszi sátoros ünnep egyik szer
tartásos szokása volt ugyanis, hogy a körm enetben vonuló em berek 
egyik kezükben citrom ot, a  m ásikban az em líte tt zöld ágakból font csok
rot vitték.

Bar-K ochba leveleiben sem a tö rténetíró  to llára való nagy csata
jelenetek , haditudósítások tükröződnek tehát, de mégis bep illan tást en
gednek e korba s a háború árnyékában  folyó m indennapi életbe. — 
Érdemes még megem líteni, hogy míg a régebbi zsidó hagyom ány inkább 
Palesztina északibb részeire helyezi e felkelés főbb eseményeit, addig 
az ú jabb  dokum entum ok inkább Ju d eára  m utatnak. Bar-Kochba főhadi
szállása, egyes iratok  keltezéséből feltehetően, az egykor Heródes által 
Betlehem  közelében ép ített H erodium  várában  volt; term észetesen kezé
ben ta rto tta  Jeruzsálem et is, ahol folyt a kultuszgyakorlat, ha m aga a 
tem plom  rom okban á llt is. (Egy e korból való pénz felira tában  szerepel 
Eleázár főpap neve.)

Az öröm azonban a messiási kor ilyetén beköszöntése fölött korai 
volt. Ju lius Severus m egérkezett az új légiók élén és rendszeres had
já ra tta l, az egyes m egerősített helyek körülzárásával, kiéheztetéssel, 
ostrom m al lassan felszám olta a zsidók ellenállását. Az utolsó m entsvár 
a Jeruzsálem  közelében levő Bét-Tér volt, i t t  esett el Bar-K ochba és vele 
együtt az utolsó nacionalista zsidó felkelés.

A harcos messianizm us fegyveres erőfeszítése ezúttal is sikertelen 
kísérlet m aradt, illusztrálva Hóseás egykori próféciáját: Juda  népéhez 
irgalm as leszek és szabadulást adok neki, de nem  íj, kard  és háború 
által! (Hós. 1,7.)

Dr. Tóth Kálmán
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A z  ig e hirdető m űhely e

HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP
Ézsaiás 65, 17—19.

EXEGÉZIS

A terem tettség  nem  „gurult k i”'I s te n  m arkából. A lávete ttje m arad t 
a Terem tőnek, aki a creatio continua jegyében nem csak fenn tartja , ha
nem  szüntelenül azon is m unkálkodik, hogy a  terem tettség, s annak 
„kritikus pon tja”, az em ber magaszerezte halálos sebébe mégse pusztu l
jon bele végképp, hanem  új életre tám adjon. Ezt a  M indenható terem tési 
ak tusa cselekszi, s egyetlen előfeltétele van: a könyörülő Isten  szövetségi 
hűsége. K ét lefo rd íthata tlan  particip ium  m utat arra , hogy Isten szünte
len m unkálja  az ú jjá terem tést, m integy szorgosan előkészíti azt, míg 
az tán  „az idők teljességében” terem tő ak a ra táv a l megvalósítja.

Perikópánk  azok közé a próféciák közé tartozik, am elyeknek végső 
beteljesedése felé az Újszövetség is csak előrem utat. Ahogy azonban 
Isten m ind közelebb hozza a teljességet, a m ár húsvéton inneni gyüleke
zet annál inkább lesz „cselekvő letétem ényesévé” ennek a szent örömnek.

IGEHIRDETÉS

A m a em bere sok ú ja t é r  meg s bizonyára még többet fog megérni. 
Istennek lehetünk  hálásak m indazért, am i az em beri alkotószellem  m ű
helyében készült s korunk kulturális, vagy technikai fejlődését jó irányba 
viszi előre, hiszen a földet szolgálatunkba h a jtan i isteni parancs. Az em 
ber erős kézzel, éles elmével változtat a  ra jta  kívül eső terem tettségen, 
érvényesíti isteni m andátum át, s am it alkot, az az em beri új.

Istennek nem  közömbös az em ber e földi boldogulása, de mivel job
ban szeret bennünket, m in t mi m agunkat, k im ondhatatlanul többel ak a r  
m egajándékozni, m in t am ennyit mi „rendelnénk” m agunknak, s egyben 
m ásként is, hiszen Isten  szeretete korrektív . Ő alap-betegségünket ak a rja  
meggyógyítani. Em berségünk m élyére nyúl: önm agával szembesít, bűn
tu d a tra  ébreszt, kegyelmével megvigasztal, s h itte l ajándékoz meg, azaz 
létrehozza bennünk „az egy szükségeset”, a m indenekfölött nélkülözhe
te tlen t: az isteni újat, am it em beri képességeink m axim um a sem produ
kálhatna. Ez pedig nem  más, m in t hogy ú jra  m agáévá fogadott, helyre
á llíto tta  az életközösséget önmaga és az em ber között.

A húsvét csodájában ez a grandiózus isteni új tá r t  az em bervilágnak 
fénykapu t az életre, s hogy valam it m egsejtessen abból, am i a „kapun 
belül” lesz, fölébe egyetlen szót ír: öröm.

1. Isten  helyet csinál az örömnek. K itakaríta tlan  lakásba nem- köl
tözteti a  szent örömet. Ahogyan a V aléria-telepi nyomorúságos viskókat 
előbb el kelle tt törölni a föld színéről, hogy helyükön az új élet je l
képeiként m odern bérházak em elkedhessenek, így Isten is m integy rá -
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ereszti tisztító  ere jének  földgyaluját m ár ebben a földi létben egyéni és 
közösségi-egyházi életünkre, de a  végső Öröm ben teljesen ad  ac ta  té tetik  
a bűn-jellem ezte m últ, nyom aival együtt. A m ikor M iltiadészt, a  m ara
toni győzőt valaki a rra  ak a rta  m egtanítani: hogyan ta rth a t észben egy
szerre sok dolgot, ezt felelte: „Inkább azt áru ld  el, hogyan felejthetném  
el, am ire nem  szívesen em lékezem ”. M últunk sokszor leterhel, beárnyé
kol, lá th a ta tlan  béklyókba ver. Isten  ezt irgalm asan felszám olja, k irad í
rozza, e ltün te ti életünk  szám lájának követel-oldaláról, m in t ak i egysze
rűen „nem  em lékezik” a  régiekre. S ezzel szabadít fel. M inden „sírást, 
ja jgatást”, m inden fájó  kérdést, fertőző gócot, am ely egy-egy lélekben, 
esetleg egyes em berek, vagy em bercsoportok között széthúzást szít, rom 
bol — kiküszöböl az Isten  szent új világából. M intha az eltépett szám lát 
is elégetnék a felm entett adós szem eláttára. Ez a  m indent m egújító bűn
bocsánat szabadítja fel m inden idők m inden keresztyén em berét arra , 
hogy az eljövendő teljes tisztaság és tökéletes öröm „ fényreklám ja” le
gyen ebben a világban  é letének m inden ado tt helyzetében, K risztusa 
erejével. A m ikor Isten  „elfelejti” a bűneinket, eszünkbe ju tta tja  a  fele
barátot. Nem kell kínlódva em lékeznünk kudarcainkra, de szabad és 
szükséges m egem lékeznünk a  testvérről. így készíti bennünk Isten  az 
örök öröm lakását.

2. Isten  m egterem ti az örömöt. Tulajdonképpen ez az új terem tés, 
hiszen i t t  a rró l van szó, hogy Isten  szent új v ilágának  „alapanyaga”, fő 
jellem vonása, éltető princíp ium a az öröm. O tt m inden „örömből van” — 
Isten közelében nem  is lehet m ásként. A m ikor az Ige az üdvösség örö
mét azzal a  képpel ak a rja  szem léltetni, hogy o tt szüntelen „énekelni” 
fognak, akkor nyilván nem  valam iféle unalm as énekkari p róbára gondol, 
am elynél a szűk fan táziá jú  szentek nem  tudnak  jobbat kitaláln i, hanem  
az Úr  tiszta  közellétéből fakadó ujjongás elem entáris ere jé t festi. A z  Is
tennel való életközösségben az em bernek létform ája az öröm. M egújí
tott lényéből fakad az ujjongás, am ihez külön „okra” nincs szüksége.

Isten  tehát m erőben ú ja t terem t. Nem a  réginek generáljav íto tt és 
átfényezett új k iadásá t p rodukálja, nem  is a réginek pontos, vadonatúj 
mását. Az az új ég és új föld minőségileg új, am ennyiben bűntől tiszta 
és Isten ism erete tö lti be. De az, hogy Isten ezt az ú ja t terem ti (a crqatio 
ex n ih ilo-ra gondoljunk), az az t jelenti, hogy nem  em beri előfeltételek
ből (pl. a  vallásból) kiindulva hozza ezt létre, hanem  egyedüli „indoka” 
ő maga, kegyelme, em berszeretete: az öröm záloga.

A hitben élő gyülekezetei így teszi Isten  m ár itt  e földön az öröm  
eljegyzettjévé, hogy választo tt városa, Jeruzsálem e az eljövendő tisztaság, 
szeretet, öröm  világítótornya legyen.

Bodrog Miklós

189



HÚSVÉT UTÁNI 4. VASÁRNAP
96. zsoltár

EXEGÉZIS ÉS MEDITÁCIÓ

Jahve újévi trónralépési ünnepekor a választott nép bizonyságot tett 
arró l, hogy Istenét változatlanul U rának  tekinti, irgalm as uralkodásának 
kész engedelmességgel aláveti m agát, s betölti az öröm, hogy ilyen p ára t
lan királya lehet. K ettős a  tanulság: egyrészt nem  olyan m agától értődő, 
ha a  gyakorlatban is Isten  a la ttvaló inak  bizonyulunk, te h á t újólag oda 
kell szánnunk m agunkat (Róma 12, 1. Bocsássátok m agatokat Isten ren
delkezésére), m ásrészt ezzel nem  m i teszünk szívességet Istennek, hanem  
éppen nekünk van meg m inden okunk az örömre, hogy ezt m egtehetjük.

A külső és belső v ilágrendet Isten  u ralm ának  jeleként veszik, de 
mivel a bűn ron tása behatolt ebbe a világrendbe, a rra  volt szükség, hogy 
Isten  különös értelem ben is belenyúljon a  dolgokba: h irdetn i kell hát 
irgalm as te tteit. A gyülekezet „éneke” így kettős: hála a szabadításért, s 
annak „továbbzengése” az em bertársaknak . Az pedig, hogy ez az ének 
új kell, hogy legyen, azt jelentse, hogy sem  sajátmagunk, sem a „világ” 
felé nem  lehet „megélni” a tegnap him nuszából, hiszen az engedelm es
séget csak Isten naponként kikönyörgött ere je  konzerválhatja . Mindig 
frissnek és te ttrekésznek  kell lennie.

A  jeruzsálem i gyülekezetben nyilván nem csak „fa jtisz ta” zsidók 
voltak, hanem  m ás szárm azásúak is. De ettől függetlenül is: a gyülekezet 
az egész em bervilág reprezentánsa, benne Isten  az em beriséget szólítja 
meg. Ez óriási m egtiszteltetés és elkötelezés az egyház szám ára. S am ikor 
Isten  m indannyiunkat m egszólít (10. v.), akkor mi kell, hogy legyünk az 
em beriség füle Isten szám ára, a v ilágnak az a sarka, am elyet Isten m eg
ragad, az a paradigm a, am elyen szerete té t illu sztrá lja  s a hétköznapok 
nyelvére lefordítja. Világos, hogy ez nem  büszkélkedésre szolgálhat okul, 
hanem  m agunkbaszállásra s a  szolgálat ú tján ak  keresésére, ám  mégsem 
a tépelődés, hanem  a fe lsz ab a d u l öröm  jegyében.

így a hitben engedelm es em ber szám ára, még a „ném a tan ítóm ester”, 
a term észet is megszólal, s á ltalában  m indaz, am inek különben nem  
tu la jdon ítanánk  jelentőséget, K risztusban új jelentőséget nyer, a m eg
újulás jegyében. Jahve k irály i u ra lm ának  a h it örömével való felism e
rése a világ végső m egújulásának garanciáját is m agában hordozta. 
M ennyivel inkább lehet a  ma keresztyén egyháza és em bere az Isten 
végső Új V ilágát inauguráló  új ének „előhangja”, le tétem ényese m ind
annak  az áldásnak, am elynek Isten edényévé ak a r avatni bennünket.

VÁZLAT

Valami igazán új kellene! Isten  új énekké ak a r m egeleveníteni!
1. Új odaszánás (hétköznapjaink K irálya); új öröm (forrása a komo

lyan vett szolgálat).
2. Ebből fakadóan: a  keresztyén em ber és egyház Isten dicséretének 

reléállom ása. M inden napunk  egy-egy új him nusz legyen!
3. Végső rem énységünk: am ikor az egész m egújult terem tettség  dalra 

kél. Ezt a „hangot” kell m ár előre átvennie földi életünknek, a rem ény
ség eljegyzettjeiként.

Bodrog Miklós
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Esketési beszéd

János ev. 9, 29: „Nem hagyott engem egyedül”

Mi lelkészek, keresztyén em berek az egyedüllétnek a m agánynak 
az áldásait is ism erjük. K risztus U runk  m aga tan íto tt arra , hogyha im ád
kozni, Istennel találkozni akarunk , akkor vonu ljunk  vissza a m agányba, 
„titkos kam rácskánkba”, titkon  im ádkozzunk s a titkon levő Isten  nyil
ván m egjutalm az bennünket. T apasztalatból tud juk  és boldogan valljuk, 
hogy ez így..is van. Jézus Krisztus, Isten  igéje igazat mond, am ikor 
a titkon való im ádkozásra nevel s annak  á ldása it helyezi kilátásba. Sok
szor ilyenkor érezzük m agunkat a legboldogabbaknak. H itünk szépsége 
m intha ilyenkor v iru ln a  ki. M intha istenszerete tünk  ilyenkor boldogítana 
a legcsodásabb lelki ajándékokkal. Valóban úgy van, ahogy K risztus 
U runk tan íto tt bennünket reá: az egyedüllétnek, a m agánynak is m eg
vannak az áldásai.

Isten mégse a rra  te rem te tt bennünket, hogy egyedül, egym agunkban, 
önm agunknak éljünk. A terem tés hajnalán , am ikor az em beri élet elkez
dődött, Isten  rögtön lá tta , hogy az em bernek nem  jó egyedül lennie. M ár 
ekkor elhatározta, hogy szerez az em bernek segítő tá rsa t, hozzáillőt, 
így  rendelte Isten  a  biblia szerin t a házaséletet.

Istennek ebben a  rendelésében is szeretete nyilvánul meg. Isten nem  
akarja , hogy elhagyatottnak, á rvának  érezzük m agunkat. Ő m aga gon
doskodik élettársról, állandó segítőtársról, hozzáillőről. Jó  Istennek erre  
a szeretetére gondolnunk, különösen azután, ha szeretteink eltűn tek  m el
lőlünk, ha egyedül, m agunkra m aradtunk. Istennek m egvan a  m ódja 
arra, hogy ilyenkor is gondoskodjon rólunk, véget vessen elhagyatottsá- 
gunkak és segítő-társat adjon mellénk, hozzánk illőt.

Nem lenne helyes, hogyha valam iféle érzelgős szentim entalizm ussal 
hallgatnánk  Istennek ezt az igéjét, s így néznénk a házasságot. Ha is
m erjük  az egyedüllét előbb em líte tt áldásait, ha ism erjük  az Istennel 
való m eghitt im ádságos közösség gyümölcseit, akkor az az ige, hogy Ő 
nem  hagy bennünket egyedül, továbbá, hogy hozzánk illő segítőtársat 
rendel m ellénk, helyes m egvilágításba kerül. Nevezetesen, ha mi ta lán  
jól is éreznénk m agunkat a  m agányban, Isten azt m ondja: nem  hagylak 
téged egyedül: Téged is a rra  terem tettelek , hogy közösségi életet élj. 
tanu ld  az em berszeretetet, tan u lj meg és tu d já l m ással együtt és m ással 
is élni. T ehát Isten  ezzel az igéjével és rendelésével, am iben a  házasság 
a lap já t lá tjuk , kim ozdít bennünket m agányunkból és a  közösségi életbe 
lendít.

Ugyanígy kell néznünk azt a  m ásik igét is, hogy Ő hozzánk illő  
segítőtársat szerez. Nem azon m úlik, hogy hosszabb-rövidebb idő u tán  
is m agam hoz illőnek tartom -e a m ásikat, a lényeg az, hogy Isten  ren 
delte mellém, s az hozzám  illő akkor is, ha ta lán  nehéz vele együtt 
élnem, ha problém ákat je len t a  szeretetközösség vele kapcsolatban. Isten  
azt akarja , hogy mi tökéletesek legyünk, m in t ahogy ő tökéletes. Az, hogy 
illik-e valaki hozzám, az Isten  szem pontjából azt jelenti, hogy együtt 
tudunk-e h a la d n i az illetővel a tökéletesség felé, am i a  szeretet, a m á
sokért és m ásokkal élni tudás. Isten  ebből a  szem pontból nézi azt, hogy 
hozzánk illő-e valaki. Így és ezért rendelte  a  házasságot, ezért és így 
rendel m ellénk segítőtársat, házastársat, hozzánk illőt. A házasélet akkor
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éri el keresztyén szem pontból a  hitbeli és erkölcsi tökéletesség m agas
la tait, ha a házastársak  egym ást Isten kezéből veszik, Isten  a jándéká
nak  tekintik , akivel kéz a  kézben haladnak  a  tökéletesség, az üdvösség, 
a boldogság ú tján .

A m ikor ti, Testvéreim , m ost i t t  az Isten  szent házában esküvéssel 
házaséletre léptek, azt kívánom , hogy az isteni ige alapján , az Isten ren 
delése szerint egym ást m indig Isten  kezéből vett a jándéknak  tekintsétek, 
így áld jon meg B enneteket Ő m aga a  szeretetnek m inden áldásával, s 
tegyen B enneteket nagyon boldogokká.

Dr. Vető Lajos

Nem lehet szó arról, hogy a reformáció két lényeges alaptételéről 
lemondjunk: a hit által való megigazulásról és az írás egyedüli és leg
főbb tekintélyéről és zsinórmértékéről a hit és élet tekintetében. . .  Soha
sem fogadhatjuk el biblikusnak azt a tételt, hogy a dogmákat is tovább 
kell és lehet fejleszteni. Elutasítjuk azt a megállapítást is, hogy a tanítói 
hivatal (nem elvileg, hanem a gyakorlatban) érvényesebb mint az apos
tolok bizonyságtétele, ami pedig hitünk alapját képezi. Az igazság egye
düli és mással föl nem cserélhető zsinórmértéke az Ige.

A Waldens Zsinat üzenetéből (1962. aug. 10.)

A  gyülekezeti form ák sem nem  örökérvényűek, sem  nem  szentek. 
Az U jtestám entom ból sem m i körü lm ények között sem  olvasható ki, hogy 
hogyan kellene ma egy gyülekezetei m egszervezni. A z  viszont világos, 
hogy a m a is jelenlevő K risztus test nélkü l — gyülekezet nélkü l az egyház 
egyetlen  korszakában sem  akart maradni. M indenkor gyülekezet támadt, 
ha vo lt igehirdetés, keresztség, úrvacsora és a bűnök valóságos m eg
bocsátása. A  hagyományos form ák is átvehetők, ha nem  akadályozzák  
az evangéliom  érvényesülését a világban. V iszont értelm etlenségnek vagy 
engedetlenségnek kell m inősítenünk a m indig j'elenvaló K risztussal szem 
ben, ha konzerválni akarnánk a gyülekezet hagyományos form áját tisz
tán pietásból az a tyák öröksége iránt. Megmaradás a régi form ák m e l
lett azzal a megokolással, hogy m eg kell tartanunk a régi berendezett
ségeket, amíg az ú j form ákat nem  ta lá ltuk  meg, a rezignáció, hitetlenség  
és szorgalom hiányának a jele nagyon sok esetben. Keresni kell őket. 
A világ állandóan keresi a közösség ú j form áit. G yakran nem  sikerülnek  
ezek a kísérletek, am inek nyilván  az az oka, hogy az egyház nem  vesz 
részt azokban. A z  egyháznak próbálkoznia kellene a világi megoldások
kal, k i kellene azokat próbálnia  . . .  Ehhez persze arra van szükség, hogy 
az_ egyház figyelm esen hallgasson a világra. Ízetlen  sóvá vá lik  az az egy
ház, am elyik  elhanyagolná a világ iránt ezt a szeretetet és nem  harcol 
ezért, hogy a világ felé m indig nyitva  m aradjanak az a jtók és belevész 
önmaga szeretetébe. K risztust nem  lehet a tem plom  és egyház falai köré 
zárni.

Bassarak, Gerhard  (Berlin)

Ti ott nyugaton, hisztek még abban, amiben hinnetek kellene vagy 
úgy tesztek, mintha hinnétek? Egyáltalában komolyan veszitek azt, amil 
Isten igéje mond és ígér? . . .  Érvényes még szemetekben az: „Így szól
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