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Csendben Isten előtt

ÖRÖMBEN ÉS BÉKESSÉGBEN
Karácsonyi igehirdetéseinkben éppen ezt a két szót fogjuk 

állandóan emlegetni: öröm és békesség. A karácsonyi angya
lok igehirdetéséből is ez a két szó cseng ki a leghangosabban: 
„ . .  . hirdetek nektek nagy örömet. . .  és a földön békes
ség . . .” Hangos szóval fogjuk mi is prédikálni a gyülekezet
nek: teljen meg a szívetek karácsonyi örömmel és karácsonyi 
békességgel. Az is bizonyos, hogy nincs igazi karácsonya an
nak, akinek a szívében ez az öröm és ez a békesség el nem 
hatalmasodik.

A karácsonyi öröm és a békesség azonban nemcsak a gyü
lekezet számára szerzett ajándék, hanem azok számára is, akik 
azt prédikálják. Hitvallásainknak megfelelően valljuk ugyan 
azt, hogy az örömről és békességről szóló prédikációk elérhetik 
az emberek szívét anélkül, hogy ez az öröm és békesség va
lóság volna az igehirdetők szívében is. Istennek egy megma
gyarázhatatlan nagy kegyelme az, hogy örömtelen és békétlen 
papi szívek nem tudják hatástalanítani az evangélium erejét, 
mert az evangéliumban nem a papi szívek „ereje” nyilatkozik 
meg, hanem „Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére” . 
Mégis fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy karácsonyi 
öröm és békesség nélkül mi lelkészek, hitelesen hirdetjük-e 
ezt az örömöt és békességet. Lehet és kell is tanítanunk arra 
a gyülekezeteket, hogy igehirdetés közben ne reánk lelké
szekre nézzenek és ne a mi hitünk, örömünk és békességünk 
döntse el bennük a karácsonyi öröm és békesség elfogadását, 
vagy el nem fogadását. De mindez egyáltalában nem ment 
fel bennünket az alól a felelősség alól, hogy az öröm és békes
ség nélkül hirdetett evangélium erejét óltogatjuk és azt se ve
hetjük zokon a gyülekezeti tagoktól és emiatt nem nevezhet
jük őket „rajongók” -nak, ha elvárják a lelkészektől az általuk 
hirdetett örömnek és békességnek a saját szívükben való meg
valósulását.
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Hogyan lehet valósággá a karácsonyi öröm és békesség a 
papi szívekben? Ügy, hogy ők maguk is tartják magukat az 
általuk hirdetett evangéliumhoz. Az öröm titka ui. mindig az, 
hogy komolyan vegyük az evangéliumot, közelebbről a kará
csonyi evangéliumot: „Megtartó született nektek” . Nemcsak a 
gyülekezetnek kell tartania magát ehhez az evangéliumhoz, 
hanem az igehirdetőnek is. „Megtartó született nektek” — ez 
azt jelenti, hogy bűneinkben nem kell elvesznünk, hanem Jé
zus Krisztus áldozatos élete és halála által bűnbocsánatot 
nyertünk. Isten számunkra szerető mennyei Atyává, Krisztus 
pedig édes testvérünkké lett. Rossz lelkiismerettel járva, nem 
fakadhat fel szívünkből az öröm és a békesség. De ha mi ma
gunk is tudjuk, hogy a Megtartó által minden bűnünk meg- 
bocsáttatctt, akkor megszabadulunk a rossz lelkiismerettől és 
elárad a szívünkben a bűnbocsánat öröme és békessége. Kará
csony körül jobban ránehezedik a szívünkre bűneinknek terhe, 
el nem végzett, vagy rosszul végzett szolgálatunk, sok szere- 
tetlenségünk és meg nem értésünk a gyülekezeti tagokkal és 
egyáltalán az emberekkel szemben szolgálatunk léleknélküli- 
sége, kényelemszeretetünk és gyakori megkeseredésünk. Szük
ségünk is van arra, hogy mindezek miatt komolyan bánkód
junk és nyugtalanítson bennünket lelkiismeretünk. Ahol ez 
megtörténik, ott veszik komolyan a papi szívek is a kará
csonyi evangéliumot: „Nagy örömöt hirdetek néktek, mert ma 
született a Megtartó” . Ha tartjuk mi papok is magunkat ehhez 
az igéhez, akkor papi életünkre vonatkozólag is felszabadulunk 
az örömre és a békességre. Ez az öröm és ez a békesség azon
ban már a megújult papi élet öröme és békessége. Annak a 
papi életnek, amelyben minden szolgálatot, az igehirdetés szol
gálatát éppen úgy, mint a diakóniai szolgálatot átjárja és meg
határozza az öröm és a békesség. Lehet fővárosi nagy gyüle
kezetekben éppen úgy, mint nehezen megközelíthető kicsi 
lélekszámú szórványokban úgy prédikálni és az emberekhez 
közeledni, hegy prédikációnkban és szeretetszolgálatunkban 
az öröm melege és a békesség ereje érintse meg azokat az 
embereket, akik között szolgálatunk folyik.

Mind az öröm, mind a békesség olyan ajándékok, amelyek 
nem tudnak „nyugodni” , hanem állandó mozgásban vannak 
és minél szélesebb körben akarnak érvényesülni. Ezért van az, 
hogy talán éppen karácsonykor van legközelebb a keresztyén 
ember szívéhez az „egész föld” . Hiszen a karácsonyi öröm és 
békesség „minden nép” -nek hozatott a földre. Ilyenkor, kará
csonykor sodor az öröm és a békesség bennünket minden em-
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ber felé, azok felé is, akik karácsonykor is éheznek, vagy jár
ványokkal küszködnek a föld különböző részein, vagy akik ki
semmizettek bőrük színe és fajuk miatt. Azoknak a papi szí
veknek, amelyek nem tekintenek ki az egész emberiségre és 
nem vállalnak szolgálatot ezért az egész emberiségért, csak 
félig-meddig lehet karácsonyi öröme és békessége. A teljes 
örömhöz és a teljes békességhez az egész emberiség átölelése 
és érte való szorgalmas munka is szükséges.

Tartsuk hát mi papok is magunkat az evangéliumhoz: 
„Hirdetek nektek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme 
lesz, mert megszületett nektek ma a Megtartó, Aki az Úr 
Krisztus a Dávid városában.”

D. Káldy Zoltán

ÖRÖMHÍR
címen új evangélikus prédikációs kötet jelent meg Ad
vent első hetében. Egyházunk vezetősége és Egyetemes 
Sajtóosztályunk évek óta tervezte, hogy egy igehirde
tés-gyűjteményt jelentet meg- Ebben az esztendőben 
ez a terv megvalósulhatott. Az óegyházi perikóparend 
evangéliumi szakaszai alapján 31 evangélikus lelkész 
készítette el a prédikációkat. A kötetben 67 teljesen 
kidolgozott prédikáció van. A könyv egész vászonkö
tésben, tetszetős formában jelent meg.

A könyv megrendelhető Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztályunknál (Budapest VIII., Puskin u. 12.) 
Ára 70 Ft. (csomagolás, portó 2 Ft.)
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T a n u lm á n y o k

„Az egyház mai helyzete arra kényszerít bennünket, hogy a refor
máció elintézetlen problémáit újra felvegyük és megoldásukon fára
dozzunk." Ezt a mondatot Rud.olf Bohrén, a wuppertali teológiai fő
iskola professzora fogalmazta így meg ezelőtt négy esztendővel egy 
tanulmányában, amely ezt a figyelemre méltó címet viseli: „Gyüleke
zeteink — Jézus Krisztus gyülekezetei?” E fent idézeti mondat tulaj
donképpen nem egyéb, mint újrafogalmazása és kifejtése annak a köz
ismert és — főként így reformáció ünnepe táján — sokat idézett mon
datnak: ecclesia semper reformari debet — az egyház mindüg meg
újulásra szorul. Idézgetjük ezt a mondatot, de vajon komolyan vesz- 
szük-e azt, hogy a reformáció nem pusztán egyszeri történeti esemény 
a keresztyénség életében, hanem mindig időszerű, állandó feladat s 
következésképpen reformációi ünneplésünk sohasem lehet puszta meg
emlékezés az ősök tetteiről — vagy Isten cselekedeteiről az ősök életé
ben —, hanem egyúttal mindig új reformátori tettekre való elkötele- 
zés is — arra való készség, hogy az egyház Urát cselekedni engedjük 
a mi nemzedékünk életében is?!

Vessük fel már most a kérdést: mit jelent az egyház reformáció
jának állandó feladata ma, a mi nemzedékünk számára, tehát ma és 
itt — a reformáció történeti üzenetének, mondanivalójának a fényében? 
Próbáljunk erre a kérdésre feleletet adni néhány tételben.

1. A reformáció egyháza — útban levő egyház. A reformáció tör
téneti eseménye annak idején mozgalom volt, megmozdulás, a szó ere
deti, fizikai értelmében is. Mennyit utaztak a reformátorok, Luther, 
Calvin s a többiek is! — a magyar reformátorokról nem is beszélve. 
Néha egész nyomdákat raktak szekérre, s iskolák keltek vándorútra, 
vagy a diákok sereglettek messze földről híres professzorok hallgatá
sára egy-egy egyetemi városba. Megmozdultak a gyülekezetek, meg
indult az egyház népe; a hívők ezrei akarták hallani a frissen meg
szólalt, mert újra feltalált evangéliumot.

Mindez azonban azt is jelentette s ez most a hangsúlyos, hogy <t 
reformációtól megérintett egyház kilépett középkori elzártságából s 
felelősséget vállalt az élet legszélesebb területein, Szinte jelképes, aho
gyan Luther kitört a kolostor falai közül; s talán az is, hogy — mint 
tudjuk — később ott, az egykori kolostorban talált otthont az első 
evangélikus papi család. S ennek áz otthonnak az ajtaja mindig nyitva 
volt, szélesre tárva az emberek felé. A reformáció egyháza nem oldó
dott fel a világban, de nyitottá vált a világ s annak minden problémája 
számára.

Lépjünk át a mába. A reformáció egyháza úton levő egyház, ez 
azt is jelenti: nem „beérkezett” egyház. Aki úton van, az még nem ért

R E F O R M Á C I Ó  -  M A
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célhoz. Éppen ezért nem a beérkezettek fölényével tekint környeze
tére. hanem az útitársak együttérzésével és segítőkészségével. Azt is 
jelenti ez, hogy kereső és kísérletező egyház: nyitott az élet kérdései 
felé, nem véli magát máris patentírozott megoldások birtokában, ha
nem fáradozik feladatain s mer újat kezdeni. Nem foglya saját hagyo
mányainak. hanem azon van, hogy a rábízott üzenetet mindig újra
fogalmazza azoknak, akikhez küldetett.

Az egyház ugyanis azért van úton, mert Ura elküldötte. A külde
tést, a misszió parancsát gyakran félreértették az egyházban és azon 
kívül is. Összetévesztették az agresszióval, a hódítással. Pedig a kül
detés éppen azt jelenti, hogy az egyház a rábízott üzenettel odaszegő
dik az emberek mellé, hogy velük vándoroljon s szolgálatával célhoz 
segítse őket. Hiszen ezt tette maga az egyház Ura is. Jézus Krisztus 
eljött a világba, emberi testbe költözött, közöttünk lakozott s velünk 
vándorolt az emberi történetnek egy bizonyos meghatározott idejében 
és pontján. Csak két nevet idézzünk fel ebből, két állomást s határ
kövét is ennek az útnak s velük két jelenetet Jézus életéből: Betlehem 
és Emmaus. Az istálló, szegény utasok menedéke s az országút, ván
dorok ösvénye s az emmausi hajlék terített asztala, ahol a minden
napi kenyér megszegéséről ismerik fel az Élet Kenyerét a tanítványok. 
S ez az utóbbi jelenet már arra a Jézusra utal, aki velünk marad, 
minden napon a világ végezetéig, örök útitársul. Ez a Jézus küldi el 
tanítványait — mint őt is elküldötte az Atya — minden népek közé. 
széles e világra.

Ha az egyház nem engedelmeskedik ennek a parancsnak — hogy 
legyen az embernek útitársává —, akkor válik . „ülve maradt’’ — úgy 
is mondhatjuk: hoppon maradt — egyházzá, amely petrezselymet árul, 
mint a szőlőmunkások példázatának piactéren tétlenkedő dologtalanjai. 
Ülve maradt, mert megrekedt hagyományaiban és önző kegyességében, 
megcsontosodott szokásaiban és megüresedett egyháziasságában. Ne 
csodálkozzék hát és ne méltatlankodjon, ha elmegy mellette az élet- 
Ura nem azt a feladatot bízta reá, hogy a világot igyekezzék beterelni 
kerítései közé — vagyis hogy klerikalizálja a világot —, hanem azt. 
hogy menjen ki a világba Isten szeretetének örömüzenetével.

2. A reformáció egyháza — élő egyház. E mondattal sem mondot
tunk különösebben újat, hiszen olyan igazság ez, amit gyakran emle
getünk. Itt sem árt azonban néhány konkrét és gyakorlati következ
tetést levonni. Az egyház élő test, tehát több, mint jogi képlet, szerke
zet, jogszabályokkal körülbástyázott emberi társaság. A test, az élő szer
ves szervezet valóságához hozzátartozik az is, hogy szüntelen változik, 
növekszik, fejlődik, alakul. Ebből általában csak arra szoktak ügyelni, 
hogy az egyháznak növekednie kell s ezt területi, mennyiségbeli, szám
szerű növekedésre értik. Pedig az Újtestámentom amikor a keresztyé
nek, a gyülekezet növekedéséről beszél, akkor nem így érti, hanem, 
magyarázatul félreérthetetlenül hozzáteszi: Növekedjetek abban, aki a 
fő, a Krisztusban! A képben maradva: valóban a test csak addig él. 
csak addig életképes és fejlődőképes, amíg szoros kapcsolatban van a 
fővel, életének, létének központjával, irányítójó.val és mozgatójával. 
Az egyház életének stagnálása, fejlődésének megakadása, megmere
vedése, „érelmeszesedése”, változásra képtelensége, a rugalmasság 
hiánya gondolkodásában és szolgálatának gyakorlatában — nem arra 
mutat-e, hogy meglazult, vagy talán meg is szakadt kapcsolata fejé
vel. az élő Krisztussal?

Ez a kapcsolat az egyház számára az élő Krisztussal ebben az idő
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ben, vagyis Urunk mennybemenetele és visszajövetele között, az igé
ben, vagyis a teljes Szentírásban található prófétai és apostoli tanú
ságtételben van adva. Ez volt éppen a reformáció nagy felfedezése, 
ügye, híre, mondanivalója az egyház számára: Solus Christus, sola 
scriptura — egyedül Krisztus s Ö egyedül az Írás igéjében! — Az írás
ban újra megtalált evangéliumot kapta a reformáció egyháza örökségül, 
hogy éljen vele és éljen belőle. Ez azonban mindig megújuló, állandó 
feladatot jelent. Az Írásban nem készen kapjuk a mára szóló, időszerű 
üzenetet, hanem annak megértésén fáradoznunk kell. Naponta kell új 
életet nyernünk az új igéből — a tegnapi manna megavasodik az egy
ház éléskamráiban, mert Ura mindig új eledellel akarja éltetni vándor- 
úton levő gyülekezetét.

Ez többek között azt is jelenti: az egyház az igében mindig újra 
elnyert életét nem önmagának kapja, hanem, hogy gazdálkodjék vele 
mindenek javára és hasznára, önző módon is lehet hallgatni a prédi
kációt — például — ha abban csak a magunk számára keresünk épü
lést, erőt, békességet, gyógyulást — ahelyett, hogy meghallanánk benne 
az indításokat. Nem azt jelenti ez, hogy egyoldalúan etikaivá, vagy 
éppen moralizálóvá akarnák tenni az igehirdetést, csak éppen azt, 
hogy nincsen olyan ajándéka Istennek, ami mindjárt feladattá is ne 
válnék. A reformáció döntő meglátása volt, amikor a hangsúlyt az Írás 
üzenetének indikativusaira tette: vagyis arra. amit Isten ad az ember
nek ingyen és feltétel nélkül, jókedvéből és szeretetéből, Krisztusban 
és Krisztusért, s azt emelte ki, hogy mit cselekszik Isten az emberrel, 
hogyan munkálja kegyelemből az ember üdvösségét. Ezzel a tanításá
val háttérbe szorította a cselekvő, az érdemeket gyűjtögető, a maga 
erejéből Istennek tetszeni akaró embert, s megfosztotta minden maga
szerezte, vélt dicsőségétől, hogy egyedül Istené legyen a dicsőség.

A reformátorok azonban egyértelműen vallották — nemcsak Cal
vin, hanem éppenúgy Luther is! —, hogy az új életét egyedül Isten 
kegyelmének köszönő ember nem maradhat tétlen. Hitének gyümölcsö
ket kell teremnie — így fogalmazott Luther — háládatosságának enge
delmességében kell megmutatkoznia — így Calvin. Ugyanarra gondol
tak mind a ketten. Arra, hogy a gyülekezet — kissé modern képpel 
élve — nem lehet csupán „fogyasztója” Isten szeretetének, hanem an
nak továbbadójává is kell lennie. Nem tarthatja meg, amit kapott 
mert akkor elveszti azt is, ami az övé! Nem zárkózhat be kincseivel, 
hanem azokat két kézzel kell szétszórnia. „Szent világiasságban” kell 
élnie! Mert Krisztus eltörölte a világi és a szent, a profán és a szak
rális határvonalát: a szombatnapot azzal szentelte meg, hogy betege
ket gyógyított s éhezőket elégített meg s azt hirdette, hogy Istent nem 
elkülönített szent helyeken kell imádni, hanem „lélekben és igazság
ban”. Magához hívta a világ gyermekeit és asztalhoz ült velük. Ellen
ségei, kora vallásos emberei, éppen ezeket a cselekedeteit nem bocsá
tották meg neki s ezért törtek életére. A reformáció újra felvette az 
Üjtestamentomnak ezt a vonalát: megszentelte, egy bizonyos értelem
ben istentiszteletté tette az emberek mindennapi életét. Az irgalmas
ság cselekedeteiben találta meg az igazi, Istennek tetsző istentiszte
letet. Azt akarta, hogy az élő egyház a valóságos életben és az élet 
szolgálatában szorgalmatoskodó egyház legyen. „Világiassá” tette az 
egyházat a szónak egy jó értelmében — hiszen Isten maga is világivá 
lett, amikor testben megjelent a betlehemi gyermekben s közöttünk 
járt a názáreti Mester életében.
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3. A reformáció egyháza — Isten Leikétől vezetett egyház. A re
formáció történeti eseménye mögött hitünk Isten Lelkének munkáját 
látja. Éppen azért volt a reformáció mozgalom, megmozdulás, mert 
Isten Lelke mindig az embert helyéből kimozdító, útnak indító, fel
serkentő Lélek. Jézus útravalóul adja tanítványainak a Szentlelket: 
a küldetés parancsának . pecsétjéül mondja: Vegyetek Szentlelket!
A pünkösd előtti gyülekezetre éppen az volt jellemző, hogy bezárkóztál: 
és féltek. A Szentlélek kivezette őket az emberek közé.

Ez többek között azt az egészen gyakorlati következményt is je
lenti, hogy istentiszteleteinknek azzá az alkalommá kell lenniök, ahol 
a gyülekezet felkészülhet a világban való szolgálatára, a tanúságtevés 
és a diakónia, az evangéliumhirdetés és a szeretet cselekedeteinek a 
szolgálatára. Mindez nem egyesek — lelkészek, tisztségviselők —, hanem 
az egész gyülekezet dolga. A reformáció ebben is irányt mutatott, ami
kor komolyan vette az első péteri levélnek azt a szakaszát, amely 
az egész gyülekezetét hívogatja papi szolgálatra.

Az, hogy a reformáció egyháza Isten Lelkének vezetése alatt áll, 
a szabadságát jelenti. A szabadságát minden emberi rendelkezéstől és 
megkötöttségtől, ami szolgálatát gátolhatja. Szolgálatának területeit és 
formáit tehát nem u hagyomány, a megszokás tehetetlenségi törvénye 
szabja meg, hanem az élet valóságának a szükséglete. így volt ez már 
az apostoli gyülekezetben is, amikor pl. a szükséglet, az élet igénye 
hívta létre a diakonátus szolgálati ágát. A szolgálat formái és területei 
az egyház története során gyakran változtak és újra megváltozhatnak. 
Éppen abban leszünk a reformáció gyermekei, ha — szükség esetén és 
új felismerések fényében — merünk új utakra is lépni szolgálatunk
ban, s ebben esetleg eltérünk a reformáció korának formáitól. Mert 
a reformáció — ha azt jól értjük — nem megkötözni akar, hanem fel
szabadítani! Nem egy ponton megrögzíteni, hanem egy úton elindítani. 
Az egyháznak vannak, lehetnek időhöz kötött és időre szóló életformái 
és munkaágai — amiket ha idejük lejárt, mások követnek. Akkor 
marad egyházunk a reformáció, tehát a szüntelen megújulás egyháza, 
ha sohasem feledkezik meg arról, hogy munkájának célja nem az, 
hogy az egyház megmaradjon, hanem hogy megújuljon és így váljék 
alkalmassá küldetésének betöltésére.

Arra nézve, hogy mit jelent a reformáció által a szolgálat új 
lehetőségeire, módjára és alkalmaira felszabadított egyháznak lenni, 
számos példát lehetne felhozni. Gazdag lehetőségei vannak az egy
ház diakónájának, a szót most a legszélesebb értelmében véve. Itt 
most csak kettőre szeretnénk rámutatni, ezek azonban szoros össze
függésben vannak egymással.

Az egyik az egyház felelősségvállalása az atomkorszakban. Sok
szor szóltunk már erről, de nem lehet eleget szólni róla. Az atom
korszakban az emberiség történelmének fordulójához érkezett. Az atom
erő felfedezése soha nem látott fejlődés, technikái, gazdasági lehetősé
gek látóhatárát nyitja meg nemzedékünk előtt. A természet erőit olyan 
módon és mértékben állíthatja az ember szolgálatába, ami régebbi 
korokban elképzelhetetlen volt. Terméketlennek és megművelhetetlen- 
nek vélt óriási területei földünknek válnak hasznot hozóvá, sivatago
kat varázsolhatunk gyümölcsöskertté, felmelegíthetjük jeges óceánok 
vizét, megváltoztathatjuk az éghajlatot — kenyeret és munkát, otthont 
és hajlékot adhatunk emberek tízmillióinak. Földünk jelenlegi népes
ségének többszörösét hordozhatja el s száműzhetjük az ínséget, az éhsé
get a földről.
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Mindehhez azonban a föld népeinek együttes erőfeszítése, jóakarata; 
együttműködése, egymás kölcsönös megsegítése — egyszóval koegzisz- 
tencia, sőt proegzisztencia — népek békés együttélése, sőt egymásért 
való felelősségvállalása kell. Mert az atomkorszak nemcsak beláthatat
lan pozitív lehetőségekkel kecsegtet, hanem beláthatatlan veszedelmek
kel is fenyeget. Az atomerő a rombolás szolgálatába állítva kiolthatja 
az életet a földön. Nemcsak az emberi életet, hanem szinte minden 
szerves életet is megsemmisítéssel fenyegethet egy esetleges atomháború 
réme. Megfertőzheti vizeinket, növényeinket, egész élővilágunkat. Már 
az atomkísérletek is súlyosan veszélyeztethetik eljövendő nemzedékek 
egészségét.

Az egyháznak mérhetetlen felelőssége van az atomkorszakban. Fel 
kell ráznia a lelkiismereteket intő, óvó szavával. Támogatnia és erősí
tenie kell a béke erőit. Együtt kell munkálkodnia mindazokkal a jó- 
akaratú emberekkel, világnézeti különbség nélkül, akik a népek, orszá
gok közötti vitás kétdéseket a tárgyalóasztalnál kívánják megoldani.

Az egyház felelősségvállalásának, diakóniájának másik területe ko
runkban a faji kérdés. Ezzel szorosan összefügg az ún. gyarmati kérdés. 
Korunk egyik nagy eseménye a gyarmati korszak vége. Vagyis a „fehér 
ember” uralmának vége a föld jelentős, ún. „színes” népek lakta, terü
letein. Afrikában, Ázsiában új országok alakulnak, illetőleg régi, ősi 
kultúrájú népek szabadulnak fel a gyarmati elnyomás, kizsákmányolás 
alól, s nyerik vissza függetlenségüket. Hosszú és bonyolult folyamat 
ez, mert a volt gyarmattartó hatalmak minden eszközzel igyekeznek 
hatalmukat megtartani, illetőleg ezt új. módon biztosítani, legalábbis 
meghosszabbítani. A neokolonializmus igyekszik gazdasági és szellemi 
függőségben tartani azokat a népeket, amelyek — legalább látszatra — 
visszanyerték politikai függetlenségüket. Másutt — Dél-Afrikában, An
golában, részben Kongóban is — brutális fegyveres erőszakkal akarják 
feltartani a megállíthatatlan történelmi folyamatot: az őslakosság fel- 
szabadulását a gyarmati elnyomás alól.

Az egyháznak itt is nagy felelőssége és szolgálati lehetősége van. 
Egyfelől bűnbánatot kell tartania, mert a misszió története nemegyszer 
összefonódott imperialista, gyarmatosító törekvésekkel. Másfelől hir
detnie kell, hogy minden ember egyformán Isten teremtménye, a Meny- 
nyei Atya kedves gyermeke, bőrének színére való tekintet nélkül. Vagyis 
szót kell emelnie a fajok egyenjogúsága és békés együttélése érdekében. 
Küzdenie kell az előítéletek, a faji gyűlölködés ellen. Ide tartozik az 
antiszemitizmus elleni küzdelem is. Egészen különleges felelőssége van 
az egyháznak az amerikai négerek szabadságáért, egyenjogúságáért 
folytatott küzdelemben. Csak örülni lehet annak, hogy ennek a küz
delemnek egyik vezető egyénisége egy néger lelkipásztor, dr. Martin 
Luther King. Neve jelképesen is emlékezteti a reformáció egyházát 
arra, hogy mai feladatai messze túlmennek a reformáció századának' 
feladatain.

A küldetése, feladata, szolgálata elől menekülő, tehát a megújulást, 
a reformációt elutasító, önmagába bezárkózó és önr agának élő egy
háznak van egy megrendítő képe az Ötestamentor jan: a Jónás pró
féta története. Bizonyára mindannyian ismerjük < t a történetet, aho
gy ;n azt a Jónás könyve előadja. Hadd idézzem i lost a szolgálata elöl 
nnnekülő Jónás vallomását Babits Mihály k igeniális átköltésének 
szavaival:
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„ . . .  Zsidó vagyok én s az Egek Istenétől futok én.
Mi közöm nekem a világ bűnéhez?
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém; 
senki bajáért nem felelek én.
Hagyjatok itt megbújni a fenéken!
Ha süllyedünk, jobb ittfulladni nékem.
De ha kitesztek még valahol élve, 
tegyetek egy magányos erdőszélre, 
hol makkon tengjek és keserű meggyen 
békében, s az Isten is elfeledjen!”

A szökevény prófétát, a küldetéséből dezertált egyházat Isten ke
gyelme visszatérítheti az engedelmesség útjára. Ez a visszatérítés a 
mindig esedékes reformáció. Boldog az az egyház, amelyet Isten erre 
méltat s szájába adja a megtért Jónás vallomását — hadd fejezzük kt 
ezt is Babits mondataival:

„Jössz már Uram, jösss, záraim kizárod 
s csahos szókkal futok zargatni a nyájad.
Mert imádságom elhatott tehozzádi 
és végigjárta a Magasság hosszát.
Csapkodj, hát csapkodj, ostorozva bölcsen, 
hogy amit megfogadtam, el ne felejtsem, 
mert aki éltét hazugságba veszti, 
a boldogságtól magát elrekeszti” .

A reformáció egyháza a maga földi és örökkévaló boldogságát csak
úgy találhatja meg, ha a szolgálatban elvesztegeti, odaajándékozza 
önmagát az egész világ boldogulására,

Groó Gyula

Helyreigazítás
Folyóiratunk július-augusztusi kettős számának első cik

kében (D. Káldy Zoltán — Az egyház életformája: a dia- 
kónia) a 395. oldalon az első bekezdés négy sora tévesen 
jelent meg. A helyes szöveg a következő:

Ez a törvény ̂ feltárja az önzést és a szeretetlen- 
séget a népek és a világ életében. Felébresztheti 
az elhomályosult „szívbe írt erkölcsi törvény” -t. 
Segítheti a „nem zetközi erkölcs” kialakulását.
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A  teológia történetéből

H E R D E R
Az egyház szellemi életében mindig mélyek a gyökerek. Messzire 

nyúlik vissza minden probléma. Az egyház és a szellemi élet, a teológia 
és a kultúra viszonyának útkeresésében jelentős hatások indultak ki 
Herder szolgálatából. Az az alapgondolata, hogy az egyháznak konfron- 
lálnia kell szolgálatát azzal a korral, amelyben él, tulajdonképpen egé
szen máig hat. Kétszáz esztendő az egyház életének történetében is nagy 
idő, azóta igen sok változás történt, de a Herder által felvetett alap
kérdések azóta is élnek több-kevesebb hatással az egyház szellemi éle
tében.

Ennyiben Herder nemcsak egyháztörténeti szereplő, nemcsak a múltba 
tartozó valaki, hanem a jelent is meggondolkoztató tényező akkor is, ha 
sajátos teológiája felett már rég eljárt az idő.

Életrajza

Johan Qottfried Herder 1744. aug. 25-én született a kelet-porosz
országi Mohrungenben, ahol apja szegény falusi tanító és egyházközségi 
gondnok volt, anyja pedig a helybeli fegyverkovácsnak a lánya volt. 
A teológiát Königsbergben tanulta az 1762—1764-es években. A már 
híressé vált königsbergi egyetemi docenst, Kantot nagy csodálattal hall
gatta. 1763-ban dolgozta ki Kant az istenbizonyítékokról írt művét, ami 
majd 1770-ben fog megjelenni. Már megkezdte későbbi hagy hírűvé vált 
műveinek előmunkálatait, hatalmas filozófiai rendszere már épülőben 
volt. Kant felől jövő hatás nem teológiai, hanem filozófiai volt. 
Kant számára Isten az erkölcsi világ ura. Jézus Krisztus pedig az 
erkölcsi cselekvés példaképe. Kant, aki a kötelességről szinte a himnusz 
hőfokán írt, csak az erkölcsi jelentőségét látta meg a keresztyénségnek 
s ezzel azt csupán az emberi tevékenység keretei között tudta értékelni. 
Herder nem vonhatta ki magát egykori tanárának, s egyben a filozófia 
óriásainak hatása alól, s ez a hatás arra indította őt, hogy a keresztyén- 
ségben az igaz humanizmust keresse.

A másik königsbergi egyéniség, aki hatott Herderre, Hamann volt, 
aki viszont romantikus lelkesedésével, a lelki ébredés hevületével gya
korolt befolyást Herderre. Hamann nem volt lelkész, mégis neves Luther 
szakértő volt. Teológiai könyveiben pedig Jézus Krisztus emberré léteiére 
tette a hangsúlyt s ezzel kapcsolatban az emberiességet kereste a Szent
írásban. Tőle származik az a messzire ható teológiai gondolat, hogy az 
Ige testté léteiéhez hozzátartozik az is, hogy a Szentírás emberi- fogal
makon keresztül fejezi ki a megfoghatatlant, a végtelent, Isten belealázta 
magát az emberi szóba, az emberi kifejezések szűkkörűségébe. A hányt- 
vetett életű Hamann ezzel a Szentírás világa tanulmányozására adott 
indítást Herdernek.

Hamann közvetítésével került Herder 1764-ben Rigába, tanítói minő
ségben, majd 1767-től iskolai tevékenysége mellett segédlelkészi szolgá
latba is került. 1769-ben búcsút vett Rigától és hajóval Franciaországba 
utazott.

Úti célja az volt, hogy Franciaországot, Hollandiát, Angliát és Német
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országot, esetleg Itáliát is bejárja és úgy tér vissza Rigába, ahol modern 
állami nevelőintézetet alapít és vezet. Pénztelensége miatt azonban terve 
meghiúsult és sorsa úgy alakult, hogy útközben Holstein-Eutin herceg 
kísérőjévé vált, s ezen a réven került az udvari társaságban ismeretségbe 
Goethével. A 26 éves Herder és az öt évvel fiatalabb Goethe ismeretsé
gében és barátságában két kiváló ember került egymás hatása alá.

1770—1776-ig Herder udvari pap Bückeburgban, ahol a bibliai kinyi
latkoztatásban rejlő költői elemeket kutatta fel, és megalapozta későbbi 
történetfilozófiai munkásságát. Közben „Vidéki levelek lelkészek szá
mára” címen kifejtette a lelkészi' tisztről szóló tanítását is. 1776—1803-ig 
Goethe közbenjárására a weimari hercegi udvarban vezérfőesperes volt, 
ami lényegében püspöki tisztnek felel meg. Goethéhez való viszonya a 
kezdeti barátság és közös út után fokozatosan elhalványult s végül is 
elidegenedtek egymástól. Ugyanígy távolodott el Herder Kanttól és Schil
lertől is.

Herder Weimarban Goethének és Schillernek az árnyékában élte le 
élete legtermékenyebb negyedszázadát. A teológus Herder nem tudott 
kora költői óriásaival, Goethével, Schillerrel és Wielanddal együtthaladni, 
hasonló volt a helyzet Kant és Fichte esetében is. Nemcsak Herder feszült 
idegállapota volt az oka annak, hogy mind az irodalomnak, mint a filo
zófiának óriásaitól elvált a szellemi útja, hanem emögött mélyen rejlő 
teológiai okok húzódtak meg, ebben a teológus Herder döntése rejlett, 
aki éppen az egyház szolgálatáért maradt meg a teológia mellett.

Herder, ugyanúgy, mint Goethe, nem rendszeres értelemben vett 
hivatásos filozófus — ebben egyek, míg viszont Goethe nem, jutott el az 
öntudatos és céltudatos keresztyénségig, addig Herder széles tudományos, 
kulturális és művészeti érdeklődése mellett is az egyház szolgája.

Weimarban az egyházkormányzás minden ágát vezetnie kellett Her- 
dernek. Hivatali tevékenysége a prédikálásból állt, részt vett emellett 
a legmagasabb egyházi testületnek, a konzisztóriumnak az ülésein, ellen
őriznie kellett az egyházi számadásokat, viselnie kellett a lelkészek és 
tanítók gondjait, ellenőrizte a vizsgákat, gondoskodott a lelkészi és tanítói 
állások betöltéséről és szívén viselte a gimnázium működését is.

Egyházi szolgálatában odaadó szorgalommal tevékenykedett, s mindig 
meglátszott rajta, hogy pedagógusként indult, szívén feküdt a gyülekezet
nek és a lelkészeknek a tanítása.

Weimarban írta meg élete főművét „Az emberiség történetfilozófiá
jának eszméi” címmél (17894—1791).

„Isten” című könyvében (1787, második kiadás 1860) az Istenről szóló 
tanítást párbeszéd formájában fejti ki, hogy a régi dogmákat eleven 
álakban tárhassa fel. Ez a könyv adott indítást a kor másik kiemelkedő 
teológusának, Schleiermachernek „Beszédek” (1799) című könyve meg
írásához.

Keresztyén iratok” (1794, 1798) című művében Jézust mint az ember 
ősképét, mint az igaz vallásosság keretén belül fellépő humanisiát mu
tatta be. Ebből a művéből tűnik ki, hogy Herder a keresztyénség nem
zeti formáit is sokra értékelte, s a német egyházban jelentkező naciona
lizmust ébresztette.

Szellemi arcképe
Amikor 1769 májusában hajóval indult el Rigából franciaországi 

útjára, nagy élményt jelentett számára ez az út. A vitorlás hajón való
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utazás sok időt vett igénybe és így módja volt átgondolni egyéni hely
zetét is és a kor alapvető problémáit is.

Saját magáról azt írta, hogy nem akar szobatudós, könyvmoly, s az 
íróasztal és a könyvtárak világából ki nem mozduló elméleti emberré 
válni. Az eseményeknek elébe akar menni. Útját Isten nevének segítségül 
hívásával kezdi: „Ó Isten, aki az emberi szellem lényegét ismered, s aki 
elindítottad a gondolkodás útján, engedd, hogy a porszemnyi egyén az 
egésznek, a mindenségnek a megismerésére törekedjen. Ó Isten, a lélek 
Atyja, te támasztottad a kutatás nyugtalanságát és a bölcselkedés elindí
tását. Ó Isten, az ember Atyja, méltass engem a tanulás és kutatás kivált
ságára!”

Közben a hajó dagadó vitorláiba belekapott a szél, s a hajózás élmé
nyétől megittasult Herder így ír: „A hajó az ég és a tenger között lebeg. 
Itt az alkalom, hogy az ember messzire tekintő legyen. A gondolat szár
nyakat kap. A vitorla nekifeszül a szélnek. A hajó emelkedik és süllyed 
a hullámokon. Harsog a vizek zaja. Az égen futnak a fellegek, s az em
beri szem a végtelenbe pillant. A földön az ember szűk körhöz van kötve. 
A tenger végtelen, s élszabadítja a széles horizontú gondolatokat. Most 
könyvek, írások, tudósok nem vesznek körül. Hol a szárazföld, amelyen 
olyan biztosan álltam? Hol az a kis szószék, és tanári katedra, ahol mű
ködtem? Hol vannak azok, akiktől féltem, vagy akiket szerettem? így 
fog a lelkem is majd egykor ebből a világból kiszakadni, s akkor jelen
téktelenné válik az élet minden aprósága.”

Ezekkel a gondolatokkal határozta el Herder, hogy nemcsak a tulaj
donképpeni teológiának kíván élni, hanem kutató kedve kiterjed Isten 
egész teremtett világára. Azt a célt tűzte maga elé, hogy a természet 
filozófusává válik. Az elektromosságot akarta megérteni, a kísérleti asz
taltól az ég villámaiig, a víz és szél tevékenységét ugyanúgy akarta vizs
gálni, mint a történelem mélységeit. A filozófia ugyanúgy érdekelte, 
mint az irodalom. Kora teljes műveltségét akarta elsajátítani. Kivált
ságos szellemi képességei ezt lehetővé is tették számára. Azt az irányt, 
amelyet követni akar „a menny filozófiájának” , vagy „a világmindenség 
vallásának” nevezte. Ez azt jelenti, hogy Istent az első hitágazat felől, 
a teremtés felől akarja megközelíteni.

Herder a vallásban látja azt az erőt, amely az embereket a szeretet 
égisze alatt fogja össze, s amely az egyébként egymással szemben á,lló 
nemzeteket egységes testvéri táborba képes tömöríteni. Mindez nem kény
szerítéssel, hanem önként, isteni indításra megy végbe. A keresztyénség 
ellenségei is elismerik, hogy a világon nem létezett még olyan vallás, 
mint a keresztyénség, amely ezeket a célokat jobban meg tudta volna 
valósítani, A keresztyénség lényegének az emberszeretetet és az ember
baráti cselekedeteket tartja. Ennek az indítása többet ér a polgári tör
vény minden kényszerítő jellegénél.

Herder szerint a keresztyénség nagy érdeme, hogy mindig rugalma
san viszonyul az egyes történelmi korokhoz. Átvette és irányította a 
középkor szellemiségét. A kor építészeti ízlését valósította meg a gótiká
ban, s az egyházi szertartások külsőségei, az egyházi ruházat, mind a 
kor jellegzetességeit viselik magukon.

Ugyanez érvényes szellemi területen is. A kultúrának és a keresz- 
tyénségnek az ötvöződése szempontjából a középkbr a klasszikus korszak. 
Itt jelentkezik Herder racionalizmusának az az alapvető jellegzetessége, 
amellyel a keresztyénséget és a kultúrát akarja egymással összekapcsolni. 
Ebből a szempontból értékeli a középkor kultúrájában az egyházi és 
világi műveltség összefonódását.
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A reformációt viszont más oldalról értékeli. Herder lelkesedett a 
nagy francia forradalomért, mint amelyben az újnak az érvényesülését 
látta a régivel szemben. A reformációt nem teológiai, nem egyháztörté
neti jelentőségében méltatta, hanem a racionális filozófia mértéke alatta 
A reformációban azt köszöntötte, hogy Rómával, az akkori világ szellemi 
központjával szemben megindult egy új mozgalom, amelyet nemegyszer 
forradalomhoz is hasonlít Herder. Megragadja Luther magatartása a 
wormsi birodalmi gyűlésen, s lelkesedését így fejezi ki: „Ti, hatalmas 
birodalmi gyűlés részvevői, császár, királyok, bíborosok, püspökök, s a 
világ hatalmasai, nem tudtok semmit sem változtatni, de ez az egyszerű, 
lenézett szerzetes, Luther, majd kioktat titeket!” Ezzel megvalósult va
lami a világ megváltoztatásának nagy és átfogó tervéből.

„Miért nem történhet egy ilyen reformáció — kérdezi talán egy 
szelíd, lelkű filozófus — forradalmi jellegű megmozdulások nélkül? Jobb 
volna, ha az emberi szellem lágy, csendes fejlődéssel haladna, s a szen
vedélyek viharai nem kavarnák fel a kedélyeket. Válasz: az emberi szel
lemnek ilyen, a világ megváltoztatására irányuló csendes, megrázkódtatás 
nélküli fejlődése nem egyéb, mint a fejünkben létező fantom és vágy
álom, de sohasem azonos azzal, amit Isten cselekszik a történelemben. 
A világban rejlő megszokás, kialakult életforma megváltoztatása szen
vedély, mozgalom, forradalmi jelenség nélkül még nem ment végbe. Amit 
Luther mondott, azt már régóta tudták, de most ütött a cselekvés órája, 
s ami régen aktuális volt, az gyorsan tört utat magának. A reformátorok 
mindig szenvedéllyel küzdöttek ügyükért, mert olyanokért harcoltak, 
amiket a kortársak nem láttak, de amelyek azután az egész évszázadra 
nézve jelentősek voltak. Éppen ez adja meg hivatásuknak a nagyságát.”

Herder számára az emberiség történelmének a célja és értelme az, 
hogy a világ a tökéletesedés felé haladjon. Az egymást követő nemzedé
kek szakadatlan láncolatának az a feladata, hogy a fejlődést, a haladási 
szolgálja. A történelem emberi oldalát nézve a jónak és a gonosznak a 
keze nyomát mutatja. Hieroglifákkal, nem. könnyen megfejthető írás
móddal van megírva a történelem. De az emberiség egészével az történik, 
amit Isten akar, Isten világot átfogó terve valósul meg az emberi nem 
életében. Egyes ember értelme nem láthatja át ennek a nagy egésznek 
az összefüggéseit. Herder színházi drámához hasonlítja a történelmet. 
Minden játékosnak csak szerepe van, mindegyik csak a maga részfel
adatát látja, vagy csak egyes jelenetben vesz részt. Mindegyik szereplő
nek várnia kell, amíg elérkezik az ő fellépésének pillanata. Amint ez 
befejeződött, eltávozik a színről és már nem tanúja annak, ami a töb
biekkel történik. Azt írja: „Gondolj az egész világmindenségre az égtől 
a földig! Istennek mennyi eszköze szerepel ebben? És mennyi különféle 
okból szerepelteti azokat. Mi a célja és értelme az okok mozgatásának? 
Ha feltesszük a kérdést, hogy az emberi nem története hogyan alakul, 
azt válaszolhatjuk rá, hogy a mindenható és mindentudó építőmester 
tervei szerint formálódik a világ és benne az emberiség története. A tör
ténelem végtelen dráma, amelynek jelenetei évezredek, világrészek, az 
e gész emberi nemzetség történetének millió eseményéből tevődnek össze. 
Az emberi nemnek porszemnyi tagja az egyes ember. Kívánod, hogy 
kicsiny léted,re beleláss a történelem mozgató rugóinak középpontjába? 
Ha labirintusnak találod a történelmet, amelynek ezernyi útvesztője és 
rejtélye van, gondold meg, hogy ez a labirintus Isten palotája, ő építette, 
ő tartja fenn, s ő kormányozza. A tervek az övéi és nem a tiéid. Az em
beri értelem. nem képes mindennek befogadására, csak annyit ért meg, 
.amennyi erejéből telik. Csak tükör által homályosan látunk. De az egész
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történelem Isten uralma alatt megy végbe, a történelem is az ő min
denütt jelenvalóságát tükrözi.”

Az értelmesség és az emberiesség az élet legfőbb értékei. Az ember 
értelmessége szükségképpen jelent emberiességet. Az igaz és a hamis, 
a jó és a rossz, a boldogság és boldogtalanság azon fordul meg, hogy 
érvényesül-e az értelmességben az emberiesség és az emberiességben az 
értelmesség. Isten azzal a feladattal tette a föld királyává az embert, 
hogy értelmével kutasson és haladjon, valamint hogy tudását az erkölcsi 
jóra használja fel. Isten bízott az emberben, s ezért szabadsággal aján
dékozta meg. Az ember a teremtésnek az első szabadon bocsátottja, fel- 
szabadítottja. Választhat jó és rossz, hamis és igaz között. Kutathat és 
válogathat. Két szabad tevékenységre szolgáló kezet kapott, messzire 
tekintő szemet és Istentől nyert értelmet. Mindezt abban a szabadságban 
kapta, amellyel adottságait tovább fejlesztheti. Csaknem hihetetlen volna 
— tanít Herder —, ha a történelem nem mutatná, hogy milyen magas
ságokba emelkedhet a szabadságot nyert emberi értelem. Mindennek a 
célját és irányát Herder abban határozza meg, úgy kell az életet beren
dezni, hogy az ember az ember által szolgálja az embereket. Ebben a 
humanizmusban rejlik az az előny, amely képessé tesz embereket, hogy 
kába nyúló, fáradságos kutatással keressék az emberek javát. Így tudja 
az egyéni önzést legyőzni az embertársakért fáradozó humanizmus. Her
der racionalizmusa abban mutatkozott meg, hogy az emberi nemzetség 
fejlődésének vezérerejét szellemi tevékenységben, a ráció tevékenységé
ben látta, vagyis a történelem formáló erejét nem anyagi vagy érdek
összefüggések, hanem szellemi mozgalmak síkján ragadta meg.

„Az embert a szívben és a cselekedetben megnyilvánuló becsület 
teszi emberré. A becsület egyenlő az erővel és az élettel” — vallotta. 
Semmitől sem félt jobban, mint a nyilvános szégyentől. Ha hivatalában, 
a kötelességteljesítésben és a közéletben nyilvános megbecsülés vette 
körül, nem bizakodott el, de örömmel érezte ebben a becsületnek, a hű
ségnek elismerését. Minden törekvésében, írásaiban, könyveiben, prédi
kációiban, életpéldájában arra törekedett, hogy a szív érzületeit és a 
jellemet nemesítse, s az erkölcsi jónak a forrásából ajándékozza meg 
valamivel az emberi életet.

Herder számára a természet és a történelem is Isten ujjmutatása, 
az isteninek a megjelenülése. A keresztyén dogma, a filozófiai gondo
latok, a természet és a történelem intésének prófétai kifejtése, mind 
együtt jelennek meg Herder prédikációiban.

A keresztyén vallás Herder számára a legszentebbhez való eljutás 
küszöbét jelentette, azt az ajtót, amelyen át az ember megérkezik a leg
szentebbhez, a történelem és a világ megértésének harmóniájához, Isten 
kinyilatkoztatásának megértéséhez.

Isten cselekszik a világmindenség eleven erőiben, a mindenség nem 
más, mint ennek az örökké ható, örökké élő erőnek a kifejeződése és 
megjelenülése.

Herder eredetileg az orvoskarra iratkozott be, s a természettudomá
nyok iránti érdeklődése mindvégig megmaradt, akkor is, amikor életre 
szóló elhatározással a teológia tanulmányozása mellett döntött. Emellett 
költői, irodalomtörténeti, pedagógiai, filozófiai, természettudományi ér
deklődése mindvégig eleven maradt. Nem érzett problémát, amikor a 
szószékről vallásfilozófiai gondolatait hirdette, s nem tartotta magát a 
szoros értelemben vett keresztyén egyházi dogmához. Ez azt jelentette,, 
hogy Istent az első hitágazat felől közelítette meg, s ez volt prédikálá- 
sának fő tartalma. Jézus Krisztus megváltói művének hirdetése, szenve
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dése, kereszthalála, feltámadása háttérbe szorult nála, s Jézusból erkölcsi 
példakép lett, aki ősképe az igazi humanizmusnak, az emberiesség maga
tartásának. Ez az etikai beállítottság Herder igehirdetői tevékenységénelc 
egyik legfőbb jellemvonása. Ö maga is a kötelességteljesítésnek, a fele
lősségérzésnek a lelkes prófétája volt. Ehhez járult az a lutheri típusú 
magatartás, amely a családiasságban jut kifejezésre. Feleségével, a hat 
évvel fiatalabb Mária Karolina Flachslanddal mindvégig boldog házas
ságban élt, hat gyermeket neveltek fél.

Értékelés
Mint teológus, Herder mentesítve érezte magát a szoros értelemben 

vett dogmák alól, kételkedett a lélek halhatatlanságában, amire ugyan 
minden alapja megvolt, mert a keresztyén tanítás a testi feltámadásra 
teszi a hangsúlyt, s nem vallja a pogány világból származó tanítást a 
lélek halhatatlanságáról.

Kora szelleme áthatotta Herder tevékenységét. Korától egyáltalában 
nem akart elszakadni, abban benne élt, de az a nagy érdeme, hogy kora 
élére állt, korát megelőzte és korát tanította.

Krisztus vallása Herder szerint az emberiességben éri el a tetőfokát, 
„ő maga a humanitás’’. Ez az emberiesség Herder számára azt az erkölcsi 
magatartást jelentette, amelyben minden alá van rendelve Isten abszolút 
tökéletes erkölcsi akaratának.

„Minél tisztább egy vallás, annál inkább kell a humanitást követel
nie. Ez a próbakő a mitológiák és a különböző vallások között. Krisztus: 
vallása, amint azt ő maga tanította és gyakorolta: maga a humanitás. 
Nem állt az másból, mint ebből a szó legbensőségesebb és legtisztább 
értelmében. Krisztus nem tudott a maga számára nemesebb nevet válasz
tani, mint azt, hogy az emberről nevezte el magát az Ember Fiának.”

Herder gondolatainak bősége és az a sokféle hatás, amely alá került, 
nem tették lehetővé, hogy egységes irányban dolgozzék, ezért életműve 
annyira sokszínű és sokoldalú, hogy benne nem lehet mindent közös 
nevezőre hozni. Nagy tisztelője volt a klasszikus műveltségnek, s onnan 
merítette humanista beállítottságát. Ugyanakkor kora modern embere és
élenjáró gondolkodója volt, amikor a történelem felé fordult, mert ezzel 
indítást adott a XIX. században annyira felvirágzott történeti beállított
ságú teológiai irányzatoknak.

Kora modern embere volt abban a tekintetben is, hogy az egyházat 
nem nézte az őt körülvevő kultúrvilágtól elszigetelten, hanem kereste 
a kapcsolatot kora műveltségével. A harmóniának és a szintézisnek a 
jegyében próbálta kultúrfilozófiájába beépíteni a keresztyénség szolgá
latát. Ezzel előkészítette Schleiermachernek és azután a kultúrprotes- 
tantizmusnak a tevékenységét.

A racionalizmus az elmének, az értelemnek, a logikai ítéletalkotásnak 
a döntő tényezővé emelését jelenti. A racionalizmus szemben állt mind
azzal, amit fanatikus vakhitnek nevezett, ami a titokzatosságot, az ab
szurd vonásokat, a csodát, a mágiát, a képzelet kalandozását, és a vak
engedelmességet egyesíti magában. Az emberi ráció uralma a gondolkodás 
szabadságával, a mindent megmagyarázni akarás elszántságával indult, 
abban a meggyőződésben, hogy az emberi elme, a természetes ész, a „lu
men naturale” világánál mindent meg tud magyarázni. Ez mindig azt a 
kísértést jelentette, hogy a racionalista önmagát az Ige fölé helyezi, ő 
válik a Szentírás magyarázatának mértékévé, s nem éri el azt a refor-
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mátori szintet, amely szerint a Szentírás a keresztyén hit és élet egye
düli és elegendő zsinórmértéke.

Herder nem nevezhető racionalistának e filozófiai és teológiai irány 
eredeti értelmében. A szellemtörténetben különben sem lehet tiszta kép
letekkel embert beskatulyázni. Herder a racionalizmusnak a romanti
kával kevert változatát jelentette. Itt érthető, hogy miért állt annyira 
Hamann hatása alatt. Történelemfilozófiájával előkészítette a szintén 
romantikus Schleiermachernek a tevékenységét.

A Héráért körülvevő szellemi légkör régen a múlté, de ma is érvé
nyes az a gondolata, hogy az egyháznak meg kell értenie kora művelt
ségét, azt az egész szellemi világot, amelyben az Isten igéje megszólítja 
az embert. így válhat a prédikáció emberközellé, így érheti el a hirdetp.tt 
ige a kor kultúrája és tudománya által áthatott embert.

Ezt a célt szolgálta Herder egész működése, erre adott példát egész 
életművével.

Dr. Ottlyk Ernő



Utolsó szolgálat
A budapesti temetőkben végzett szolgálattal majd mindig együtt 

jár a lelkészi öltözőben való beszélgetés. A szolgálatra várakozás 
közben vagy hazafelé távozás előtt néhány szót váltunk egymással. 
Többször szó esik köztünk a temetési szolgálatról. Van, aki érdeke
sebb élményét eleveníti fel. Olyan is akad, aki az éppen reá váró fel
adatairól beszél. Tapasztalatcsere-féle ez! Pár gondolat villan föl. Né
hány megállapítás hangzik el, amit érdemes megszívlelni. Aztán 
mindenki megy a maga útján.

A most következő néhány gondolat nem akar más lenni, mint 
a temetési szolgálatról való beszélgetés. Egy kis összegezésféléje 
azoknak a kérdéseknek, amikkel szembe találjuk magunkat a kopor
sók előtt állva.

I. TEMETÉSI SZOLGÁLATUNKAT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

1. Az Anyaszentegyház végigkíséri gyermekeinek földi életútját 
a bölcsőtől a koporsóig. A keresztyén kegyeletnek magától ér
tetődő megnyilatkozása a gyülekezet tagjainak egyházi szolgálat
tal történő eltemetése. A Keresztség alkalmával hangzik el először 
Isten szava a keresztyén ember életében. A koporsó mellett szólal 
meg utoljára Isten üzenete. A gyászolók felé forduló vigasztaló szol
gálat a temetés.

2. Megszűnt a kötelező, egyházi temetés. A halálra készülő vagy 
családtagjai dönthetnek affelőí, hogy egyházi szolgálattal vagy anél
kül történjen a temetés.

3. A gyülekezet közösségétől távol élők a legkülönbözőbb belső 
indokolással kérik az Egyház szolgálatát. Nagy jelentősége van még 
a megszokásnak és a megszólástó]* való félelemnek. Igen sok esetben 
jelét lehet venni annak, hogy a hozzátartozók az egyházi temetést 
az elhunyttal fennálló rendezetlen életkapcsolatuk utólagos rende
zésének szánják. Erre utal az Agenda is: ,,A halálesetnél mindig 
a bűn a legfájóbb pont. Ez a halál fullánkja. Fáj az a gondolat is, 
hogy elhunyt testvérünk élete bűneivel együtt jóvátehetetlenül le
zárult és fáj az a gondolat is, hogy az ellene vétetteket és a rfiu- 
lasztásokat sem lehet többé jóvátenni vagy pótolni. Különösen érzik 
ezt az egy családhoz tartozók.” (312. o.l

4. Régen a temetés a gyászoló család, a gyülekezet és az isme
rősök ügye volt. Ma mindinkább érezhető, hogy a temetés társa
dalmi jelleget is kap. A család, a rokonok koszorúja mellett ott 
van legtöbb ravatalon a halottal egy utcában lakók vagy egy mun
kahelyen dolgozók koszorúja is. A sír mellett is mind gyakrabban 
hangzanak el búcsúztatók. A munkahely nevében szólal meg egy 
munkatárs. Amint növekszik az emberekben a lakóhelyen vagy 
munkahelyen az együvé tartozás tudata, úgy növekszik a temetés

721



társadalmi jellege is. Mind határozottabb formában szólal meg az 
emberi együttérzés.

5. Az egyházak temetési szolgálata eltérő. Mindegyik egyház 
temetési rendtartását meghatározza a halál utáni életről való taní
tás. A köztudatban azonban mind jobban elmosódik a különbség. 
A róm. kat. egyház magyar nyelvű temetési rendjével elhárította 
a szolgálat megértése elé tornyosuló akadályt. A fekete palást és a 
fekete Luther-kabát nem nagyon különbözik. Egyházi ismeret kell 
annak megértéséhez, hogy amit a koporsó mellett végzünk a formá
jában való azonosság (igehirdetés, imádság, ének) mellett tartal
mában jelentős módon különböző.

6. A temetést ősidőktől örökölt, jórészt babonás félelemből szü
letett szokások kísérték. A halottkultusz formái mindinkább tar
talom nélkülivé lesznek. Mert a ma embere felszámolja az elmúlt 
idők babonás szokásait. De arról sem lehet megfeledkezni, hogy az 
emberi lélek mélyén megmaradt a babonás félelem a haláltól, tet
teink következményétől, az életünket meghatározó ismeretlen ha
talomtól, Istentől. A halál erejétől történt érintettségben derül ki, 
hogy az emberi vallásosság, az ismeretlentől való félelem örök kí
sérője az embernek. Művelt, a mai élet minden kérdésében tájéko
zott asszony kérte nemrégiben édesapja temetését. Beszélgetésünk 
után, távozóban váratlanul visszafordult és ezt kérdezte: .,Tessék 
mondani, most mi lesz az apámmal?” Fejes Endre „Rozsdatemető’” 
című regényének alakjai az élet nehéz óráiban, a félelem és fájda
lom idején, mindig Istent említik. Arról tanúskodnak, hogy a gyön- 
geségben vergődő ember keresi az erőforrást, igényli a nehézsé
gében való átlendülést. Szabó Magda „Freskó” című regénye jó pél
dája annak, hogy egy temetés alkalmával mennyi minden lefoj
tott indulat, megoldatlan kérdés, beteljesedésre váró reménység, 
kerül elő a gyászolók leikéből.

7. A keresztyén temetés külső kísérői elveszítették jelentőségü
ket, tartalmuk elhomályosodott. Ki gondol ma már arra, hogy a ra
vatal mellett égő gyertyák, az oltár gyertyáihoz hasonlóan, már a 
IV. századtól fogva, az élet örök világosságának forrását Jézust je
lentik és az örök dicsőség fényének reménységét ébreszgetik? A ha
lottnak összekulcsolt kézzel történő elhelyezése a koporsóban ke
resztyén hatás — állapítják meg a régészek. A régi sírokban a ke
zek a combhoz vannak szorítva. A kereszt alakban összekulcsolt 
kéz arról tanúskodik, hogy az elhunyt a Kereszt oltalma alatt pi
hen. A koporsó előtt álló feszület Krisztus halál felett aratott örök 
diadalát hirdeti. Az a szokás, hogy koszorút helyeznek a ravatalra, 
sírra, egyházi archeológusok szerint avval magyarázható, hogy a 
templom oltárának virág-díszítése hatott a temetési formák kialaku
lására. A virág, mely az élőknek az elhunyt kedveseik iránti ke
gyeletét tanúsítja, beszédes hirdetője a koporsó mellett Ézs. 40. 6—8 
verseinek: „Minden test fű és.minden szépsége, mint a mező vi
rága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt 
reá . . . Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mind
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örökre megmarad!” A koszorú -— a régieknél a győztes kapta — 
az örök győzelem, a mennyei célba érkezés jelképe. (Jel. 3,5.) A ke
reszt, melyet a sirra helyezünk a feltámadásnak, az örök életnek 
a hirdetője. Azt a vágyat fejezi ki, hogy annak a Keresztnek árnyé
kában nyugodjék a halott, melynek reménységében élt. A szertartás 
befejezése utáni háromszori földhintése a lelkésznek azt jelképezi, 
hogy a gyülekezet részt vesz elhunyt tagjának eltemetésében.

Ha nem számolunk mindezekkel a szolgálatunkat meghatározó 
tényezőkkel, és az ezekből adódó kérdésekkel, akkor igen könnyen 
félreértett vagy meg nem értett lehet szolgálatunk.

II. A TEMETÉSI SZOLGALAT A TEMETÉS BEJELENTÉSEKOR
KEZDŐDIK

Agendánk az esketéssel kapcsolatosan tanácsolja, hogy a háza
sulandók jelentkezésekor történő adatfelvétel alkalmát használja fel 
a lelkész arra, „hogy tanítást adjon a házasság isteni rendjéről” 
(Agenda 290. oldal). Kívánatos a temetés bejelentésének alkalmát 
is céltudatos formában irányítani, szolgálatunk megbeszélésére fel
használni.

1. Az adatfelvétel, a temetés idejének feljegyzése után az el
költözött emberi vonásai félől lehet érdeklődni. Istennel és az em
berekkel való kapcsolatát lehet mérlegre tenni. A hozzátartozókban 
legelevenebben az utolsó percek emléke él vagy a betegeskedés 
ideje. A halál azonban az egész életút lezárása, nemcsak a beteges- 
kedés folyamatának befejezése. Ezért arra kell törekedni, hogy az 
elköltözöttnek ne csupán néhány vonását ismerjük meg. Természe
tesen számolni kell a gyásztól sújtott hozzátartozók elfogódottsá
gával s avval a ténnyel, hogy nem könnyű egy emberi életet, talán 
60—70 esztendőt is, pár vonással az igazságnak megfelelően jel
lemezni.

2. Képet kell alkotni a gyászoló családról is, a közvetlen hozzá
tartozókról. Érdeklődni lehet a családtagokat egybefűző megértésről, 
szeretetről. A beszélgetésnek e szakaszában különösen résen kell 
lenni. Mert sokszor az elhallgatott tények fedik az igazságot. Na- 
gyon óvatosan kell fogadni azokat a mondatokat, melyben a hozzá
tartozók a maguk érdemeit emelik ki (hűséges, betegápoló élettárs; 
szüleiről gondoskodó gyermek). Nemegyszer közlik is, hogy sze
mélyük, jótetteik említését is elvárják a temetési beszédben. Olyan 
csapdák ezek, melyekbe csak az nem esik bele, akit tévedései meg
tanítottak a z  óvatosságra. Az a tény, hogy félreismerhetjük a való
ságot, nem ment fel az alól az elkötelezettségünk alól, hogy képet 
kell alkotnunk arról a környezetről is, amiben az elköltözött élt. 
A múlt felmérésre késztető szavaink súlya áldást jelenthet az egész 
család számára. Nem feledkezhetünk meg erről a szolgálati lehető
ségről sem.

3. Mostanában kétszer is előfordult, hogy a temetés bejelenté
sekor a hozzátartozók több oldalas búcsúztató beszédet adtak át, 
azért, hogy értésemre adják milyen módon kivánják a halott: mél-
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tatását. Legtöbb esetben nem ilyen érthető módon nyilatkozik meg 
a hozzátartozók kívánsága. De minden család valamiféle várakozás
sal tekint a temetés elé. Ezért ajánlatos a temetés bejelentésekor 
azt tudatosítani, hogy miből áll temetési szolgálatunk. Csak így le
het elejét venni a különböző félreértéseknek. A róm. kat. család
tagoknak azt kell elmondani, hogy szolgálatunknak nem célja a 
halott fö ldön túli sorsán való változtatás. Nem rövidítjük meg 
az elhunyt tisztítóhelyen való szenvedését. Nem szenteljük be a 
halottat. Nem a halott lelkiüdvéért végezzük a szolgálatot. A teme
tés nem érdemszerző cselekedet a hozzátartozók számára sem. Azok 
felé, akik a halott búcsúztatását várják vagy a saját jóságuk, halott 
melletti fáradozásuk felemlítését igénylik, azt kell megmondani, 
hogy a temetés nem az elhunyt vagy hozzátartozóinak megtiszte- 
lése. Nem emberi tiszteletadás alkalma. A lelkész nem a család 
nevében méltatja a gyászolók előtt az elhunyt egyéniségét, tetteit. 
Világosan tudomására kell hozni a gyászolóknak, hogy szolgálatunk 
Isten felől induló szolgálat. Igehirdetés, imádság, ének, Istenre mu
tat. Nem ember szól emberekhez egy elköltözött emberről. Isten, az 
élet és halál Ura tesz tanúságot közöttünk vigasztaló szeretetérői, 
embert megmentő jóságáról.

4. A temetési szolgálatunk céljának megértetése mellett nem 
feledkezhetünk el a személyes vigasztalásról sem. A halál meg
döbbentő hatalmának átélése felől jönnek hozzánk a gyászolók. Ne
künk az Istentől készített örök élet felől kell fogadnunk a gyász- * 
hírt. Minden együttérzésünk mellett sem szabad elfeledni azt, hogy 
a legyőzött halál kijelentésének vagyunk szolgái. Meg kell ragad
nunk az Isten vigasztaló, megerősítő igéjéről szóló tanúságtétel al
kalmát. Felolvashatunk egy bibliai részt vagy átadhatunk egy igés 
lapot, mely Isten halált győző erejét hirdeti. Részvét kívánó sza
vainknak igazi súlyt Isten vigasztalásának megszólaltatása ad. Imád
ság zárhatja le Isten előtt való megállásunkat.

III. FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLATRA

A temetés bejelentésekor a hozzátartozókkal kell megértetnünk, 
hogy mi a szolgálatunk lényege. A felkészülésünkkor magunk előtt 
kell tudatosítanunk, hogy milyen feladat vár reánk a koporsó 
mellett.

A temetés a keresztyén gyülkezet búcsúvétele egyik örökké
valóságba térő tagjától. Istentől kapott^ embertársaink felé forduló 
szeretetünk megnyilatkozása. A halál szeretetközösséget megbontó 
hatalmával szemben Jézus Krisztus megváltó munkájáról történő 
bizonyságtétel. Igehirdetésben, imádságban, énekben magasztaljuk 
Öt, a halál felett aratott dicsőséges győzelméért.

Mindezt aktuálissá az teszi, hogy Isten kegyelmes kezébe tesz- 
szük le azt a testvérünket, akinek földi zarándokútja véget ért. Nem
csak családtag, rokon, barát, munkatárs, jó szomszéd vagy ismerős 
volt, hanem Isten gyermeke is. A Teremtő a maga képére alkotta. 
A Keresztségben megtisztította bűneitől. Nevét beírta az Élet Köny
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vébe. Teste a Szentlélek temploma lett. Jézus Krisztusért elnyerte 
az örök élet ígéretét. A bekövetkezett halál nem tette tönkre Isten 
elkezdett munkáját. Amikor Isten végtelen kegyelmébe ajánljuk ,a 
halottat, reménységünk arról tanúskodik, hogy Isten részéről még 
lehetséges a kegyelem gyakorlása. Jézus valóban legyőzte a halált. 
Istennek nem kell megtorpannia a halál hatalma előtt. Olyan lel- 
külettel imádkozunk az elköltözöttért. amilyennel Luther könyör- 
gött: „Édes Istenem, ha a lélek olyan állapotban van, hogy még se
gíteni lehet rajta, úgy kérlek, légy irgalmas hozzá.” A Heltai agenda 
imádsága is példamutató: „Alázatosan kérünk Tégedet, hogy elköl
tözött testvérünket az utolsó napon a választottak között feltámasz- 
szad és nekik velünk egyetemben örök életet adj.”  Azt kérjük az élet. 
és halál Urától, hogy Jézus Krisztus véréért fogadja kegyelmébe az 
elköltözöttet. Fejezze be azt, amit elkezdett. Az utolsó szolgálatot 
végezzük a koporsó mellett. A Keresztségben megszólaló ige, az 
első szava volt az Istennek az elköltözött felé. A koporsó mellett 
elhangzik az utolsó ige. A keresztszülők a megkeresztelt gyermek 
helyett elmondták az Apostoli Hitvallást. Az elföldeléskor a Szent- 
háromság Isten magasztalására a gyülekezet mondja el azt a Hit
vallást, amire az elköltözött, sok-sok keresztyén testvéréhez hason
lóan, megkereszteltetett.

Istennek a bűn és halál felett aratott diadalának meghirdetésé
vel szolgálatunkat a gyászolókat vigasztalja. Reménységet akar éb
reszteni az ige. imádság és ének. Bizonyos reménységet afelől, hogy 
Isten valóra váltja ígéretét. Akik hitben éltek, Krisztusban pihen
tek el, elnyerve megváltó művét, célba érkeznek, elnyerik az örök 
élet koronáját. E jó hír közlésének Istentől adott lehetősége alapja 
annak, hogy szolgálatunkon nem a gyász vigasztalan komorsága 
uralkodik. Arra biztathatunk, hogy Isten kezéből lehet venni a halál 
fájdalmas tényét. Felhívhatunk Isten akaratába való belenyugvásra. 
Élesztgethetjük azt a bizonyosságot, hogy aki hitben előre ment, 
az Isten dicsőségébe jut, arra üdvösség vár. Ezen nem szomorkodni 
kell. Ennek örülni lehet. Hiszen akit elvitt a halál azt a legjobb he
lyen tudhatjuk, Isten örök kegyelmében. Utolsó szolgálatunkban 
helyet kell, hogy kapjon Isten halál feletti győzelmén örvendező re
ménységünk !

Temetési szolgálatunk formáját megadja az Agenda. Felkészülé
sünk az ige és ének választással kezdődik.

1. Ige választás.'Legtermészetesebbnek látszó megoldás az alap
ige megkeresésekor olyan textust választani, mely könnyen kap
csolatba hozható az elhunyt személyével, halála körülményeivel 
vagy a család gyászával. Ilyen elgondolás alapján pl. 1 Krón. 9,13.' 
..Buzgók az Isten háza dolgainak munkájában” , alkalmas alapigé
nek kínálkozik hűséges egyházfi temetésénél. Egy kis Biblia isme
rettel, bibliai kézikönyvek segítségével könnyű feladatnak látszik 
alkalmas igék keresése. De ami könnyű megoldás, nem biztos, hogy 
mindig jó is. Mert az ilyen fajta elgondolással emberi életet, helyze
teket a Biblia szavaival jellemzünk. Ez magában azonban nem ige
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hirdetés, nem üzenet átadása. Ilyen fajta igeválasztással jogosulttá 
tesszük azt a várakozást, hogy a temetési szolgálatunk a halottnak 
történő tisztelet adás vagy a gyászolók felé forduló búcsúztatás.

Jobb megoldásnak látszik az, hogy nem az eseményből indulunk 
ki. Nem az emberi oldal felől közelítjük meg a Kijelentést, hanem 
Isten üzenetét, szavát fordítjuk a megszomorodott szívű emberek 
felé. Ilyen elgondolás alapján első helyre kerülnek Krisztus meg
váltó művének igéi, melyek vagy az O ajkán szólaltak meg vagy 
a Róla szóló bizonyságtételben hangzanak felénk. A választott igé
nek már formájában is üzenetet kell hirdetni. („Aki .hisz a Fiúban, 
annak örök élete van.” Jn 3,36.; „Megjelent az Isten üdvözítő ke
gyelme minden embernek.” Tit. 2,11.; „Az Űr Istennek vannak kive
zető utai a halálból is” Zsolt. 68,21). A koporsó melletti szolgálat rö
vidsége nem ad lehetőséget arra, hogy a bizonyságtétel jellegű („Ha 
elfogyatkozik is a testem és szívem; szívemnek kősziklája és az én 
örökségem te vagy ó Isten, mindörökké” Zsolt 73,26. (vagy imádsá
got tartalmazó „Szabadításodrá várok, Uram!” 1 Móz. 49.18.) igéből 
keressük ki és hirdessük Isten üzenetét; A személyes formában 
hangzó mondatokkal is vigyázni kell „A  kiszabott esztendők letelnek 
és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, nap
jaim elfogytak, vár rám a sír.” Jób 16,22—23. „Bocsássatok el en
gem, hogy menjek az én Uramhoz” 1 Móz. 24,56. Az első hallásra, 
a koporsó mellett, úgy tűnnek e szavak, mint a halott ajkára adott 
síron túli üzenetek. (Isten részéről a halott felé fordítható szavak 
is könnyen félreérthetők.) „Hagyjad el a te árváidat, én eltartom, 
özvegyedet is. Bennem vessék reménységüket.” Jer. 49, 11.: „Hara
gomban megvertelek és kegyelemből megkönyörültem rajtad.” Ézs 
60,10. Mi a biztosítéka annak, hogy amit Isten egykor, meghatáro
zott személynek mondott,, azt ma is ugyanúgy megismétli a koporsó 
mellett állóknak? Isten nevében mi nem ígérhetünk. Az örök élet
ről tehetünk tanúságot, amit a benne bízóknak készített. Arra is vi
gyázni kell, hogy a felolvasott ige ne keltse azt a benyomást, hogy 
Isten a halál után mindenkit, az ítélet mellőzésével, egyszerűen csak 
átvisz az örökkévalóságba. Az emberek többségében úgyis mélyen 
benne gyökerezik ez a pogány elgondoláson alapuló hamis halha
tatlanság-hit. Ezt a tévedést nem szabad alátámasztani félreérthető 
ige felolvasásával.

A templomi igehirdetésben vagy a bibliaóra igeszolgálatában, 
megszokott dolog, hogy régmúlt időben, adott helyzetben hangzó 
üzenetet az igehirdetés során átviszünk a mába. Így elkerülhetők 
a félreértések. A temetési igehirdetésben nincs idő a múltat a jelen
nel összekötő gondolatok részletezésére. Számolva a koporsó mel
letti gyülekezet összetételével, csak olyan igét olvashatunk fel, mely 
könnyen érthető üzenetet szólaltat meg közvetlen formában és nem 
hordozza terhelőén a Szentírás képvilágát vagy sajátos, megértésre 
szoruló gondolkodásmódját.

2. Énekválasztás. Énekeskönyvünk 1955-ös kiadásában erős meg
rostálás után megmaradt temetési énekek találhatók. Az 1911-es
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énekeskonyv VII. részében „A  halál és örökélet” címszó alatt (531— 
600-ig) található énekekből 38 maradt ki s helyébe csak 3 új került. 
A megmaradt s újonnan bekerült énekek közül sem könnyű azon
ban a megfelelő kiválasztása. A temetési énekeink legtöbbje az 
egyházi énekköltés legsivárabb idejében született. Úgy tartalmi, 
mint formai szempontból sok-sok hiányossággal terhes.

A koporsó mellett a gyülekezet énekel. Az énekválasztást meg
nehezíti, hogy a halotti énekek közé osztattak be bizonyságtétel for
májú, imádságot tartalmazó, egyéni hangvételű énekek. A gyüle
kezet ajkára nem adhatunk egyéni bizonyságtételt. (551.: „Már el
megyek az örömbe Paradicsomnak kertjébe.” ) D. Raffay Sándor 
1932-ben megjelent Ágendájában írta: „ . . . a  búcsúztatást mielőbb 
el kell hagyni, mert ízléstelen és sokszor bántó” (331. o.). Ezt a hosz- 
szan kígyózó kérdést végleg lezárta Agendánk a búcsúztató eltör
lésével. A koporsó mellett nem szólítjuk meg a halottat, nem bú
csúzunk tőle és nem búcsúztatjuk el a családtól. Ez a kérdésnek 
azonban csak az egyik oldala. A másik oldalról is végig kell gon
dolni a dolgot. Ha az élők nem szólítják meg a holtat, akkor a 
halott ajkára sem adhatunk olyan éneket, helyette énekelve azt, 
amiben az elköltözött búcsúzik az ittmaradottaktól (553,6.: „Kedve
seim, ne sirassatok, Ne szánjatok engemet ..."; 553,6: „Kik most zo
kogva sírtok Árváim özvegyem . . .”). Temetési énekeink egy része 
egyéni imádság (570. Elég immár! Uram vidd Telkemet, Mennyei 
Sionba!” ). Ahogy a halott ajkára nem adhatunk bizonyságtevő sza
vakat, úgy helyette sem imádkozhatunk.

Elfogadva azt a mértéket, hogy a temetési ének a gyülekezet 
éneke a koporsó mellett, a következő temetési énekek közül vá
laszthatunk :

174. Krisztus ártatlan Bárány. 1.3. v.
214. Az Úr feltámadott. 1.3. v.
349. Bűnösök hozzád kiáltunk. 1.2. 4.5. v.
413. A mi szívünk téged óhajt. 1.5. v.
550. Minden ember csak halandó. 1.4. v.
557. Jer temessük el a testet. 1.3.5.6. v. (Hantolás alatt énekel- 

Tiető.)
738. Jézus Krisztus, mi Megváltónk. 1.2.3. v.
766. Paradicsomnak te szép élő fája. 1.2.6. v.
785. Jézus hű vezér. 1.2. v.
790. Uram, ó add, ha vándorutam. 1—6. v. (Hantolás alatt éne

kelhető.)
791. Életünkben szüntelen. 1—3 v.
Nem szűkítjük le túlságosan temetési énekeinket, ha csak eze

ket vagy ezekhez hasonló gyülekezeti jellegű énekeket énekelünk 
a koporsó mellett? A többszörösen visszatérő, azonos temetési éne
kek énekeltetésével kialakul egy olyan temetési énekanyag, amit a 
gyülekezet könyv nélkül énekelhet, melynek mondanivalója üzenet
ként élhet emberek szívében. Az így elsajátított ének szolgálatot 
végezhet a halál mezsgyéje felé közelítő embernek.
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IV. TEMETÉSI IGEHIRDETÉS

Az egyházunk mai szolgálati útjának megkereséséről való be
szélgetés során, az elmúlt két évtizedben, igen sok szó esett közöt
tünk, a legkülönbözőbb formában, az igehirdetés korszerűségének 
fontosságáról. Vizsgáltuk a kérdést tartalmi és formai szempontból 
egyaránt. Talán a koporsó melletti szolgálat során tűnik ki leginkább 
a ma emberéhez szóló igehirdetés kérdésével történő szembenézés 
fontossága.

Ritter B. Károly: A lelkipásztor imádsága (Sopron 1941.) című 
könyvében, a temetés előtti imádságban (66. oldal) e sorok olvas
hatók: „Segíts, hogy akaratod szerint szóljak ez órában ennek a 
férfinak (nőnek) zarándok útjáról. Segíts bizonyságot tennem ebben 
az órában az élet és halál felett való hatalmadról, ítéleted szigorá
ról és vigasztalásod gazdagságáról." E szerint 3 pillérre épül a teme
tési igehirdetés. Szólni kell az elköltözöttről. Hirdetni kell Istennek 
a bűn feletti ítéletét. Vigasztalni kell Isten szeretetének, jóságának 
hírével, az Evangéliummal. Elfogadható megállapítás ez. Azonban 
komoly akdályokba ütközik e 3 tényező összeötvözése egy rövid 
temetési igehirdetésbe.

1. Vegyük számba ezeket az akadályokat.
a) Döntő különbség van a templomi és temetői gyülekezet kö

zött. A szószék alatt ülőket igen sok tényező választja el, külön
bözteti meg egymástól (életkor, Isten dolgaiban való jártasság, ke
resztyén tapasztalat, műveltség, életalakulás, világnézet stb.). Min
den különbözőség mellett egy határozott egység forrása az, hogy 
mindenki Isten üzenetét várja az igéhirdetőtől. Erre mint adottságra 
építeni lehet. A temetői gyülekezetei elsősorban az jellemzi, hogy 
vannak a koporsók mellett, akik csak a halottra tekintenek s van
nak, akik Istentől várnak szót. Evvel a megosztottsággal számolni 
kell.

b) Ősidőktől fogva úgy ismeri az ember a halált, mint „mors 
imperator”-t. Titokzatos hatalom, aki felett diadalt vett, azt soha 
el nem ereszti. Félelmetes kísérője az ember életének. Érkezésének 
idejét nem lehet kiszámítani. Ha reánk talál mindenkiről és minden
től elszakít. Ennyit lehet emberi oldalról megismerni a halálból. A 
koporsó mellett megszólaló igehirdetés Isten kijelentése felől tekint 
a halál tényére, nem emberi tapasztalat, ismeret felől. Isten igéje 
arról tudósít, hogy egész életünk a halál mezsgyéjén fut. Ezért a ha
lál nem valami váratlan befejezése az életünknek. Előre küldött kö
veteivel, a fájdalommal, a betegséggel jelzi érkezését. Sok mindent 
lerombol az életünkben, de arra nincs hatalma, hogy Isten kezéből 
kiragadjon. Mivel Isten hívta életre az embert, ezért a halálban 
nem szűnik meg az ember létezése. „Akivel Isten szóba áll, akár 
haragjában, akár kegyelmében, az valójában halhatatlan” — írta 
Luther. A halál annak bizonysága, hogy az ember az őt megszólító 
Istennek nem úgy felelt, ahogy kellett volna. Engedelmesség helyett
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az engedetlenség útjára lépett. Erre a lépésre, vagyis a bűnre, vála
szol Isten ítélettel, ami számunkra a halál tényében nyilvánul meg. 
Amíg a gyászolók számára azért fájdalmas a halál, mert szomorú
ságot okoz, addig a Kijelentés felől tekintve azért megdöbbentő a 
halál ténye, mert arról tanúskodik, hogy Isten komolyan veszi a 
bűnt, ítél a bűnös felett. A halál Isten félelmetes tette az életünk
ben.

c) Agendánk a bűn kérdése felől indítja temetési rendünket. A 
halál tényében lepleződik le ugyanis az Isten előtt való elveszettsé- 
günk, bűnös voltunk. A Biblia világában járatos ember számára ez 
ismert, sokat hallott tény. A Kijelentést nem ismerők a bűnt em
beri síkban szemlélik, az emberi élet botlását, másokkal szemben 
elkövetett vétséget érti alatta. A koporsó mellett állva különösen 
érzékenyek az emberek a bűn kérdésében. A bűn erőteljesebb hang- 
súlyozásakor a halott vagy a hozzátartozók vétségeire gondolnak. 
„Minek ezt kiprédikálni?” — hangzik a kérdés. „A  halottról jót 
vagy semmit” — ismert a sokat hangoztatott felmentő ítélet. Az is 
előfordulhat, hogy az igehirdető általánosságban mozgó, minden em
beri életre jellemző szavai, a hallgatókban indítást adnak határo
zott tényekre, bűnökre, szenvedélyekre történő emlékezésre. A gon
dolatok közös útján való elindulás után elválnak egymástól igehir
dető és igehallgató. Természetszerűleg adódó lélektani helyzet: az 
igehallgatók a bűnöket veszik számba, ítéletet tartanak igehirdető 
vagy halott felett. A lelkész gondolatsorán végighaladva már a 
megváltást hirdeti — de senki nem követi őt útján.

d) Az Isten felől tájékozódó ember sokszor belső vívódásokkal 
áll a koporsó mellett, (Miért engedte meg Isten váratlan érkezését 
a halálnak? Miért kellett annyit szenvednie, mikor jó ember volt? 
Miért?) Legtermészetesebbnek látszó lelkipásztori feladat lenne a 
koporsó mellett feleletet adni az égő kérdésekre. De az igehirdető 
nem teheti ezt. Mert nincs birtokában Isten feleleteinek. Azt a kísér
tést is határozottan el kell utasítania, hogy mentegesse Istent az 
emberi szív vádjaival szemben. Isten tette előttünk is titok. Erről 
nem feledkezhetünk meg. De arról sem, hogy Isten nem szorul 
arra, hogy védelembe vegyük. Öt csak imádni lehet, még a koporsó 
mellett is. Sem perbeszállásra, sem magyarázgatásra nincs lehető
ség.

e) A koporsó mellett állók utánanéznek az elköltözött emlékek, 
ködébe vesző alakjának. Azon tűnődnek, hogy ki volt számukra a 
halott, amikor még élt. A kijelentés a koporsó mellett arról tanús
kodik, hogy mi vár az emberre a halál után. Isten előre nézésre 
buzdít. Erre akar serkenteni a temetők bejárata felett olvasható fel
írás is: Feltámadunk! Egyetemes igazságot szólaltat meg ez a szó. 
Minden emberre vallási meggyőződés nélkül érvényes tényt. Sorsunk 
a feltámadás. Fel kell támadnunk, mert sorsunk a halál. Arra azon
ban nincs lehetőségünk, hogy a koporsóban nyugvóról ítéletet téve 
kijelentsük, hogy örök életre vagy örök kárhozatra támad fel. 
Csupán a feltámadás tényével nem vigasztalhatunk senkit. Mert
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lesz aki számára a feltámadás. Isten ítéletének következményeként, a 
kárhozatot jelenti. Az Istentől elvetettség állapotában történő vi
szontlátás senki számára nem lesz örvendetes.

f) Arról sem szabad elfeledkezni, hogy Isten tettei a koporsó 
mellett állnak legélesebb ellentétben az ember tapasztalásával, gon
dolataival, Itt látszik meg, hogy az ige kijelentés, -nem emberi véle
kedés. Bizony érthetetlen. „Legyőzetett a halál!” — hangzik az ige
hirdető ajkáról, olyan hangsúllyal, ahogy a súlyos operáció után 
közli az orvos: „Életben marad!” . A halál feletti diadalról szól az ige. 
A koporsó meg ázt hirdeti, hogy a halál erősebbnek bizonyult az 
életnél. Komolyan kell venni ezt az ellentétet. Nem lehet feloldani 
azt a feszültséget, ami az emberi vélekedés és a kijelentés között 
van. Ezt a távolságot csak Isten Lelke hidalhatja át. A Lélek munká
ját a hit ragadja meg. Arra is gondolni kell azonban, hogy a hit szá
mára is legnagyobb próbák egyike lehet megválni attól, kit szeret
tünk (Ábrahám — Izsák feláldozása). Elgondolkoztató az, amit 
Luther mondott Magda leánya halála után: „Lélekben nyugodt, de 
test szerint igen szomorú vagyok. A test nem akar belenyugodni. 
Az elválás mérhetetlenül gyötri az embert. Különös, tudjuk azt, 
hogy ő bizonyos békében van, jó neki és mégis búslakodunk.” Jónás 
Justushoz intézett levelében így kesergett: „Bizonyára hallottál róla, 
hogy az én legkedvesebb leánykám, Magdus Krisztus örök országá
ban újra megszületett. S bár a feleségemmel együtt csak hálaimád
sággal tartozunk az Istennek, hogy boldog halála folytán a testnek, 
a világnak, a tőröknek meg az ördögnek immár nincs hatalma fe
lette, mégis olyan nagy a természetes szeretet ereje, hogy csak 
zokogni, csak sóhajtani tudunk, ha reá gondolunk. Nem tudunk bele
nyugodni halálába. Olyan mélyen belevésődött a lelkűnkbe a mi 
szófogadó, tisztelettudó leányunk minden mozdulata, szava, arc
kifejezése, hogy még Krisztus Urunk halála sem tudja ezt a bána
tot lelkűnkből kigyomlálni.”

2. A temetési igehirdetés tartalma: Bizonyságtétel a halálon 
győzedelmeskedő Krisztusról, az ember megváltásának megtörtén
téről. Ez a bizonyságtétel kapcsolatban van avval az emberrel, aki
nek koporsója mellett elhangzik. Isten megváltó tette és egy em
beri élet lezárása kerül egymás mellé. Ez állítja nagy feladata elé az 
igehirdetőt. Ha csak emberről kellene szólni, akkor végtisztesség- 
tétel, búcsúztató lenne a temetés. Az ilyenfajta beszéddel lehetne 
legjobban „vigasztalni” a gyászolókat. Igen sok esetben az igehall
gatók igénye is ebbe a vonalba esik. Ha csak Isten ítéletét és kegyel
mét kellene hirdetni, egyszerű feladat várna reánk. Mert ezt cse- 
lekedjük a templomi szószéken, bibliaórán. A ravatalt azonban nem 
használhatjuk fel alkalom kínálta szószékül húsvéti igehirdetés el
mondására. Isten maga kapcsolta igéjét az elköltözött életéhez, ami
kor a keresztségben megszólította. Ez adja a merészséget, hogy mi 
is megtegyük ezt.

A teljes kijelentés hirdetésére köteleztettünk. A koporsó mellett
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is. Ha nem a teljes isteni üzenetet szólaltatjuk meg. szolgálatunk 
értelmét veszítette. A kijelentés értelmében a halál Isten rajtunk 
véghez vitt ítélete. Evangéliumával azonban Isten megvigasztalja a 
hozzáfordulót. A bűn, halál hatalma felett megdöbbent ember szá
mára ez valóban Isten szeretetének jó híre. Benne érezheti meg a 
megsebzett szív Isten gyógyító munkáját. Ez adhat egyedül vigasz
talást. A ravatalnál megszólaló ige, mint minden hirdetett ige, meg
térésre hív. A halállal az elköltözött számára elvétetett az Istennel 
járás, Istenhez fordulás lehetősége. Az élőknek még módjuk van hall
gatni Isten hívogatására. A temetési igehirdetés még reménységre 
is hív, mert Isten köztünk végzett megváltó műve üdvösség befe
jezéséről tanúskodik.

A koporsó mellett különösen nagy gonddal kell arra törekedni, 
hogy valóban emberközelségbe kerüljön az ige. Az igehallgatóknak 
meg kell érezniük, hogy az élő Isten szava hangzik, akinek nem az 
ember élete felett lebegő gondolatai vannak, hanem aki valóban ott 
van az emberrel az élet minden nehéz helyzetében, a gyász, a ma
gánosság idején. A Biblia nem citátumok gyűjteménye, hapem ab
ból Isten vigasztaló jósága szól az emberhez. A koporsó mellett állók 
együttérző szóra vágynak. Nem lehet ezt lekicsinyelni. Az az Isten, 
aki emberré lett, emberségünknek e természetes vonásával is szá
mol. Szavunknak azt is tükröznie kell, hogy olyan ember szólal 
meg Isten követeként, aki maga is átérzi, mi az koporsó mellett 
állni. Együttérző melegség nem hiányozhat szolgálatunkból. Hideg, 
életidegen szavak csak elzárkózást válthatnak ki. Érzéketlenség, kö- 
zömbösség itt bűn! Mert érthetetlenné teszik az emberszerető Isten
ről szóló kijelentést.

Gyülekezeti tagunk róm. kat. élettársa temetésén vettem részt. 
A szolgáló lelkész mögött haladva hallottam, amint a ravatalozó 
csarnokba való belépés előtt ezt kérdezte a kántortól: „Nő vagy 
férfi?” (ti. akit temetni kell.) Ennél jóval többet kell tudni arról, 
akinek koporsója elé lépünk.

3 A temetési igehirdetés formája- az igehirdetés tartalmával 
azonos jelentőségű. Súlyos következményekkel jár a koporsó mel
letti igehirdetés félreértése. Szégyent hozhatunk Isten nevére vagy 
hamis megnyugvást ébreszthetünk. Krisztus értünk vegzett szol
gálata lesz így jelentéktelenné. Az igehirdetés megértése elé tornyo
suló akadályok elhárításával igyekezhetünk gyülekezette formálni a 
koporsó mellett állókat. Ha érthetetlen, idegen módon szólal meg az 
igehirdetés, az igehirdető maga emel falat az emberek között. 
Zárja ki a Biblia vagy talán a saját maga által formált kép-világot, 
gondolkodásmódot nem értőket. A szolgálat így csak a gyülekezeti 
körön belül levőknek szól. A megjelentek tiszteletből részt vesznek a 
temetésen, de az ige megértéséből, imádságból, énekből kizárattak.

Kidolgozott igehirdetéssel lehet csak a koporsó mellett megállni. 
Nem lehet a pillanat ihletére hagyatkozni. Felülről való szót kell
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hirdetni. De ezt előbb venni kell felülről. Nem az ihletésből, hangu
latból vagy a rutinból.

Világosan megfogalmazott gondolatok hordozhatják csak Isten 
üzenetét. A szószéken megvan a lehetőség a félreérthetően kiszaladt 
mondatok korrigálására. De a koporsónál ebből csak véget nem érő 
magyarázkodás lehet

V. MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHUNYTRÓL.
A SZOLGÁLAT BEFEJEZÉSE

Az Agenda említést tesz a gyülekezeten kívül eltemetettekről 
történő megemlékezésről (316. oldal). Több gyülekezetben vasárna
ponként számot adnak a heti szolgálatokról. E kettőt össze lehetne 
kapcsolni. A temetést követő vasárnap, a gyászoló csalód jelenlété
ben, a szószéki hirdetés első pontjaként megemlékezhet a gyüleke
zet elköltözött tagjáról. A halott személyi adatai (esetleg keresztelés 
és konfirmációi adatok is) után közölni lehetne a halál tényét, teme
tés idejét. Meg lehetne Ismételni a ravatal mellett hangzott igét az 
igehirdetés tömör foglalatával. Húsvéti jellegű ének után folytatód
hat az istentisztelet a hirdetések felolvasásával. Az oltári szolgálat 
során az általános könyörgő imádságba foglalhatjuk a „Halott em
lékezetére” mondott kérésünket (234. oldal). Ez temetési szolgála
tunk lezárása.

Az igehirdetés embert meghaladó feladat. Ez a tény a koporsó 
mellett végzett szolgálatunknál tűnik ki legvilágosabban. Emberek 
számára Istentől való szót mondani, erőnket meghaladja. A szolgá
lat után ott kísérthet a kérdés: jól végeztem? Nem voltam túl távol 
az emberektől vagy nem hajoltam túl közel hozzájuk feledve Isten 
kijelentését? Nem emeltem elérhetetlen magasságba Isten üzenetét, 
az evangéliumot? Nem lettem Isten szolgája helyett emberek ki
szolgálója? Nem adtam mennyei üzenet helyett földi vigasztalást?

Temetési szolgálatot csak Isten bocsánatának reménységében 
lehet végezni. Bizakodva a Szentlélek Isten igét megelevenítő ere
jében és vigasztaló munkájában.

Ferenczy Zoltán
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A II. Vatikáni Zsinat 
az egyházfogalom  mérlegén 

II. rész

Állásfoglalásunk a zsinati határozatokkal és hozzászólásokkal szemben

A zsinat minket több oknál fogva érint egészen közelről, éberségre 
intve. 1. Letagadhatatlan tény, hogy Róma egyházi életünk megsemmi
sítésére törekedett múltunkban. Ehhez felhasználta a fegyvert, inkvizí
ciót, állami törvényeket, hatalmi túlsúlyt. 2. Ránk felülről úgy nézett, 
mint valami alacsonyrendű, torz vallási társulásra. 3. Földrajzi szem
pontból egyházunk a katolikus tengerbe szóródott diaspóra. 4. A sok 
vegyes házasság folytán behatolt a legbensőbb szentélybe, a családba.

Ezért, mikor evangélikus döntésekről van szó, azok mindig két 
pólus közt feszülnek. Az eddigi nem barátságos, fölényeskedő római 
magatartás miatti vigyázat és az ökumenikus közeledés, szeretet között. 
A két pólus közti feszültséget az az objektív igazság egyenlíti ki, mely 
Isten igéjében van. Nem üthetjük meg a harag, bosszú, féltékenység, régi 
tajtékzó hitviták hangját, de nem lehet álláspontunk az érdektelenség, 
közömbösség, vagy naiv fuzionálási vágy.

A kulcskérdés. Az az út, melyen keresztül eljutni lehet a katolikus 
tanítás, a zsinati határozatok és mézetek megismeréséhez, a katolikus 
egyházfogalom. A katolicizmus egyházfogalma és nem is annyira a Bib
liához való viszonyulása magyarázza meg, hogy jutott el Róma az egy
ségről, Máriáról, a tradíciókról, a pápai primátusról, miseáldozatról stb. 
szóló tanításhoz.

Érdekes, hogy a katolicizmus csak ezen a zsinaton látott hozzá, hogy 
meghatározza önmagát. VI. Pál szerint még sok elmélyülést kíván, hogy 
tisztázza az egyház önmagáról vallott nézetét. A következő kifejezések 
hangzottak el, hogy az egyház Krisztus Jegyese. Isten országa, fő
képp ez: Krisztus misztikus teste. Hivatkozva I. Kor 12-re, az igét úgy 
egzegetálják, hogy Krisztus és az egyház teljes azonosságot jelent. Az 
egyház Christus prolongatus, Krisztus nevében beszél, tovább folytató
dik benne a kijelentés. Nem Krisztusról tanúskodik, hanem maga Krisz
tus ítél, tanít benne. Subiectumrná lesz, amit tesz, azt Krisztus teszi, 
ezért nem tévedhet, bűnbánatot nem tarthat. Egészen belefűződik Krisz
tus megváltó művébe. Így lesz az egyház az üdvözülés egyetemes eszkö
zévé, monopóliummá és az írással ellentétes dogmák szülőanyjává.

Így lesz az egyház Isten beteljesült országává az eschaton előrevetí
tett vonásaival és theologia glóriáéval. Benne ezért, Krisztus egész vi
lágra kiterjedő uralma érvényesül.

Róma szeriAt Krisztus csak egy egyházat alapított és ez csak ő 
lehet. Történelmi síkon ez így fest. Krisztus az egyházat Péterre alapí
totta, mint pápára, akit a többi pápa követ; az apostolokat a püspökök 
követik az ordinatio által, folytonos egymásutánban, az apostolica suc- 
cessio jegyében egészen máig.

Feltűnő, hogy Róma, egyházról vallott tanításában túlteng az egy
ház empirikus, jogi, szervezeti oldala.
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Ezzel szemben, hogy az egyház szóma Christi, ez a keresztyéneknek 
Krisztussal való legszorosabb kapcsolatát jelenti a kolnonia értelmében. 
Krisztusból való részesedésről van szó és nem a vele való azonossáról, 
úgy ahogy azt a szőlőtő és a szőlővessző képe mutatja. Krisztusból pedig 
akkor részesedünk, mikor igéjéből és a szentségekből részesedünk, hit
tel. A fő és a test kapcsolata megfordíthatatlan: Krisztus fő és test is 
egyúttal, az egyház csak test. Hiszen Krisztus az egyház ura és bírája. 
Krisztus és az egyház egysége nem identifikációt, hanem a test egysé
gét, a tagoknak a főhöz való tartozását jelenti. Krisztus teste az egyház, 
azt is jelenti, hogy Krisztus a világ világossága és nem az egyház. Az 
egyház csak' bizonyságot tesz Krisztusról. Hisszük, hogy az egyház igazi 
lényege szerint láthatatlan annyiban, hogy azok a valóságos tagjai — - 
congregatio sanctorum —, kikben a hirdetett ige és szentségek hitet 
ébresztenek — pure docetur et sacramenta recte administrantur. De vi
szont az egyház nem személyekben és intézményekben válik láthatóvá, 
hanem az igében és a szentségekben. Nem uralkodásra, hanem szolgá
latra hívta el Isten és ezért küzdő egyház marad.

A successio apostolica pedig nem valami materiális trónöröklés, ha
nem az újból és újból hirdetett igének azonosságában van. Krisztusról 
bizonyságot tesznek az apostolok korától nemzedékről nemzedékre mind
máig.

Számolnunk kell azzal, hogy híveinkre bizonyos megtévesztő hatás
sal van a katolicizmus impozáns megjelenési formájával, számbeli nagy
ságával, dogmáinak ingaithatatlan határozottságával, szemben a mi egy
házunk külsőleg sem látványosnak, sem tetszetősnek nem mondható 
jegyeivel, egyszerűségével, számbeli kicsinységével. Ezért hirdetnünk 
kell, hogy a mi kincsünk cserépedényekben vari és azt, amit Luther 
mondott: „Az egyház szentsége nem a karingekben és a kopasz fejekben 
van, hanem az igében és a hitben.”

Az egyházfogalomhoz kapcsolódik az ökumenizmus és az egyház 
egységének problémája. Tényként könyveltük el a II. Vatikánum ökume
nikus beállítottságát. Nem hangzottak tridentinumi dühös protestáns
ellenes kifakadások, ami még az I. Vatikánumban is előfordult, meg
szűnt az anatémázás és az eretnek szó helyett az elszakadt testvér meg
nevezéssel illettek. Azt is mondták, hogy „az evangélikusok nem lehet
nek eretnekek, mivel a katolikus egyházon kívül születtek, annak taní
tását sose fogadták el, s így meg se tagadhatták” és hogy „megnyílik az 
igazság és a szeretet szentpáli útja, elvetve a kölcsönös kiközösítés mód
szerét” . Tragédiának tartják a keresztyének széttöredezettségét és azt 
is meglátták, hogy a missziókban addig nem lehet átütő sikerre számí
tani, míg ez fennáll. Az egységrejutás érdekében állítják fel a Bea bíbo
ros vezetése alatt álló Keresztyén Egység Titkárságát.

Az idevágó séma {De unitate) tárgyalásánál azonban arra a különb
ségre mutatnak reá, ami az ökumenizmus katolikus és protestáns meg
fogalmazása közt van. A katolicizmus számára az ökumenizmus a kato
likus egyház mindeneket magába záró egyetemességét jelenti. XXIII. 
János kedvelt kifejezése „kaput nyitni”, nem más, mint Rómához csat
lakozni, unióra lépni vele. A katolikus egyház eddigi ökumenikus lelkü- 
letére például a 12 millió keleti szertartású keresztyént állítja elénk. De 
mi jól tudjuk, hogy pl. az erdélyi görögkatolikus uniált egyházak meg
alakításában a kényszerítésnek is szerep jutott. Megdöbbentő, hogy Ró
ma szerint ez az egység a pápai primátuson alapszik. A Magyar Kurír 
1963. 348. számában erről így ír: „Maguk az elszakadt testvérek is egyre
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hiányolják az egyházi szervezet egységes központját, nem kell félnünk 
tehát a primátus előterjesztésétől” . Egyházunk ijesztő félreismerésére 
vall ez a kijelentés. Mintha mi. az egységes központi vezetésért, tehát az 
egyház szervezeti, jogi egységéért, azért, hogy a pápa irányítson, azon
nal készek lennénk lemondani az igében megismert igazságról.

Már a zsinat megkezdése előtt lehetett hallani, forrásukat könnyen 
megtalálható hangokat, hogy ezentúl már csak egy egyház lesz és ez a 
katolikus. A mieink előtt is kedves gondolat az egyház egysége és az 
optimista elképzelés ezt könnyen keresztülvihetőnek is tartja. A libe
rális gondolkodásban helye van az ilyen kérdésnek: „minek is annyi, 
egyház” ?

Nem véletlen, hogy az ökumenikus gondolat a mi egyházainkban 
ébredt fel először. Ezt a vágyat Krisztus keltette fel és Ö visz közelebb 
egymáshoz. Az egység adott konkrétum Benne. Krisztus valóban csak 
egy egyházat alapított. Hogy melyiket? Nem lehet egyetlen egy konkrét 
egyházra sem mutatni. Ha mi azt mondanánk, a miénk az, Róma útjára 
tévednénk. Nem jelenti azt, hogy egy egyház azért igaz, mert a refor
mációhoz tartozik, s azt se mondhatjuk, hogy a katolicizmus megszűnt 
egyház lenni. Az Ágostai Hitvallás szerint sincs az egyház felekezeti 
határokhoz kötve. Ez úgy oldja meg a feszültséget, hogy egy eseményre 
mutat, melynek bekövetkeztében létesül az egyház: hirdetik az evan
géliumot, kiszolgáltatják a szentségeket, s ezek hitet teremtenek. Csak 
ebben az értelemben lehet a mi egyházunk Krisztus egyháza, s ha ezek 
az adottságok jelentkeznek a katolicizmusban, akkor ott is létesül Krisz
tus egyháza.

Hirdetnünk kell, hogy az egyházak egységének útja nem az egy
forma, uniformizált organizációban van, hanem az igében, és nem úgy, 
hogy az egyház tanítását mint tekintélyt fogadom el, hanem személyes 
hitben. Tudatosítanunk kell, hogy „elszakadt” szó nem illik ránk, mivel 
akár az orthodoxiának az esetében, akár a miénkben, pápai kiátkozás 
miatt történt meg a különválás. Visszatérni pedig ott kell, ahol eltértek 
Jézustól. Az egységrejutás nem a Szentszék, hanem Krisztus által lehet
séges.

Pozitívumnak maradt a megfigyelők kölcsönös kiküldése' és a 
dialógus.

Megfigyelők megjelenése a II. Vatikánumon a közeledés jele. 22 egy
házból 6 6 -an voltak. Cullmann személyes benyomásainak így adott kife
jezést: „Csoda az, hogy itt vagyunk. Mikor látom, hogy mindennap 
helyet foglalunk szemben a bíborosokkal, s az „exeant omnes”-re bent 
maradunk. Arra gondolok, mit jelentettek a zsinatok a múltban a nem- 
katolikusoknak.”

A zsinat által ajánlott párbeszédnek az EVT szerint akadályai van
nak, köztük 1 . a vegyesházasságok, 2 . a vallásszabadság problémája.

’l. A vegyesházasságokról a zsinat a „házasság szentsége” elnevezésű 
téma keretében fog tárgyalni később. Az ökumenizmusról szóló vita 
alkalmával azonban váratlanul több felszólaló érintette a kérdést, ahn- 
ből az tűnt ki, hogy a vegyesházasságok náluk is nehéz problémát jelen
tenek. Meglepőek voltak ebben a tekintetben Frings bíboros szavai: Ha 
a reverzálish.oz „a más hiten levő lelkiismereti okokból hozzájárulását 
megadni nem tudja, nem szabad rá nyomást gyakorolni, de a katolikus fél
nek leghelyesebb elállni a házasság megkötésétől. Az egyháznak azonban 
azokat a vegyesházasságokat, amelyeket nem a kánonjog szerint kötöt
tek, érvényesnek kellene nyilvánítani. Azokat az egyházi büntetéseket
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pedig, amelyek az ilyen házasságokhoz kapcsolódnak, fel kellene olda
ni.” (Üj Ember 1963. 11. 8.) Egy keleti zsinati atya felhozta, hogy Róma 
nem ismeri el az általuk kötött házasságokat sem. König érsek egy 

  evangélikus lapnak adott nyilatkozatában reméli, hogy a zsinaton csök
kenni fognak az evangélikus templomban kötött házasságok akadályai. 
(Magyar Kurír 1963. 313.) Viszont ezzel szemben ismeretesek vezető 
katolikus személyek megnyilatkozásai, melyek szerint, a vegyesházassá
gok terén képviselt katolikus hivatalos álláspont az egyházfogalommal 
áll kapcsolatban és a nehézségek a dogmákban rejlenek.

Az egyház szétszakadozottsága kézzelfogható tragédiává a vegyes
házasságok területén válik mindkét házasfél számára a katolikus házas
sági tanítás miatt. E szerint tilos vegyesházasságot kötni. E tilalom alól 
felmentést adnak abban az esetben, ha mindkét fél megígéri gyermekei 
katolikus nevelését, ha a nem katolikus biztosítékot ad, hogy katolikus 
házastársának hitét nem veszélyezteti, a katolikus fél pedig köteles elő
készíteni házastársának megtérését. Ellenkező esetben 'exkommunikáció 
alá esik, nem élhet a szentségekkel, tehát nem nyerhet bűnbocsánatot és 
él nem temetik. A következő négy botránykőről van itt szó: 1. Házas
sági akadály a más egyházhoz tartozóval kötni házasságot. (Isten terem
tési rendje ilyen megkülönböztetést nem ismer.) 2. Nálunk kötött házas
ság érvénytelen. (Egyházvoltunk gőgös megtagadása.) 3. A nem katolikus 
félre gyakorolt nyomás. (Erőszakot nem ajánl az evangélium.) 4. Fenyí
tés, ami tulajdonképpen bosszú. Mindebben Róma egyházi abszolutiz
musa jelentkezik és a régi ellenreformációs eljárásokra emlékeztető lelki 
terror nyilvánul meg pozícióinak megvédése érdekében.

Tudott dolog számunkra egyházunknak a reverzális hajsza miatti 
nagy veszteségei. Ebben a kérdéskomplexumban — nézetem szerint — 
hibáztatható az evangélikus fél is hitbeli közömbössége miatt, vagy mi 
.is nemtörődömségünk miatt, mint a katolikus egyház a szeretetet nem 
ismerő reverzálist követelő kánonjaival. Most pedig emellett veszedel
mes lehet egy olyan közvélemény kialakulása, mely szerint az egyházak 
úgy is egyesülnek, ezért mindegy milyen templomban lesz a házasság- 
kötés. Konfirmációi oktatásban, lelkipásztori beszélgetésben stb. világo
san fel kelj fednünk Róma evangéliumellenes álláspontját, gőgjét, lené- 
zetésünket. Nem egyházi presztízskérdés az ügy, hanem a legdrágább
ról van szó, az evangélium megtartásáról utódaink számára és lelkiisme
retünkről. Az elkövetkezőkben a zsinattól Róma régebbi, 1918. előtti 
enyhébb házassági praxisának alkalmazását várjuk.

2. Róma vallási türelmetlenségét talán nekünk volt alkalmunk a 
legigazábban megismerni. Nevezetes erről az oldaláról. A zsinat tárgya
lási anyagába felvették a vallásszabadság kérdését. A tervezet erről ezt 
állapítja meg: „Mindenkinek joga és kötelessége lelkiismerete szerint 
cselekedni. A mások meggyőződésének tiszteletben tartása kötelesség, de 
viszont nem jelenthet a részünkről sem hitközönyt, sem relativizmust 
az apostoli munkában.” Angolszász püspökök szerint éppen a vallássza
badság kérdése a II. Vatikánum központi problémája. Egy USA-beli 
püspök hozzászólásában reméli, hogy a zsinat mellette dönt és bevallja, 
hogy a vallásszabadság régi vita tárgyát képezi a katolikusok és protes
tánsok között, különösen Spanyolországban és Dél-Amerikában. Sajná
latos, hogy eddig döntést még nem hoztak. Észrevehető volt a konzer
vatívok mesterkedése, ami abban nyilvánult meg, hogy a más témákról 
folytatott vitákat elhúzták, csakhogy a vallásszabadság megszavazására
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még ne kerüljön sor. Jó tudni egyházunk tagjainak, hogy ez a probléma 
Achilles-sarka Rómának. Jellemző, hogy ahol kisebbségben van, meg
követeli, de ahol többséget képez, konkordátumai segítségével nagy 
hatalmat szerezve magának, megtagadja a vallásszabadságot megadni 
másoknak. És még jellemzőbb, hogy Róma, ahol hatalmi pozícióit meg
nyirbálják, ott a vallásszabadság jogainak megsértése miatt hangosko
dik, de ő viszont Isten nevében felhasználja az üldöztetés, terror eszkö
zeit a más egyházakhoz tartozó és különböző világnézetű egyénekkel 
szemben. Példa erre Spanyolország, ahonnan a zsinat ideje alatt hírek 
érkeztek, hogy a protestáns istentiszteleti helyek megnyitását engedé
lyezték, de később kiderült, hogy 6—8-ról van szó csupán és kb. 60 
bezárva marad továbbra is. (Cirk. L. 1963. 7—8 .) Spanyolországban és 
egyes nyugati országokban bizonyos nemtetszést váltott ki XXIII. János 
hattyúdala, a Pacem in terris enciklika, mely a béke, a lelkiismeret, 
tudományos kutatás szabadsága, az emberiség gazdasági, szellemi fel- 
emelkedése mellett foglal állást. Rómától szokatlan, új hangon emeli fel 
'szavát a háború, robot, elnyomás, nyomor ellen. Az enciklika protestáns 
kiértékeléséből csak ennyit: őszinte elismerésünk és örömünk mellett 
azzal a kritikával élünk, hogy belőle a pápa még mindig úgy szól, mint 
minden keresztyén feje.

Itt kell megemlíteni, hogy a zsinat a zsidósággal kapcsolatban kije
lentette, hogy Jézus Krisztus haláláért a felelősség az egész bűnös em
beriséget terheli. Éppen ezért a Krisztus korabeli zsidó vezetők szemé
lyes vétségét, kik a keresztrefeszítésben szerepet vittek, nem szabad az 
egész zsidó nép terhére róni. A keresztrefeszítés nem táplálhatja a zsidó 
nép iránti gyűlöletet, az antiszemitizmust. (Üj Ember 1963. nov. 24.) 
Mindehhez azonban nem felejtették el hozzáfűzni az arab államok felé 
a keleti szertartású atyák megnyugtatására, hogy ez az állásfoglalás 
vallási és nem politikai jellegű.

Ezen a helyen kell szólni arról, hogy néhány püspök hozzászólásából 
kicsendült a szociális felelősség tudata, habár a zsinat ilyen értelmű 
tárgyalásokba még nem kezdett. Egy spanyol püspök oly kongregáció 
felállítását javasolta, mely az egyház szociális problémáinak megoldá
sával foglalkoznék, egy dél-amerikai püspök szerint szociális problémá
kat is kellene tárgyalni és egy afrikai püspök azt indítványozta, hogy a 
munkások, szegények dolgairól is kellene szólni.

Szolgálta-e a közeledést és milyen újat hozott az elfogadott liturgiái 
séma?

A legnevezetesebb újítás a népnyelv bizonyos fokú bevezetése volt 
a misébe. Míg 16 évvel ezelőtt XII. Pius az egységességet féltve megtil
totta a népnyelv használatát, most kimondták, hogy a mise egyes ré
szeit, kivéve az áldozati cselekményt, élő nyelven kell elmondani. A püs
pöki konferenciák fogják meghatározni ennek a mértékét. Azt akarják, 
hogy aktív részesei legyenek a hívek a misének. Helyet kell biztosítani 
a kultúrák, népek sokféleségének. Nagy érdeklődést váltott ki az addisz- 
abebai érsek által bemutatott afrikai dobokkal, ütemes tapssal, kis 
harangok hangjával kísért és a beyruti patriarcha által bemutatott görög 
és arab nyelvű mise. (Új Ember 1962. XII. 9.) Megszavazták az új peri- 
kópák összeállítását, melyek ritkábban ismétlődjenek. A szentbeszéd 
szerves része a misének, amit mindig meg kell tartani, a tanítást pedig 
az igéhez fűzve fejtsék ki mindig. A szentek miséi helyett több de tem- 
pore mise legyen. Megszavazták a naptár-reformot, fix-húsvéttal, fel-
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téve, ha az elszakadt testvérek is elfogadják. (Űj Ember 1963. XI 24) 
Aztán még ilyen reformokról esett szó: kevesebb legyen a keresztvetés 
oltárcsókolás, fő- és térdhajlás. (Magyar Kurir 1963. 306.)

A lényeg azonban maradt, csak a forma változott meg kissé. Meg
maradt továbbra is a mise középpontját képező áldozatról szóló tanítás. 
A kenyér és a bor a pap szavaira átlényegül Krisztus testévé és vérévé." 
Megmaradt a haragvó Isten kiengesztelésére bemutatott, érdemszerző jó
cselekedetnek. A zsinaton azt mondták, hogy a liturgia az Isten és az 
ember kapcsolatának legfőbb és legszebb kerete. De a kegyelem valami 
materiális fluidum itt, amit Isten a szentségek által az emberbe önt. A 
prédikáció pedig nem más, mint az üdvösséget biztosító egyházi intéz
mény híveit irányító tanítása.

Lehet majd hallani hangokat, hogy már a katolikus templomban is 
magyarul, megérthetően beszél a pap. S ha ehhez hozzávesszük a mise 
erős pszichológiai ráhatásait bizonyos lelki beállítottságú egyénekre, 
misztikus hangulat, nagytömegű részvételek, az imádat ájtatossága, ké
pek, szobrok által, a mi istentiszteleteinknek ratiót megragadni óhajtó 
egyszerűségével szemben nagyon is fennáll a tennivalónk az igazi isten- 
tisztelet lényegének megmutatására. Világossá kell tennünk, hogy a 
Szentírás alapján ennek a középpontja az igehirdetés, a szentségek ki
szolgáltatásával. A többi vonzó motívum, legyen Palesztrina zenéje, 
Quatrocento és Cinquecento pompás képei és szobrai, emberi dolgok, csak 
művészi élményt nyújtanak, de nem jelenítik meg Jézus Krisztust. Bib
liaolvasó, igéből élő evangélikus számára idegen ez a liturgia, ahol nincs 
helye Isten kegyelmét, a Jézus Krisztust elfogadó személyes hitnek. 
Fennáll azonban éppen a mi templomaink gyér látogatottságára való 
tekintettel két komoly teendőnk, az egyik magunk felé: valóban tisztán 
hirdetni az igét, ugyanazt az igét, melynek hallgatására évekkel ezelőtt 
még tömegek jöttek templomainkba, a másik egyházunk tagjai felé taní
tani, hogy gyülekezeti részvétel nélkül nincs keresztyén élet.

A Szentírás és a tradíció. A  zsinat tanúsága szerint bármennyire fel
ébredt is a biblia tanulmányozásának vágya a katolicizmusban, a bibliá
nak még sincs meg az őt megillető helye, tekintélye. Elismerik, hogy Isten 
igéje, de csak egyik forrása a kinyilatkoztatásnak.

De az igét is egészen másként értelmezik, mint mi. Míg nálunk az 
ige az élő Úr élő szava, mindennapi kenyér, Rómának az ige dogmái 
alátámasztására szolgál. Idéznek belőle tanításuk igazolására. Igazában 
az ige teremti a gyülekezetét, az egyház van az igéért, a katolikus tanítás 
szerint az egyház az ura az igének, az ige az egyház szolgája. Meglepő, 
ahogy az igét magyarázzák, allegorizálják. Pl. a zsinaton a Jel 12. feje
zetének csillagkoronás asszonyát Máriával azonosítják.

A kinyilatkoztatás másik forrása a szent hagyomány. Az Ottaviani 
által benyújtott tervezetben ez áll: „A szent hagyomány hivatott, hogy 
megmagyarázza a Szentírás értelmét.” Így tehát tovább fennáll az a 
lehetőség, hogy a katolicizmus az igétől független tantételeket alkosson 
és így érthető meg, hogy az Írásnak ellentmondó dogmája. Ennek aztán 
logikus folyománya, hogy tulajdonképpen a tradíció felette áll az igének, 
amikor azt öncélúan magyarázza. Kétféle tradíciót ismer Róma. Az egyik 
Krisztusnak az a kijelentése, amit az apostoloknak a biblián kívül adott, 
a másik pedig, ami az apostoloktól, vagy az apostolok utáni időkből 
származik. A tradíció nemzedékről nemzedékre szállva megmarad min
den korban.

De az ilyen láncolatos áthagyományozáshoz időben hézagtalan egy
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házi folytonosság, szervezett egyházi élet szükséges, ami azonban az első 
századokban nem volt meg. Tehát sok tradíció későbbi korokban és nem 
az apostolokéban keletkezett. A kánont pedig éppen azért rögzítették, 
hogy elejét vegye a tradíció kifejlődésének és hogy azt az egyház elkö
telező normává tegye a maga számára.

Az articulus stanitis et cadentis ecclesiae-ről van itt szó. Óriási mély 
szakadék tátong az evangélikus és katolikus szemlélet között, mely már 
eleve lehetetlenné teszi az egységre jutást. Az ige az egyház legdrágább 
kincse, ezért lett a reformáció. Róla pedig semminek a kedvéért nem 
mondhatunk le, legyen az bármilyen tetszetős, vagy hasznos tradíció.

További, közeledés elé akadályt emelő tantétel a katolikus mariologia.
Meglepő, hogy a mariologiai előterjesztés szövegét eddig még nem 

ismerték. De ismeretes az a harc, mely a séma helye körül folyt. Otta- 
viani nem tudta elfogadtatni az elnöklete alatt álló bizottság által készí
tett tervezetét és nyílt szavazáson csekély szótöbbséggel úgy határoztak, 
hogy hozzákapcsolják az ecclesiológiai témához. Egyes  protestáns körök 
felteszik ezzel kapcsolatban a kérdést, hogy ez a hozzácsatolás nem 
jelenti-e azt, hogy a II. Vatikánum új, meglepő egyházfogalmat alkot, 
melyben helyet kap Mária is.

Brazil és indiai püspökök a Mária-tisztelet ferde kinövéseiről beszél
tek. — A Magyar Kurír 1963. 329—330-ik számában ezt írja: „A Mária- 
tisztelet néhol túlzásba jutott és egyes hívek életében szinte másodrendű 
szerep jutott Krisztusnak. Nem katolikusok szemében ez nemcsak vissza
tetsző, hanem félrevezető is, mert nehezen tudnak különbséget tenni az 
egyes hívek, sőt egyházi személyek gyakran rajongó megnyilatkozásai 
és a tényleges tanításai között.” Hozzáteszi: „Szó sincs a Mária-tanítás 
átértékeléséről” - König szerint az a Mária, akit tisztelnek, semmiben 
sem különbözik Lukács és az őskeresztyének Máriájától. Az ősi hagyo
mány, a Szentírás és az egyházról szóló tanítás alapján minden jóaka- 
ratú ember megértheti, miért tiszteljük Szűz Máriát.”

Mi nem tudjuk, milyen lehet az a túlzás, amit kifogásoltak, de szá
munkra nem létezik nagyobb túlzás, mint Máriáról azt vallani, hogy 
szeplőtlenül fogantatott, az egyház anyja, bűntelen, társmegváltó, hogy 
segítségül kell hívni és hogy mennybe ment. Nagyon kijózanító hatású 
volt az egységre hívó XXIII. János imája Máriához a zsinati munkákra 
adandó segítségért, majd amikor VI. Pál krisztocentrikusnak mondott 
beszéde után Mária oltalmába ajánlotta a keresztyén egységet.

Belőlünk nem a Mária-ellenesség szólal meg, amikor a katolikus 
marlologiában a paganizmus hajtását látjuk, hanem a tiltakozás az igé
vel való visszaélés, az I. parancsolat megtörése, Jézus megváltói művé
nek leértékelése és a Szentháromság semmibevétele miatt. Ellenben, 
hogy a Mária-tisztelet különböző káros hatásai ne jelentkezzenek a 
mieinknél, merjünk a Máriával kapcsolatos igehelyek után nyúlni, Mária 
énekeinket énekelni, hogy előtűnjék a tiszta tanítás Máriáról, aki a leg
első azok közül, akik az inkarnáció által részesei lettek Isten kegyelmé
nek, aki Isten kedves eszköze és tiszta edénye szent anyaságában és aki 
hitben, alázatosságban a keresztyének példaképe.

A katolikus egyházfogalomból következik a római egyház tanítása a 
hierarchiáról, a pápai primátusról és a laikusokról. Míg az I. Vatikánum 
a pápai hatalmat határozta meg, addig a II. Vatikánumra vár a püspöki 
jogkör körvonalazása. A püspöki jogkör kiszélesítését kívánta a zsinat 
nagy többsége s ezt három vonatkozásban vizsgálta meg: a pápával, a 
Kúriával, és önmagunkkal való összefüggésben. Hangsúlyozták, hogy a
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püspökök hatalmukat nem a pápától, hanem Krisztustól kapták. Azt 
kívánták, hogy az előterjesztés eme szavai helyett: „Péter és az apos
tolok” ez álljon: „Péter és a többi apostol” . Olyan utódai az apostolok
nak, mint a pápa. A Kuriával kapcsolatban kijelentették, hogy az elbi
torolta tőlük jogaikat. Nem akarnak a Kuria segédhivatalnokai lenni 
és a pápa ne ezzel, hanem velük kormányozza az egyházat. Egymással 
pedig testületet, kollégiumot képeznek, és nemzeti püspöki konferenciá
kat alkossanak. Sőt, volt olyan is, aki szerint a pápaválasztást püspöki 
grémium hatjsa végre. A püspöki jogkör kiszélesítését azonban nem a pá
pai primátus kárára akarták véghezvinni. Próbaszavazáson kimondották 
a következőket (Űj Ember 1963. XI. 10.): A püspökszentelés szentségi 
jelleggel bír. Felújítják a diakonátust, mint hierarchikus rendet 
területi szükségletek szerint. A diakónus több funkciót végezhet, kivéve 
a miseáldozat bemutatását. Cölibátusukat nem érintették. Nemzeti püs
pöki konferenciákat azért szavazták meg, hogy helyi viszonyoknak meg
felelően tudjanak határozni. A próbaszavazás után a konzervatívok ki
jelentették, hogy ezzel a problémákat még nem oldották meg.

A laikusok helyzetével kapcsolatban semmiféle szavazás nem tör
tént. Nehéz helyzetbe kerül e vonalon a zsinat, nehogy önmagával 
kerüljön összeütközésbe a római egyház. Hiszen a hierarchiáról szóló 
tanításában válaszfalat emelt az egyházban a hivők és a papság között. 
Nézetkülönbség jelentkezett a zsinaton egyrészt azok között, akik a lai
kusoknak szerepet akarnak juttatni az egyházkormányzásban, apostol
kodásban és Isten népe teljes jogú tagjainak tekintik a keresztség és a 
bérmálás által, másrészt azok között, kik szerint a laikusoknak csak 
passzív szerepük van, elég földi hivatásukat becsületesen végezni. Hogy 
egyenlítődnek ki ezek az ellentétek?

Pozitívumnak könyvelhetjük el a függetlenített, s így több kezde
ményezést vállalható püspöki jogkört, a Kúria leépítését és a laikusok 
felfedezését, de maradnak a kiáltó ellentétek a hierarchiát és a pápai 
főséget illetően. Tudjuk, hogy mindkettő történelmi fejlődés eredménye, 
minden igei alapot nélkülöznek, s amelyek még folytonosságukban sem 
állnak az apostolica successio láncolatában az apostoli korral. A kato
likus papság a miseáldozat kialakulásával jött létre, felvéve a charae- 
ter indelibilis vonást. A püspöki hatalom pedig úgy alakult ki, hogy 
egyes nagyobb városok episkoposai kezdik visszavinni ordinációjukat 
Krisztusig, hogy igazolják legitimitásukat és az igaz tanítást. Az eret
nekséggel való küzdelem a püspök tekintélyének erősödését kívánta. 
Kimagaslott közülük a római püspök, aki helyzeti előnyénél fogva mind 
több egyházi és világi hatalmat accumulált míg kialakult a dogma, hogy 
ő Krisztus földi helytartója, az egyház látható feje, s mint ilyent a leg
nagyobb tisztelet, tekintély, engedelmesség illeti meg, csalatkozhatatlan, 
joga van megszabni, mit kell hinni.

Két igére hivatkozik Róma, mellyel alátámasztani igyekszik — 
disszonáns hangon — a pápai főséget: a Mt 16,16 kk.-re, állítólag ezzel 
alapítja meg az Űr a pápai hatalmat és a Jn 21-re, ahol átadja a hatal
mat Péternek és utódainak. Függetlenül attól, hogy exegetáljuk _ az 
első igét, Péterre, hitére, Jézusra, a róla szóló bizonyságtételre alapítja 
az Úr az egyházat — semmiképpen sem lehet úgy magyarázni, hogy az 
Úr utódlási joggal pápai hatalmat alapított volna. Különben is Péter az 
első kő sorrendben, s utána jönnek mind, kik valamikor hitre jutottak. 
A „Legeltesd az én juhaimat” felszólítás, mely háromszor hangzik fel a 
Jézust háromszor megtagadó, megszomorodott Péter felé, általános ér
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vényű ige, mely mindenkinek szól, nemcsak neki. Ez ige — ily — római 
értelmezése által a Biblia hősi eposszá válik, vallási hősöket formál és 
nem mindenki számára szóló kegyelmi ajándék. Egyáltalán mivel bi
zonyított tény Péter római püspöksége?

Lényeg az, hogy Krisztus mindennap a világ végéig velünk van 
s hogy a magasra emelt széken ülő, aranytiarás pápa láttára nem tá
mad Krisztus-képzetünk. VI. Pál mikor szentföldi útja alkalmával meg
jelent Jeruzsálemben — eszünkbe jutott —, hogy ugyanazon a helyen 
állhatott a töviskoszorús Jézus a helytartó Pilátus előtt, ahol most az Ő 
helytartója áll nagy világi méltóságban államok vezetőinek, képviselői
nek társaságában. S e párhuzamból nem tűnik ki a kettő közti össze
függés, sőt mintha ez a helytartó a másik helytartó oldalán állna, aki azt 
kérdezte, mi az igazság, pedig Jézusban megtalálhatta volna.

Meg kell állapítanunk, hogy az apostoli korban nyoma sem volt a 
hierarchiának, papi rendnek. A  gyülekezeteknek voltak elöljárói, kiket 
presbyter episkopos szóval jelöl az Üjszövetség, ehhez járul még a 
diakónusi tisztség. Szükség volt rájuk, hogy hirdessék az igét, kiszol
gáltassák a szentségeket, gondozzák a gyülekezetét. Ha pedig az apos
tolok kora utáni időben az életkörülmények változása következtében az 
egyházi elöljárók tisztségének, vagy munkájának megváltoztatására lett 
volna szükség, akkor ennek a változásnak az igével consensusban kel
lett volna végbemennie s nem annak szembefordulván hierarchikus for
mában.

Egyházunkban az apostoli bizonyságtételnek megfelelően működik 
az Istentől rendelt tanítói hivatal, hogy igét hirdessen, szentségeket szol
gáltasson ki. Mindezt az teheti, aki erre szabályszerű elhívást nyert. 
(A. C. XIV). Viszont ennek a szolgálatnak nem az egyetemes papság az 
eredője és nem hatalmaz fel a gyülekezetben nyilvánosan prédikálni, 
keresztelni, úrvacsorát adni. Az egyetemes papság azt jelenti, hogy a 
keresztyén gyülekezet és annak tagja közvetlenül Isten színe előtt áll. 
Itt Isten színe előtt kell érvényesülnie keresztyén papi tiszteletünknek 
könyörgésben, egymásért való esedezésben, önmagunknak áldozatként 
Isten színe elé vitelében. Szolgálatra maga Isten küld kézrátétel, ordi- 
náció által. Az ordináció nem azt jelenti, hogy az ordináló a neki adott 
felhatalmazást adja tovább, másnak korokon keresztül mechanikusan, 
hanem elhívást jelent szolgálatra. Az elhívás a bűnöket elfeledő Isten 
kegyelmére támaszkodva sose emelhet a gyülekezet fölé.

A technika eszközeinek felhasználásával templomon kívüli szószé
ket keres magának a katolicizmus az ún. hírközlési szervek által. A ka
tolicizmus már régen észrevette, hogy nagy hatást lehet elérni a töme
gekre a filmen, színművekkel, televízió, rádió, sajtó segítségével. Ezért 
zsinati üggyé tette. Az idevágó séma kimondja, hogy helyesli e modern 
közlési eszközök igénybevételét. A keresztyénséggel kapcsolatos kér
désekben mindenkit az igazságnak megfelelően kell tájékoztatni. Ez 
eszközöknek az a feladatuk, hogy a hívek a keresztyén szellemnek meg
felelően ítélhessék meg koruk eseményeit, szem előtt kell tartani az 
egyház tanait és a keresztyén erkölcs törvényeit. Az egyház életébe 
kell bekapcsolni mindazokat, akik e területen dolgoznak,' lelkipásztori 
gondoskodásba véve őket. Szakemberek képzésére intézményeket kell 
felállítani.

A célt pedig, amelyet e sémával Róma elérni kíván VI. Pál így 
jelölte meg: „Az egyház ma is, a technika korában részt kér a világ 
szellemi irányításában” . (Magyar Kurír, 1963. 355/a.) A kérdés az, hogy 
ebben a szellemi irányításban mennyi helyet kap Jézus Krisztus? Ezen
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dől el az értéke. Fennáll annak a valószínűsége, hogy római hatalmi 
igjények megvédéséről, illetve azok kiszélesítéséről van szó. Annak a 
római egyházfogalomnak a propagálásáról van szó, amely nem ismer 
magával egyenértékűt, mely politikai pártjai által világi ügyekbe szól 
bele, kormányokat befolyásol, s a nem-katolikusokat a pápa elé főhaj
tásra invitálja. Néhány összefoglaló megjegyzés a zsinatról:

1. A zsinat heves vitáiban nem lehet csak véleménykülönbözőséget 
látnunk. A zsinati kép nemcsak nézetek egymásnak fordulását mutatja, 
ami meglepő Rómánál. Többről van itt szó, mégpedig két erőnek bir
kózásáról, a megújhodásért küzdő és a visszahúzó erők komoly össze
csapásáról. A leckét maga az élet, a megváltozott világ adta fel, hisz 
sok víz folyt le a Tiberisen a Tridentinum óta. Ki kell lépni a régi 
megkövesedett formáiból, hogy ne legyen múzeummá. Vajon a zsinat 
lassúságának magyarázata nem valami másban van-e, mint a technikai 
módszerekben? Nem lehet-e abban a magyarázat, hogy a nagy befo
lyású visszahúzó erők lassítják a zsinat menetét szántszándékkal, csak 
azért, hogy meghiúsítsák a többségben levő tábor modernizáló, előbbre 
virmi akaró törekvéseit? Várjunk, közelebb kerülnek-e egymáshoz a 
szemben álló erők, s ha nem, melyik érvényesíti döntően szavát?

2. Letagadhatatlan, hogy elhangzottak számunkra jól eső kijelen
tések, de ezek* csak néhány püspök véleményét képezték. Örülünk a 
biblia felé fordulásnak, hisz az ige magától megtermi gyümölcseit.

3. Józanul látnunk kell, amiben Róma változást enged, az csak 
a modus enuntiandi területén és nem a depositum fidei vonalán lehet
séges. A dogmák változhatatlanok, csak a formulázásuk változhat. Egé
szen világossá lett, hogy az a barátságosabbá vált hang, mellyel öku- 
menizmusra, egységre hívnak, a pápai hatalom alá hívás. Róma nem 
akarja tudni, hogy az „ut omnes unum sint” -hoz Jézus Krisztus kell.

Révész László

HÉTRŐL-HÉTRE
címen kapható az evangélikus áhítatos 
könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 12, — Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A R O B I N S O N - V I TA
II. ré sz

3. Megoldás-e a Robinsontól ajánlott út?

Robinson püspök könyve — már a bevezetésben is említett szim
patikus vonásai, őszintesége és egyszerű stílusa mellett — mindenek
előtt eszméltető könyv. Ezt akkor sem hallgathatjuk el, ha sok alapvető 
kérdésben nem tudunk egy úton járni vele! Főleg az teszi értékessé, 
hogy szerzője nem a szószék vagy a teológiai katedra magasságából 
figyeli az egyháztanítását és igehirdetését, hanem a szószék alól, a 
XX. század szekularizált emberének észjárása és gondolkodása felől. 
Sokszor ez a mai emberrel együtt-gondolkodása okozza azt, hogy egyes 
kritikusai „hasadt tudatot” látnak nála. Ezt a módszert azonban mi 
nem a könyv rovására, hanem javára írjuk. Sokszor még megdöbben
tően merész, egyoldalú vagy blaszfémikusnak tűnő gondolatai is hasz
nosak, mert elgondolkoztatnak eddig észre sem vett kérdéseken, for
rásba hozzák az egyházi tanítás csendes, nyugodt vizeit.

AMIBEN NEM TUDJUK KÖVETNI ROBINSON KÖNYVÉT

1. A nagy vihart támasztott könyv központi kérdése — csaknem 
a fele ezzel a kérdéssel foglalkozik — gondolkodásunk Istenről.

Érthető és teljesen jogosult Robinson püspök tiltakzása mind a régi 
„mitologikus Isten-kép” (jóságos öregember a mennyben), mind az új
kori „metafizikai Isten-képzet” ellen (tökéletes szellemi lény, túl ezen 
a világon). A könyv olvasása közben azonban egyre kényelmetlenebbül 
érzi az ember: az előbbi kettővel szemben ajánlott „harmadik alterna
tíva" Isten titkát megint csak egy másfajta filozófiai rendszer kere
teibe próbálja kényszeríteni, Isten létének értelmünkkel és filozófiánk
kal felfoghatatlan titkát új módszerrel akarja értelmileg felfoghatóvá 
és megmagyarázhatóvá tenni. A „megoldás útja” itt a modern egzisz- 
tenciálfilozófia teológiai változata. Istenbe vetett hitünk valóban semmi 
más, mint „létünk végső alapjának és mélységének átélése” ? Vagy 
„találkozás azzal, ami (!) a legmélyebb és valódi igazság a valóság 
.struktúrája felől” ? 54 Ha a metafizika elvont fogalmai nem érnek fel Isten 
szent és kegyelmes lényéhez, mennyivel érthetőbb és elfogadhatóbb 
a mai „szekularizált ember” számára, hogy Isten , „a Feltétlen felisme
rése az élet feltételes kapcsolatain belül” ? 55

Bár a teológiai gondolkodás sem kerülheti el, hogy ne használja fel 
a korabeli filozófia és világkép nyelvét, azt soha egyetlen -teológusnak 
—  Robinson püspöknek sem — szabad elfelejtenie: minden ilyen gon
dolati próbálkozásunk csak töredékes emberi kísérlet marad Istenre 
nézve. Ilyen kísérlet volt a metafizikai pluralizmus ontológiája — Isten 
az ismert létformáktól különböző, másfajta Lét. De ilyen — önmagában 
talán megragadó és eszméltető — kísérlet az is, hogy Isten egziszten
ciánk mélye és hordozó alapja („Benne élünk, mozgunk és vagyunk”, 
Csel 17,28). így elfogadhatjuk. Sőt tanulhatunk is belőle. De semmi 
esetre sem válthatja fel vagy interpretálhatja most már kizárólagos
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joggal a Szentírás végtelenül gazdag és sokoldalú üzenetét a szent és: 
kegyelmes Istenről.

2. Robinson fejtegetéseiben nemcsak megoldatlannak, hanem vég
zetes hiánynak látjuk, hogy az általa ajánlott „modern gondolkodásmód 
Istenről” nem fejezi ki megnyugtatóan sem Isten személyes valóságát, 
sem végtelen különbségét a világtól és a bűnös ember egzisztenciájától. 
Pedig ezek a bibliai kinyilatkoztatás döntő, el nem alkudható részei!

Elutasítja a személyes Istenről való beszédet: Isten nem személy, 
csak személyes.56 Ez pedig közelebbről — mint hallottuk — a valóság 
személyes szerkezetét jelenti.67 Nevezhető-e ez Isten személyességének, 
s nem sokkal inkább a világ és az emberi lét vonása? Ugyanilyen ho
mályos, amit Isten és a világ különbségéről, illetve eg'ybetartozásáróL 
mond. Ha Isten nem több a világ és egzisztenciánk mélyénél, végső 
alapjánál, nem „más létező a világ mellett” , akkor végeredményben 
— minden elhatárolási kísérlet ellenére — mégis nem azonosul-e vele? 
Végül meg kell kérdeznünk: ha Isten nem több „létünk mélyénél” , ho
gyan lehetséges akkor a bűnbeesés, Tillich fogalmazásában az „elidege
nedés” a saját létünk végső lényegétől? S még Inkább, milyen hatalom 
téríti vissza az embert az önmegtagadó szeretet útjára, ha kihullt a. 
lába alól ez a végső alap — és ezen kívül nincs más hatalom, amely 
rajta segítsen?

3. Érdekes, ha nem is egészen új, ahogyan Robinson keresni pró
bálja a „mitológia” és a „metafizika” között a „harmadik alternatívát” 
Jézus Krisztus személye és műve megértésére. Krisztus-interpretációja 
az „új Isten-kép” igazságával áll vagy bukik. Ha valaki számára Isten 
semmi több a „lét mélyénél”, amely a szeretetben revelálódik, akkor 
Jézus Krisztus személyének titka is „ érthetővé válik” az önmegtagadó 
szeretet átsugárzásában ezen az emberen keresztül: Jézus Krisztus 
„a másokért élő ember”, és éppen ezért „Isten” . A megváltás pedig igy 
leegyszerűsödik az ember kiengesztelődésére léte szeretet-alapjával. Jézus 
Krisztus közvetítésével. De több marad-e ilyen módon az evangélium 
tartalmából, mint a Robinsontól is kárhoztatott liberális teológiában?

4. A krisztológiai fejezet után „átvált” Robinoson könyve, és a vi
lág felé forduló, szolgáló egyház és keresztyén ember mai magatartását 
elemzi. Ennek a belső „átváltásnak” világos jele, hogy míg az előző 
fejezetekben Tillich és Bultmapn, itt szinte kizárólag Bonhoeffer a ve
zérlő csillag. Ezt mutatja a „vállás” fogalmának egymástól élesen eltérő, 
kétféle használata is a könyv első és második felében.

Túlságosan élesnek és egyoldalúnak látjuk, hogy Robinson csak a: 
világtól elforduló „vallást” hajlandó látni a gyülekezet és a keresztyén 
ember minden olyan megnyilvánulásában, amikor „visszavonul a 
csendbe”, „befelé fordul” , s ezt „vallásos perverziónak” tekinti. Meg
feledkezik arról, hogy van áhítat és van öröm Istenben, mely nem köz
vetlenül fordít oda a világ felé, hanem belsőleg „más emberré tesz”. 
Ez az „új ember” válik aztán készségessé és alkalmassá a szeretet mun
kájára. Erőltetettnek érezzük, hogy a liturgus oltár felé fordulása a vi
lágból kiszakadás kifejezője, a gyülekezet felé forduló liturgizálás vi
szont a „megszentelt világiasság” megjelenítése.33 Nem tudjuk követni 
abban sem, amit az imádkozásról mond: hogy — néhány „hozzáértőt” 
kivéve — az imádkozás mai formája már csak a tevékenység, az élet
feladatok végzésének áhítata, Isten közelségének átélése munkánk köz
ben. Ez is! De ez a „szüntelen imádság” nem pótolhatja a gyülekezet; 
és a keresztyén ember időnkénti, befelé forduló imádságát.
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Nagyon sok helytálló és értékes megállapítást tesz Robinson könyve? 
a mai keresztyén erkölcs kérdéseiben. Erre még visszatérünk. De az: 
egész fejezet túlságosan általános ahhoz, hogy valamennyire is kiraj
zolódhassanak belőle a mai keresztyén etika tényleges körvonalai.. 
Igaza van abban, hogy a keresztyén erkölcs hordozó alapja a feltétlen 
szeretet, melynek formáját a konkrét szituáció határozza meg. De a mo
rális törvény jelentősége nem annyira negatív, mint Robinson látja- 
Egyrészt szükségesek az élet külső rendje megőrzéséhez. Másrészt a ke
resztyén ember számára is csak akkor válnának feleslegessé, ha teljes 
egészükben a szeretetben élő „új teremtés” lennénk. Ez a perfekcioniz- 
mus azonban nyilván távol áll a szerzőtől! Így végeredményben a belső 
szeretet-törvény és a külső morális törvények viszonya tisztázatlan 
marad.

AMIBEN TANULHATUNK ROBINSON PÜSPÖKTŐL

Nem lenne igazságos dolog, ha a „Honest to God” joggal kritizálható* 
részei mellett mi is megfeledkeznénk — sok kritikusához hasonlóan — 
arról a nem is kevés, időszerű felismerésről, mellyel a könyv lapjain 
találkozhatunk. Igaz, ezek nagy része sem a saját felfedezése, hanem 
jórészt Bonhoeffer teológiai hatása. Robinson mégis önálló gondolkodó^ 
van ereje, hogy „továbbgondolja” mások előtte felismert igazságait.

1. Isten-képe — minden kérdésessége mellett is — Isten valóságá
nak egyik, teológiánkban sokszor háttérbe szoruló oldalát emeli ki. Azt, 
hogy Isten nemcsak különbözik ettől a világtól, hanem ugyanakkor 
mélye, alapja is létének és személyes létünknek. Különösen figyelnünk 
kell arra, amit. Robinson püspök Isten megismerése és a felebaráti sze
retet gyakorlása közötti mély összefüggésről mond. Istent valóban nem 
találhatjuk meg teljesen, csak a feltétlen felebaráti szeretet átélésében, 
a szenvedőben,, a rászorulóban, a segítő aktivitásban a világ iránt — 
egyéni és közösségi vonatkozásban egyformán. Ez jó és szükséges fi
gyelmeztetés a mai keresztyénség sokszor túlságosan erős „teológiai 
intellektualizmusa” és „ezoterikus” beállítottsága ellen. Csak a szeretet 
útján kerül Isten a „határhelyzetekből” valóban életünk közepére!

Ez az erőteljes vonás jelentkezik abban is, amit a könyvnek Jézus 
Krisztusról szóló fejezetében olvasunk. Abban ugyanis, hogy Jézus 
Isten tökéletes szeretetének teljes „transzparense”, hogy Jézus a „má
sokért élő ember” . Robinson szerint ebben mutatkozik meg Jézus „igaz 
istensége”. Teológiánk szerint azonban ez Jézus „igaz embersége” !

2. Bonhoeffert követve Robinson teljes határozottsággal síkra száll 
a „világi keresztyénségért”. Ez alatt azt érti: a Krisztusban való élet 
nemhogy kiszakítaná a világból, hanem éppen a profán, hétköznapi 
életben kell gyakorolnunk. Nem „vallásos élet”, amely megkülönböztet 
és elkülönít másoktól. Hanem „világi élet Isten színe előtt”, amelynek 
szívé a világgal összekötő, másokért önmagát odaadó szeretet. „Keresz
tyénnek lenni nem annyi, mint egy bizonyos módon vallásosnak lenni, 
valamilyen metodika segítségével valamivé — bűnössé, bűnbánóvá vagy 
szentté — tenni magunkat; hanem annyit jelent, mint embefnek lenni. 
Nem egy embertípust, hanem az embert teremti meg Krisztus ben
nünk” — idézi Bonhoeffert.59 „A keresztyénnek éppoly kevéssé kell el
fordulnia a világtól, hogy Istenre rátaláljon, mint ahogyan a „szentek 
szentjét” sem csak a templomban találja meg. Bele kell mennie a vi-

745



lágba, feltétel nélküli szeretetben, hogy Istennel találkozzék; mert 
„Isten szeretet” és „ aki nem szeret, nem ismeri Istent.”m

A liturgia, az istentisztelet és az imádság lényeges értelme, hogy 
odafordítsanak a világ felé. A bűnös ember kihullott a szeretetből, „el
idegenedett léte alapjától”, „Az istentiszteletnek — mondja Robinson — 
az a feladata, hogy ezt a mélységet megéreztesse. Magatartásunkat a 
világ iránt, az emberek iránt, melyet felszínes érdekek — szimpátiák, 
egoizmus, közömbösség — irányítanak, el akarja mélyíteni és erre a 
végső érdekre akarja irányítani. Az istentisztelet tisztítani és korri
gálni akarja szeretetünket Krisztus szeretete fényében ... Mindaz, ami 
ezt a célt szolgálja és erre vezet, keresztyén istentisztelet. Mindaz, ami 
nem ennek szolgál, nem keresztyén istentisztelet, hanem mégoly ^vallá
sosnak" látszanék is.”ul

Jó meghallanunk azt is, amit Robinson az imádság és a cselekvés 
kapcsolatáról mond a másokért való imádkozással kapcsolatban. Az 
imádságban nemcsak Istennel találkozunk, „hanem átadjuk magunkat 
másoknak mindazzal együtt, amik vagyunk” .02

3. Az „új erkölcsről” szóló fejezetben Robinson — C. H. Dodd-nak, 
a neves angol exegétának63 és másoknak a Hegyi Beszédről vallott állás
pontját idézve — teljes joggal, tartja az agapé illusztrációinak, nem 
pedig abban a formájukban abszolút, minden helyzetben kötelező er
kölcsi előírásoknak Jézus törvénymagyarázatait. Ezért kell elutasítania 
a merev kazuisztikus etikát, mely leveszi a személyes erkölcsi döntés 
felelősségét is az ember válláról. Ennek egyenes következménye az is, 
amikor keresztyén etikai döntéseinkben nem ismer el más abszolút er
kölcsi normát, csak az agapé-szeretet előre ki nem számítható, nem kodi
fikálható, mindig konkrét parancsát. A Krisztusban és a Lélekben való 
új életnek valóban ez az alapvető etikai motívuma! S ez adja meg a 
keresztyén etikának a szükséges dinamikus vonást és az új helyzetekben 
való eligazodás bizonyosságát is egy forradalmi módon átalakuló világ
ban („kairos-etika").

4. A könyv zárófejezetében Robinson püspök kitekint az egyház 
életformájának várható átalakulására a jövőben.

Idézi Bonhoeffer sokat emlegetett, prófétai szavait: „Az egyház csak 
akkor egyház, ha másokért van.. . Részt kell vennie az emberi közös
ségek életfeladataiban — nem uralkodva, hanem segítve és szolgálva. 
Meg kell mondania az embereknek minden hivatásban, mit jelent az 
élet Krisztussal, mit jelent másokért élni”.64

Ez az út az egyház maga-megüresítésének útja, Krisztus nyomában. 
A „vallás organizálása” helyett önmaga azonosítása a világgal és az 
emberekkel, szolgáló szeretetben, „Mindazt — mondja Robinson — ami 
segít abban, hogy mint országunk egyháza határainkat a világ felé 
nyitva tartsuk, segíteni és megfelelő módon reformálni kellene. Mindaz 
viszont, ami az egyházat önmagával elfoglalt szervezetté és episzkopális 
klikké teszi, gyanús előttem és szomorúsággal tölt el” .65

A jövő egyházának a „laikusok egyházává” kell válnia — állapítja 
meg — nem a papi rend megszüntetése, hanem a keresztyének gondol
kodása, a világban való otthonossága értelmében. Az így „laicilásnak”m 
az egész egyház lelkületévé kell válnia, ha az egyház valóban a „máso
kért élő ember” .— Jézus Krisztus — manifesztációja akar lenni modern 
világunkban.
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a könyv és a körülötte folyó vita tanulságait, ennek a könyvnek az el
olvasása után csak megerősödhetik bennünk az a felismerés, hogy a 
teológia milyen kockázatos — és mennyire szükséges — vállalkozás az 
egyházban. Robinson könyve nagyon is megmutatta, hogy az éles, de 
egyoldalú teológiai gondolkodás következetessége az evangélium tel
jessége rovására milyen veszélyes utakra sodorhatja még az egyház szol
gálatáért felelősséget érző teológust is. Ugyanakkor azonban példája 
annak is, hogyan kell az egyház mai teológiájának nyitottnak lennie a 
világ és a szekuláris ember felé, hogyan lesz az igazi teológiai gondol
kodás állandó útkereséssé a tovasuhanó időben, milyen kérdésekkel 
küzd a keresztyén teológus a XX. század hetedik évtizedében.

Dr. Nagy Gyula

54 I. m. 56. lp.
55 j. m. 62. lp.
56 I. m. 55. lp.
57 Uott.
58 I. m. 105. Xp.
59 B onhoeffer, Wlderstand und Ergebung. 246. lp. — Idézi Robinson  1. rn. 

98. lp.
60 Robinson  1. m. 104. lp.
61 I. m. 92. lp.
62 i. m. 104. lp.
63 C. H. Dodd, Das G esetz dér Freiheit (A szabadság törvénye). Verlag. 19G0. 

.92 lp.
61 B onh oeffer  i. m. 261. lp. — Idézi Robinson  i. m. 138—139. lpk.
65 Robinson  i. m. 142. lp.
66 Yves Congar francia katolikus teológus értelmezése. Idézi Robinson  i. m. 

140. lp.
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Szemle

Merre tart a német teológia?
Merre tart a német teológia? — ezt a kérdést sokféleképpen lehet 

feltenni. Egyre kevesebben teszik fel puszta kíváncsiságból. Egyre töb
ben kérdezik némi szorongással. Ilyen szorongással kérdezi Walter Lüthi 
is Lukács evangéliuma magyarázatáról írt könyve előszavában. A könyv 
1963-ban jelent meg. Az előszóban foglalkozik az evangéliummal kap
csolatos irodalommal, és ez szolgáltat alkalmat egy kis teológiatörténeti 
visszapillantásra.

Saját fiatal korával kezdi, amikor még az 1920-as évek elején ön
tudata teljességében virágzott a teológiai liberalizmus. „Tanáraink a 
szigorú tudományosság élesre fent szerszámával véresre borotváltak 
bennünket” — írja. Ezt a korszakot a „tudományosan művelt teológia” 
és a lelkészi szolgálat közötti áthidalhatatlan szakadék jellemezte. 
Azután hirtelen új korszak következett. Felbukkant a két Blumhardt 
neve, majd Kutteré, Ragazé és Zündelé. Megjelent Barth Római levele, 
és soriban egymás után a „Kirchliche Dogmatik” kötetei. Kezdetét vette 
a Kittel-féle újszövetségi szótár kiadása. Víz fakadt a kősziklából. 
A harmincas és negyvenes évek folyamán olyan mértékben kapott se
gítséget az igehirdetés szolgálatában elfoglalt lelkész a teológiától, aho
gyan arról előző időkben álmodni sem lehetett. A második világháború 
végén már ki is mondták: a liberalizmus kiszuperólt. Sajátos módon 
most mégis ott tartunk, hogy az új lelkésznemzedék érdeklődéssel for
dul a liberális korszak sovány teológiai kosztja felé és különösen né
met nyelvterületen egy bizonyos „neoliberalizmus” kezd kialakulni.

Mielőtt közvetlenül is idéznénk Lüthi könyvének előszavából, pél
dán is nézzük meg, hogyan jelentkezik az említett neoliberalizmus,, 
vagy más kifejezéssel „új-protestantizmus”. A példa szemet szúró, mert 
az 1930-as és 40-es években hallgató idősebb hazai teológus nemzedék 
előtt jól ismert névre hivatkozhatunk, az erlangeni Walter von Loe- 
wenich nevére, aki „Luthers Theologia Crucis” c. munkájával sokakra 
gyakorolt annak idején mély hatást. 1958-ban „Glaube, Kirche, Theo- 
logie címen több, inkább népszerűsítő előadása jelent meg a Vitten-i 
Luther-Verlagnál. Három részre oszlik a könyv. Harmadik része a mai 
modern világ szellemtörténeti elemzésével foglalkozik és azt keresi, mi 
a protestantizmus feladata a jelenlegi szellemi helyzetben. Mértéket 
Adolf Harnacknál, a .nagyhírű, 1930-ban elhunyt berlini egyháztörté
nésznél vesz. A dogmatikában keresztyénség teológusát dicséri benne. 
Előzőleg azonban megállapítja, hogy nagyobb hangsúlyt kellene helyezni 
a protestantizmus szellemtörténeti jelentőségére, vagyis arra, hogy az 
evangéliumi keresztyénség nemcsak egyház és teológia, hanem egy álta
lános szellemi magatartás is. Ezek után hosszú fejezet következik ilyen- 
címmel: „A liberalizmus jelentősége a mai teológiai helyzetben” . Azt
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fejtegeti, milyen nagy hibát követett el az utóbbi évek nemzedéke, ami
kor megtörte az összefüggés vonalát Luther és a felvilágosodás, köze
lebbről Luther és a német idealizmus, név szerint Lessing és Kant kö
zött. Megállapítja, hogy a két világháború közötti teológiai irányzatok 
közös vonása „a teológiai liberalizmustól való elfordulás, a XIX. század 
és a felvilágosodás elvetése’'. Amit a liberálisok a modernségen értet
tek, azt ezek a teológiai irányok korszerűtlennek tartják, „mivelhogy 
magukat tekintik a teológiai fejlődés csúcspontjának és meggyőződésük 
 szerint ők képviselik a legjobb értelemben vett korszerűséget.” Ott tar
tunk ma már — mondja —, hogy „amennyiben valaki a teológiai libe
ralizmus mellett kíván hitet tenni, annak az árral kell elszántan szem
ben úsznia és számolnia kell azzal, hogy a céhbeli teológusok elmara
dottnak fogják tekinteni. A teológusok világában a liberalizmust a 
sarokba állították. Mégis, mintha mostanában változást figyelhetnénk 
meg. A liberalizmus által felvetett kérdések nem váltak egyszerűen 
holtakká. Az el nem intézett kérdések lassan újból jelentkeznek. Mi 
sem mutatja ezt jobban, mint a Rudolf Bultmann Entmythologisierung- 
programja által kiváltott hatás . . . ”

1963-ban a már említett kiadónál újabb. 487 oldal terjedelmű mű
vet jelentetett meg Loewenich „Luther und dér Neuprotestantismus” 
címen. Ebben a könyvben bemutatja történeti visszapillantás keretében 
az új-protestantizmus Luther-képét Lessingen kezdve Kanton és a né
met idealizmuson keresztül egészen a 19. század teológiájáig. Ezután a 
„modernség” fogalmának a válságával foglalkozik, amely az új-protes
tantizmust is válságba hozta. Itt mutatja be az egzisztenciális filozófia 
és a mélylélektan előtörésének a hatását, majd a Barth és Bultmann 
munkássága nyomán bekövetkezett teológiai fordulatot. Könyvének két. 
utolsó része foglalkozik a tulajdonképpeni témával ezen a címen: „Az új 
protestantizmus Luther szemszögéből” és „Az új protestantizmus fel
adata” . Itt elsősorban azt igyekszik bemutatni, milyen szoros a kap
csolat Luther és az új protestantizmus között, és hogy az új protestan
tizmus felismerései ma mennyire megelevenítőleg hatnak.

Ebben a könyvében Loewenich nem a liberális teológia fogalmát 
állítja előtérbe, helyette inkább új protestantizmusról beszél. A fogalom 
tartalmát azonban nem tisztázza. A kifejezést Tröltschtől vette át, aki 
ezzel akarta megjelölni a modern gondolkodás betörését a protestan
tizmus világába, valamint a protestáns teológia elkötelezettségét a mo
dern ember életfelfogása és élet-programja iránt. Ez a modernség ter
mészetesen a századforduló liberális polgárságának eszmevilágát jelen
tette, és lényegében Loewenich is ide hajlik vissza. Visszahajlását a 
nyugat-németországi társadalmi körülmények is érthetővé teszik né
mileg.

Előző könyvében még inkább Bultmann mellett állt. Legutóbbi 
munkájában már túlmegy Bultmannon és Fritz Burival együtt vallja: 
„Bultmann mítosztalanítási programjából szorosan következik a teológia 
kérügmátlanítása” . Luthertől főleg a formális, magatartásbeli vonáso
kat veszi át. A reformátorit elsősorban a forradalmi szubjektivizmus
ban, az individualista értelemben értékelt lelkiismereti szabadságban, 
a Biblia kritikai kezelésében és a dogma-ellenességben látja.

Régi írásával, a nevét ismertté tevő „Luthers Theologia Crucis” c. 
művének mondanivalójával nem látja mostani önmagát ellentétben. 
Ennek oka talán az, hogy ebben a könyvében nem foglalkozik tulajdon
képpen a Biblia tartalmával. Módszerbeni kérdések érdeklik. Nem azt 
kérdezi, hogy mi az evangélium tartalma. Figyelme arra irányul, ho
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gyan értheti meg a mai ember és miként fogadhatja el az evangéliu
mot. Nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy mit kell mondanunk, hanem 
arra, hogy hogyan mondjuk. A módszerbeli kérdéseknek ez a közép
pontba nyomulása pedig abból következik, hogy a modern ember és 
egy sajátosan értékelt szellemtörténeti helyzet válik mértékké, végső 
tekintéllyé. A kettő együtt képezi a liberális teológiai gondolkodás sa
játos kiinduló pontját. Gyakorlati teológiai vonalon világosan tükrözi 
a modernista liberális teológia szellemét Niebergall 1902-ben megjelent 
homiletikájának címe: „Hogyan prédikáljunk a modern embernek?'’

Ezek után hallgassuk meg közvetlenül Lüthit a második világ
háború után kialakuló teológiai helyzetről:

A második világháború után nemcsak a világban, hanem az egyház
ban is meglepően másképpen alakultak a dolgok, mint ahogyan vár
ható volt. A Hitler-uralom összeomlása után közvetlenül azzal a cso
dálkozásra késztető kijelentéssel találkozott az ember, hogy a teológiai 
liberalizmus megszűnt, véglegesen letűnt a képernyőről. Az ilyen ki
jelentések azonban nem a valóságban, hanem inkább olyan ábrándok
ban gyökereztek, amelyeket emberiesség szempontjából meglehetősen 
barátságtalanoknak kell tekintenünk. Amíg csak ember él a földön, 
mindig megkísérli a balga vállalkozást, hogy önmagából, az emberből 
kiindulva ismerje meg Istent. Éppen ezért újabb és újabb formában 
mindig találkozunk a teológiai liberalizmussal. Róla is elmondható’ 
„ez a tanítvány nem hal meg”.

A második világháború utáni fiatal teológusok egészen más vonal
ról indulhattak munkába, mint ahogyan mi indultunk az első világ
háború utáni fellépésünk idején. Amire ők most úgy tekintenek mint 
valami új felismerésre, az nekünk régi ismerősünk. Ök ma gyógyszer
nek vélik, amit mi akkor betegségnek tartottunk. Talán túl jó a dolguk.. 
Túltápláltságuk következtében talán elvágyakoztak a teológia dúsan 
terített asztalától a széljárta, sivatagos puszta csillagai alá. Világnézeti 
fogyókúrára volt szükségük kétségtelenül. Meg is találták hozzá a se
gédeszközt. Kézről kézre adják ma is. A védjegye ez: „Entmythologi- 
sierung” . Jelenleg türelmesen kell megvárnunk, hogy vajon az ifjú 
nemzedék neoliberalizmusa valami újabb teológus-önteltséghez vezet-e,, 
vagy pedig a Hegyi Beszéd boldogmondásainak jóltevő lelkiszegénysé
géhez. Úgy véljük, az a helyes, ha a mindenkori teológiai irányokkal 
szemben bizakodó humort tanúsítunk és a legjobbat reméljük.

A mai teológiai helyzetről nyilatkozott Barth is egy interjú kereté
ben, amelyet a Kirchenblatt c. svájci lap tett közzé. Nyilatkozata össze
cseng Lüthi megállapításaival. Ezt a kérdést tették fel neki többek kö
zött: „Milyen ponton lát meggondolandó, rossz irányú fejlődést a má
sodik világháború utáni teológiában?” A választ így foglalja össze a 
cikk: Barth a mai teológia veszedelmes fejleményének tekinti a „for
malizmust’’. Ez a mítosztalanítás és a hermeneutika kérdéseire össz
pontosuló figyelemben nyilatkozik meg szerinte. Mind szélesebb körben 
tapasztalható a „19. századba való visszaesés” (ami azt is jelenti, hogy 
elkerülik Barth útját és munkásságát). Rudolf Bultmann és Barth egy
aránt Wilhelm Hermann tanítványai voltak. Hermann a liberális teo
lógia nagy karizmatikus szelleme volt. Bultmann alapjában még min
dig az ő tanítványa. Ez a visszaesés nem éri el azonban a 19. század 
gondolkodása színvonalát. Maga részéről csak csekély mértékben találja 
meg ebben a visszafelé húzó teológiában Schleiermacher és Biedermann 
romantikájának mélységét és spekulációinak magasságát. Bár a mai 
teológusok rengeteget beszélnek a történelemről és a történetiségről,
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mégis úgy látja Barth, hogy ténylegesen nem szeretik a történelmet. 
Napjaink formalista teológiája végzetesen tér- és időfeletti. Általános, 
fogalmakban beszélnek az ortodoxiáról és egyebekről, de nem ismerik 
és nem tanulmányozzák pl. a 17. századnak ezt a mozgalmát.

Ide jegyzőnk még néhány sort Heinz Zahrntnak a hamburgi Sonn- 
tagsblatt augusztus 23-i számában megjelent cikkéből, amelyet Bultmann 
80. születésnapja alkalmából írt. Cikkét azzal kezdi, hogy már sokat 
írtak Bultmann felől lapjukban és sohase tudták mellőzni a kritika 
hangjának megszólaltatását, most a pozitívumot szeretné kiemelni, hogy 
tisztelettel és hálával adózzék a nagy tudós előtt. Jelentőségét abban 
látja, hogy a hit és a történelem viszonyának tisztázása áll teológiai 
munkásságának homlokterében. Hogyan válik jelentőssé számomra ma 
az, ami 20 00  éve, sőt még' régebben történt és íratott meg? — ez a kér
dés foglalkoztatja. Hidat akar verni a múlt és jelen között. Le akarja 
fordítani a Szentírást a ma embere számára. „De — veti fel a kérdést 
a cikkíró — a híd jelenben álló pillére nincs-e annyira túlterhelve, hogy 
összeomlással fenyeget és a túloldalon álló oszlopot is kimozdítja a 
földből?” Nem folytatja, hiszen a kérdezősködés máris kritika s azt nem 
kívánja az ünnepi hangulatban szóhoz juttatni.

Túlságosan egyszerű lenne az új teológiai légkör kialakulását egy
szerűen Bultmann hatásának tulajdonítani. Nemcsak Niemöller tiltako
zik ellene (lásd Lelkipásztor 1964. 5. sz.). A „Kirche in dér Zeit” ez év 
augusztusi számában a folyóirat szerkesztője, Günter Heidtmann, a 
Bultmannt elmarasztaló kritikákkal szemben rámutat arra, hogy volt 
professzora főleg három vonatkozásban gyakorolt pozitív hatást a lel
kész! szolgálat végzésére. 1. Bevezette tanítványait a Szentírás.- iskolá
jába, mégpedig úgy, hogy aki becsülettel végezte itt munkáját, nem 
kívánkozott ki ebből az iskolából többé. 2. Feltárta Pál apostol kriszto- 
logikus anthoropologiájának gazdagságát. 3. Megtanította tanítványait 
arra, hogy miként foglalkozzanak éppen szolgálatuk jó ellátása érdeké
ben is a Biblián és a teológián kívüli irodalom tanulmányozásával.

A „Kirche in dér Zeit” 1964. júniusi száma viszont több cikkében 
foglalkozik a lelkészképzés és a teológiai oktatás problémáival. Az egyik 
cikk a teológiai tanulmányok jövőjével foglalkozva feltárja, hogy a né
met egyetemek teológiai fakultásai mennyire elszakadtak az egyházi 
élettől. Az oktató munka mintha nem is az egyházi szolgálat számára,, 
hanem csupán az egyetemi kutató munka számára igyekeznék után
pótlást biztosítani. „Az egyházat és annak munkáját magárahagyják. 
A teológiai hallgató megismerkedik ugyan a szövegkritika, a formatör
ténet problémáival és kiismeri magát a vallástörténeti összefüggések 
között. Ha azonban pozitívan kell kifejtenie egy bibliai szöveg tartal
mát és azt a mai emberek számára kell megszólaltatnia, tanácstalanná 
válik. Ismeri a teológia és a dogmatörténet eseményeit. Ha szorgalmas 
diák volt, szakszerű tájékoztatást tud róluk adni, de teljesen tisztázat
lan számára, hogy mindebből mi következik a mai igehirdetésre vonat
kozóan. Nem csoda, ha szánalmas figurává válik, mikor a gyülekezetbe 
kerül. A gyülekezet pedig kétségek között kérdezi,, ugyan mi haszna 
van abból, hogy leendő szolgáit egyetemeken képezteti, ha ez lesz a 
teológiai tanulmányoknak a gyümölcse.”

Végül még az „Evangelische Theologie” 1964. májusi számát említ
jük meg. Itt Klaus Bockmühl cikke teológiai megvilágításba helyezi 
a homoszekszualitással kapcsolatos vitát. A vitához több teológus is 
hozzászólt, mégpedig azzal a szándékkal, hogy a modern világ igényei
hez igazítsa a keresztyén szekszuáletikának a nézeteit a homoszek-
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 szuális kérdésben. A „modernség” igényétől hajtva a homoszekszuali- 
tást lehetséges és elfogadható életformának igyekeztek többen beállí
tani és ennek megfelelő kritika tárgyává tették a Szentírás megállapí
tásait, főleg I. Kor. 6,11-et. Minket most csak a cikkíró végkövetkez
tetése érdekel. Öva int attól, hogy a keresztyén etika sajátosságát a 
modernizálás szándékától vezetve feladjuk. Szerinte az a lazaság, amely 
teológusok között a homoszekszualitás elvi megítélése tekintetében je
lentkezett, csak keskeny sávon mutatja be, hogy milyen széles fronton 

megy végbe a teológia antropológiává tétele nem csupán a dogmatika, 
hanem az etika vonalán is. „Ha a látszat nem csal, rövidesen vége sza
kad annak a kiegyensúlyozott nyugalomnak, amely jelenleg a teológia 
és az egyház viszonyát még jellemzi. Nemzedékünknek ismét el kell 
majd döntenie, hogy tulajdonképpen kinek akar szolgálni.”

Csak felvillanó jelenségeket figyeltünk meg a teljesség megköze
lítésének és a beható elemzésnek igénye nélkül. Ez a hézagos áttekintés 
i s megerősít szolgálatunk betöltése közben szerzett felismerésünkben. 
Az egyház nem nélkülözheti a teológia kutató és oktató munkáját, ha 
felismeri feladatait és teljesítésükre odaadással törekszik. A teológia 
pedig nem vonatkozhat el az egyház életétől és szolgálatától, mert lég
üres térbe kerül. A gyakorlat és az elmélet egységének felbomlása, a 
kettő érdekének ellentétbe jutása, mindig betegség jele. Kettőjük egy
sége a hitben gyakorolt engedelmesség keskeny útján található csak 

 meg.
Benczúr László

Az Evangélikus Sajtóosztály Iratterjesztésében kaphatók:
Biblia — — — — — — 60,— Ft
Im akönyv — — — — 12,— Ft

Énekeskönyv — — — — 40,— Ft
A genda — — — — — 128,— Ft
Keresztelési em léklap — —.50 Ft
Esketési em léklap — — —,50 Ft
A nyakönyvi kivonatok — —,50 Ft 
Záróm érleg nyom tatvány 1,— Ft 
Költségvetési nyom tatvány 1,30 Ft 
Istentiszteleti rend — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — 3,— Ft
K onfirm ációi Káté — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — 11,— Ft
A nyakönyvi ívek  — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — —,30 Ft
Korái I. — — — — — 55,— Ft
K orái II. — — — — — 65,— Ft
Koráliskol.a — — — — 52,— Ft
K onfirm ációi em léklap — 2,— Ft 
Karner: Isten, világ, 

felebarát — — — — 4,— Ft
öröm h ír — — — — — 70,— -Ft
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Istentiszteleti m eghívó — 10,— Ft 
Egyházfenntartási 

nyugtatöm b — — — 2,80 Ft
Passió füzet — — — — 3,— Ft
Imás lapok — — — — 40,— Ft 
K áldy : Bevezetés az 

Ú jszövetségbe — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — 45,— Ft 
Hitvallási iratok II. — — 45,— Ft 
P á lfy : Krisztus tanúja — 5,— Ft 
G roó: Az élet kenyere — 5,— Ft
P rőh le: ökum enikus 

im ádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — 45,— Ft 
Lelkészi szolgálat — — 18,— Ft 
Ü rvacsorai ostya — — 3,50 Ft
Hétről hétre

(áhítatoskönyv) — — 12,— Ft 
Ottlyk: Istenszeretet — 

Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
G roó: Jakab levele — — 32,— Ft 
Pálfy : Zsoltárok könyve 32,— Ft



A z ig e h ird e tő  műhelye

HETVENED VASÁRNAP

Mt 20, 1—16

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

A bevezető mondat fordítása azt igyekszik kiemelni, hogy a pél
dázat nem annyira hasonlat, mint inkább sejtető utalás, ez esetben 
a szőlősgazda cselekvésének módjára, eljárásának jellegére, s Jézus 
ezzel mond el valamit Isten királyi uralmának — mely őbenne kezdetét 
vette s a teljesség felé tart — „természetéről” . Ennek szelleme kell, 
hogy alakítsa a tanítvány magatartását-gondolkodását. (19, 27-ben Péter 
melegen érdeklődött az apostolok jutalma felől; Jézus pozitív válaszára 
textusunkban negatív színezetű intés következik.)

Egy dénár jó napszámbér volt. Rabbi Hillél elmondja, hogy ő kez
detben fél dénárt kapott. Magas képesítésű írnok napi 2 dénárt keresett.
— A munkaidő napkeltétől a csillagok feljöttéig tartott, de már a 
munkába menés is beleszámított, ezért ugyancsak jókor föl kellett 
kerekednie a gazdának. — Elbeszélésünk nagyobb birtokot feltételez; 
ilyenekre, bár rendelkeztek rabszolgákkal, a munka dandárja idején 
még külön alkalmi munkásokat szegődtettek. („Az aratnivaló sok!”) — 
A miénktől eltérő napi órabeosztást a fordítás sorszámokkal igyekszik 
érzékeltetni: hányadik órája van a napnak. — A munka bevégzésekor 
máris igényt lehetett tartani a bérre, sőt az azonnali fizetést 3 M 19, 13 
és 5 M 24, 15 kifejezetten előírta. — A „Barátom!” megszólítás fami
liáris, némileg talán feddő. (Vö. Júdás csókjánál.) A rá következő 
kettős tagadás erős állítás: Egyáltalán semmi igazságtalanság nem 
történik veled!

A szem: beállítottság, mentalitás, belső meghatározottság. A gonosz 
nézés kimondatlan átok. — A 16. v. második fele a legfontosabb szöveg
tanukból hiányzik; már Próbafordításunk sem vette föl. (Mt 22, 14-ből 
„kölcsönözték” ide i

IGÉNK ÜZENETE

A fő téma: Isten mérhetetlen jósága, szabad kegyelme és az emberi
— sőt tanítvanyi — jutalomlesés.

Jézus nem hagyott kétséget afelől, hogy övéinek meglesz a jutal
muk. (Mt 5, 12.46. 6, 1—5. 10, 41—42. stb.) A textusunkat megelőző 
versekben is világosan beszél erről, miután a tanítványok a gazdag 
ifjú esetén elhűlve tapasztalhatták: hogyan bukhat meg csúfosan az 
Isten iskolájában akár egy eminensnek látszó diák is. Ott a levegő 
után kapkodó tanítványokat Jézus a minden emberi tehetetlenséget 
fenséges fölénnyel meghaladó isteni kegyelemmel vigasztalja, mert
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ennek a lehetőségeire bízvást támaszkodhatnak a keresztyének. „Sok 
első lesz utolsó, és sok utolsó első” — mondja Jézus 19, 30-ban, s a 
hangsúly a mondat végén van (újsz. próbakiadásunk ezt sajnos fordítva 
fordította), feltehetően biztatásul, hiszen a halászokból s hasonló „kétes 
elemekből” rekrutálódott tanítványi társaság a farizeusi gondolkozástól 
irányított közfelfogás szerint bizony inkább csak az „utolsók” kategó
riájába számíthatott. Mi sem bizonyítja-szemlélteti jobban Isten jósá
gát, mint az, hogy ti kerültetek munkásainak élvonalába — mondhatta 
volna Jézus. (Nota bene: a hangsúly a munkán van; „vezető pozícióról” 
szó sincs.) Ám hogy a végtelen irgalomban való bizakodás az „új elsők
ben” valami új farizeusságnak megfelelő gőggé ne dagadjon, Jézus 
jelen példázatunkban ad nekik védőoltást, mivelhogy a farizeusi men
talitás legjobb esetben tetszhalott bennünk, sőt még a Krisztus által 
megújult ember bensejében, a „klinikai halál” állapotából is pillanatok 
alatt életre tud kelni. Nyilvánvaló, hogy ez a figyelmeztetés kiváltkép
pen a hívőknek szól: le ne üljenek a még hosszú út szélére s azt ne 
higgyék, hogy már a célnál vannak, mivelhogy ők azok, akik, s éppen 
ezért még itt, vagy az új aiónban extra igényekkel állhatnak elő 9  
„gyengébb besorolásúakkal” szemben. Csak Isten irgalma hordozza az 
„elsőket” is, mert az ö  országában nincs más kategória, mint a meg
kegyelmezett bűnösöké. Ennek a komoly intésnek a jegyében idézi 
20, 16 a 19, 30-at, de már óvó hangsúllyal (más szórenddel): így lesznek 
az utolsók elsők, és az elsők utolsók. . .  (Jézus közben Jeruzsálem felé 
tart, harmadszor is megjelenti szenvedéseit, mire a Zebedeus fiai szá
mára anyjuk eszkatológikus protekciót kér! Nagyon nehéz leckét adott 
fel Jézus ebben a példázatban. Még a tanítványi „belsőhármas” szá
mára is túl szűk volt a ruha!)

A Jézus által alkalmazott elbeszélés egyébként — ami a keretet 
illeti — nem új. De ha elolvassuk a rabbinista irodalomból ismert 
„eredetit” , nyomban megértjük, miért nyúlt Jézus „használt” törté
nethez. Hangzik pedig az az elbeszélés a következőképpen.

Egy király sok munkást fogadott fel. Ezeknek egyike sok napon 
át dolgozott nála. Aztán jöttek a munkások a fizetségükért, közöttük 
az a munkás is. A király így szólt hozzá: Rád különösképpen tekin
tettel leszek; azoknak, akik kevés munkát végeztek, csekély fizetséget: 
(jutalmat) adok, téged azonban gazdagon megjutalmazlak. így kérik 
jutalmukat Istentől az izráeliták, s a nemzetek (gójim) hasonlóképpen. 
Es Isten így szól az izráelitákhoz: Gyermekeim, rátok különösképpen 
tekintettel leszek. A világnak ama nemzetei keveset munkálkodtak 
nálam, és csekély fizetséget adok nekik, titeket azonban gazdagon meg
jutalmazlak.

Ezek után persze úgy tűnt — élkegyesi szemszögből —, mintha 
Jézus Isten igazságosságát tenné kérdésessé, pedig azt nagyon is emberi 
analógiára, a teljesítmény és bér egyensúlyának mintájára állították 
be ügyének fogadatlan prókátorai, akiknek kezén a Tóra érdemszerző 
eszköz lett. S máris közelről kísért a hit és engedelmesség elüzletiesí- 
tése, mert Istennek úgy szolgálni nem lehet, hogy közben fél szemmel 
a jutalomra sandítunk, s tulajdonképpen arra is spekulálunk. Az, 
hogy Isten munkásává, emberévé fogad — s ennek közösségvállalási 
motívuma is van — és neki dolgozhatunk, az már maga merő kegye
lem! („Istennek dolgozni” : vele egységben cselekedni; vö. „Az az én ke
nyerem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem.” A „bűn 
szolgája” kifejezés — a héber TJT-ban 'ebed lahkét — ellentéte: ’ebed- 
’óbéd löjahve, vagyis „szolga v. dolgozó Isten számára” . Az Élet záloga:
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megmaradni Jézus szeretetében, igéjében, ami gyakorlati engedelmes
séget jelent. S ha Isten „dolgoztat” , azzal az Életbe kapcsol be!) Ha 
mármost ezen az Istennel való kapcsolatot jelentő munkán — s tulaj
donképpen magán Istenen — kívül nekünk még valami kell, akkor 
igényünk azt jelenti, hogy magát Istent nem vettük komolyan, Öt 
magát nem tekintjük jutalomnak, csak tőle kell valami, Ö maga nem 
kell, hiszen nem elég. Az „egy dénárban”, amire aztán csak úgy utal 
a Gazda, hogy „ami méltányos” , benne lappang Mt 6 , 33 és Rm 8,32 
értelmében minden. Íme az Isten szűkszavú bőkezűsége! Az isteni 
Minden csodálatos nagyvonalúsága mellett eltörpül az emberi mérték, 
amellyel oly buzgón centiznénk végig különbségeinket! Mintha a Mount 
Everest tövében fűszálak rendeznének magassági versenyt.

Az „elsők” sanda szemét különben az is jellemzi, hogy többlet- 
munkájukat nem megtiszteltetésnek veszik, hanem keserves bajlako- 
dásnak (és semmi másnak!), amiért — ez csak világos — rendkívüli 
kárpótlás és fájdalomdíj jár nekik. Nos, az irigység és az azzal kap
csolatos kategorizálás akkor szokott bekövetkezni keresztyén közössé
gek és egyének életében, amikor a Szentlélek öröme nélkül, fogcsikor
gató rabszolgaengedelmességgel végzik munkájukat, mintha még tör
vény alatt lennének, amikor hiányzik a szeretet által munkálkodó hit 
felszabadult, hiteles derűje, s amikor épp ezért olajozatlanul csikorog 
„egyházi” és „civil” életünk egyaránt.

Igen érdekes az a mély bibliai dialektika, amellyel Jézus határo
zottan beszél a jutalomról, igenli, de mihelyst jogigényt, követelést 
csinálnak belőle, azonnal tagadja. A Szentírás egészét nézve azt sem 
lehet mondani, hogy az üdvösségben nem lesznek különbségek. (L. Mt 
11, 11; 1 Kor 3, 15.) De ha a jobb kezem számon tartja, mit csinál a 
bal, akkor már inog az egyensúly s közel a bukás. „Első” csak az lehet, 
aki nem ér rá tudni erről pályafutása közben, annyira leköti Krisztus 
szeretetének számtalan vonalon történő valósággá élése. Az izgalmas 
kérdés nem az: hányadik vagyok, s mit kapok majd, hanem az: becsü
lettel, Jézus erejével szolgálok-e? (1 Kor 9, 24—27; 1 Tim 1, 15!) Míg 
e földön élünk, pillanatnyi „helyezésünk” a szívünk állapotán s egyben 
cselekvésünk tartalmán mérhető le: Isten „kicsinyeiként” az önfeledt 
szolgálat tölti-e be életünket. {Mt 18, 4.) Ám az ilyen elsőségtől a szí
vünk lesz nagyobb, nem a szánk! S ha ki vételezési igény, vagy ön- 
tetszelgés lesz belőle, nyomban átcsap „utolsóságba” ! S mindemellett: 
a végső szót Isten mondja ki. Addig viszont nincs más előny, mint 
az, ami engedelmességünket előre viszi!

MINDEN KEGYELEM!

A mai vasárnap böjt előcsarnokának első figyelmeztetését intézi 
hozzánk: Isten irgalmának megfoghatatlan nagysága előtt minden ke
gyes büszkélkedés semmivé lesz, mert még ha engedelmeskedünk is 
neki, nem mi teszünk szívességet a mi Urunknak, hanem Ő hajlandó 
— merő szeretetből! — bennünket szolgálatába hívni, munkatársává 
fogadni, s mint ilyent meg is őrizni, méltatlanságunk s alkalmatlan
ságunk ellenére. így hát minden kegyelem!

1 . Kegyelem, hogy Isten munkásokat keres. Ö ugyanis nincs ránk 
szorulva. Nem önmagát félti, még csak nem is egyszerűen az egyházat, 
mint az Ö tiszteletét szolgáló „intézményt” , hanem bennünket, akikről 
Ö tudja csak igazán, mennyire rászorulunk! A jókor elinduló gazdához 
hasonlóan Isten a történelem hajnalától kezdve készítgette a megváltás
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útját, míg Krisztusban elérkezett a fényes dél. Ez előtt, majd ez után 
melyik néphez mikor s hogyan érkezett el az üdvüzenet. Ennek hirde
tője az egyház, amely azonban maga is szüntelen rá van utalva Isten 
bátorító, újólagos elhívására, hiszen enélkül tragikusan tehetetlennek 
bizonyul a minden emberi képességet meghaladó szolgálatban. „Alkal
mas voltunk Istentől van” — mondja Pál apostol. Egyéni életünkben 
is azt tapasztaljuk, hogy Isten számtalan és sokféle alkalommal hívott 
és hív is a hit engedelmességére, szeretetben bővölködő életre. Mivel 
hívása teremtő ige, vagyis nemcsak parancsol, de a Krisztus-követés 
lehetőségét is megnyitja a számára megnyíló ember előtt, kizárólag a 
mi felelősségünk: engedünk-e a szent hívásnak habozás nélkül, s nem 
mondunk-e majd-ot, amikor az Isten azt mondja: most! Apró vonako
dásokból építhetjük fel ugyanis a masszív engedetlenség falát, viszont 
a lelki érés és erősödés csakis úgy lehetséges, ha jelentéktelennek tűnő 
kérdésekben is „krisztusszerűen” gondolkozunk és cselekszünk. Isten 
fáradhatatlanul és sürgetően hív, mert az elvégzendő munka amilyen 
szép, oly beláthatatlanul nagy, s a bűn az, ha magunkat nélkülözhető- 
nek akarjuk tekinteni. Szüretkor nemcsak szakmunkásokra van szükség!

2. Kegyelem, hogy Isten munkatársává fogad. (1 Kor 3, 9; 1 Thess 
3, 2.) Feltűnő, hogy a gazda válogatás nélkül elszegődted az összes 
felfogadhatókat. Ha Isten „válogatós” lenne, egyikünk sem szegődhetne 
munkásává! S ebben nincs különbség, hiszen az emberileg is lemérhető 
kirívó méltatlanságnál néha nagyobb akadály a lelki gőg. „Megeshetik 
— írja Luther —, hogy valaki egyáltalán nem kérkedik s mégis a szíve 
tele van titkos öntetszéssel, mintha Isten előtt első volna, s éppen 
ezzel lesz utolsó. Viszont meglehet, hogy valaki csüggedt alázattal utolsó
nak érzi magát s éppen ezért lesz első. — Mikor azt mondja: az elsőből 
utolsó lesz, lehűti az önteltséget s nem engedi, hogy akár csak az utolsó 
paráznának is fölébe emeld magad — még ha Ábrahám, Dávid, Péter 
vagy Pál volnál is. Mikor pedig azt mondja: az utolsó első lesz, akkor 
megtiltja a kétségbeesést, s nem engedi, hogy alábbvalónak tartsd ma
gad a szenteknél, még ha Pilátus, Heródes, Sodorna és Gomora volnál 
is.” Nem írhatom elő tehát Istennek, kit ragadjon és tisztítson meg 
szolgálatára, s kit taszítson el. Hiszen ha az ige világosságánál nézek 
önmagamba, minden csodálkozásom arra fog irányulni: hogy kerül
hettem én a Jézus társaságába?! Az egyház szolgálatának alapszínét 
is csak ez az alázatosság adhatja meg, amely pillanatra sem ér rá meg
hatódni önmagától, annyira meghatotta Urának megmagyarázhatatlan 
jósága. (Különben is a legnagyobb szerénytelenség, sőt Isten dicsősé
gének megrablása magunknak tulajdonítani azt, amit Krisztus cselek
szik bennünk és általunk.) Ha aztán a Mester kezenyoma meglátszik 
rajtunk — s meg is kell látszania! —, az semmiféle különleges hely
zetet, vagy jogigényt nem biztosít számunkra, mint ahogy nem tarthat 
külön jutalomra számot az a súlyos beteg, akit másoknái előbb gyógyí
tott meg az orvos, de ingyen, s a továbbiak megmentésében igénybe 
vette szolgálatait. A megváltottak egyetlen előjoga a felszabadult enge
delmesség.

3. Kegyelem, hogy Isten megtart szolgálatában. Belőlünk ugyan 
ki nem telnék, hogy megmaradjunk az önzetlen, s ha kell, önmegtagadó 
Krisztus-követésben! A Biblia minden szépítés nélkül mutatja meg, 
mennyire és hányszor erőt vett még a tanítványokon is a természeti 
ember önös indulata, még ha sokszor csak mint lelkivé finomult hata
lomvágy is, amely azonban épp eléggé rombolta a közösséget. Péter 
a tanítványok várható jutalma felől érdeklődött. S erre a valódi emberi
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kérdésre valódi isteni választ kapott: aki elsőségből tőkét akar ková
csolni, az utolsóvá lesz, mert Isten országának e földön nincsenek be- 
futottjai, csak vándorai, s nekünk nem egymással vetélkedve, hanem 
egymást segítve kell Krisztust követnünk. Elsőség pedig nincs más, 
mint az odaadó szeretet „elsősége” . Ezért Jézus nyomában csak az 
maradhat meg, aki a szolgálat engedelmességében akar első lenni, s 
nem igények támasztásában. E nagyon is indokolt szerénység nélkül 
nincs keresztyén szolgálat a világban s egyházban, csak taszító kegyes
kedés. Egyedül Krisztus ereje a garancia arra, hogy az Ő útján meg 
is lehet maradni (Fii 1, 6 .)

Mintha csak „tervszerű megelőző karbantartásban” akarna része
síteni bennünket a mi Urunk. Neki elhihetjük, hogy ránk fér. S az Ö 
kegyelmi ajándékainak jó sáfára az lehet, aki megtartó erejét naponta 
kikönyörgi és befogadja. Minden kegyelem — mennyire komolyan kell 
tehát vennünk életformáló erejét!

Bodrog Miklós

HATVANAD VASÁRNAP
Lk 8 , 4—15.

SZÖVEGÜNK

Mátéhoz és Márkhoz képest lekerekítettebb. Lukács nem veszi át 
például a keretet, de azért e hallgatás ellenére is feltételezhetjük, hogy 
a színhely Jézus „hazája” (Mt 4, 13), mely a Mt 4, 14—16-ban idézett 
ézsaiási prófécia értelmében igen sokat hallhatta az evangéliumot. Ez 
érthetőbbé teszi a példázatnak, mint „műfajnak” ítéletes jellegét, hiszen 
ennek az edzett és agyonprédikált hallgatóságnak mind megtérni s Isten 
országa titkainak szívbeli közelébe jutni, mind pedig megkeményedni 
épp elég alkalma volt (Lk 10, 15!). A döntő fordulóponton a test szerinti 
Izráel nagyobbrészt éppen olyan tragikus engedetlenséget tanúsít — 
ezúttal magával a Békességgel szemben —, mint annak idején Ézsaiás 
korában. Egyben viszont vízválasztóvá lesz Jézus ilyen jellegű igehirde
tése: megindul a szelektálódás, tisztázódás folyamata, hogy az utána járók 
közül kik a követői. Arra csak röviden utalok, hogy a példázat (para- 
bolé) nem valamiféle magyarázó tanmese egyszerűbb lelkek számára, 
hanem amolyan feladványféle, ám igen jelentőségteljes és komoly, amely
nek igazi „feldolgozása” teljes odafordulást, egzisztenciális belemélyedést, 
nekifeszülést feltételez.

Jó tudnunk, hogy Palesztinában a szántás előtt vetettek, s így sokszor 
nem lehetett előre tudni, hol akad meg a faeke a vékonyka televényföld 
alatt lappangó kőzetben (a földrajzi színhely hegyes vidék!), vagy pon
tosan hol lesz a gyalogösvény, az pedig éppenséggel szükségképpen meg
esett, hogy az elvetett magot a tövisbozót baljós társaságában fordította 
bele a földbe az eke, s annak kipergett magvaival adva volt az egyen
lőtlen verseny alapja.

Még egy-két részletmegjegyzés. 14. v. telesforeó (gyermeket) kihord, 
megérlel, tökélyre visz, célhoz juttat. — 15. v. Igen nehéz eltalálni az
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en kardia kaié kai agathé helyes magyar fordítását. Etimológiai tisz
tázás nem nagyon segít tovább; magam inkább a szinonim szavak 
Sitz im Leben-jét, „izét” igyekeztem visszaadni. A „tiszta szív”-nek 
nincs szükségképpen pelágiánus, vagy szünergista mellékzöngéje, hiszen 
tudjuk, hogy azt Isten teremtheti meg bennünk (Zsolt 51, 12), s ez is 
creatio ex nihilo, melynek nincs bennünk semmi előfeltétele.

Az esetleges további egzegetikai észrevételek az igehirdetés-vázlatba 
beledolgozva találhatók.

AZ IGE SORSA: A MI FELELŐSSÉGÜNK!

Mezőgazdasági jelentésnek nem volna éppen kedvező az a kép, 
amelyet Jézus lényegében rólunk, igéjének hallgatóiról fest. Kizárólag 
olyanokról van ugyanis szó, akiknek szívére különbségtételt nem ismerő 
bőséggel hullott és hull a drága mag. Fáradhatatlanul, szent pazarlással 
hinti az evangélium áldott búzaszemeit az isteni Magvető — rajta nem 
múlik semmi! Mi: templomosok, vallásosak, vagy éppen megtértek, 
mi vagyunk az egyetlen kétes pont az Isten „tervében” , pedig az egész 
értünk és embertársainkért történik; csakhogy Urunk senkinek sem 
varrja erőszakkal a nyakába megelevenítő igéjét, hanem egyszerűen 
kitárja előttünk annak lehetőségét, hogy új életet teremtő evangéliu
mának megragadottjai, letéteményesei, továbbsugárzói lehetünk. A bűn 
pedig az, ha ezt az Isten-adta lehetőséget kihagyjuk (megvetjük= arrébb 
lökjük az igét, elmegyünk mellette), amennyiben olyan magatartást 
tanúsítunk, melynek eredményeképpen az ige elsikkad kezünkön, még 
ha látszólag volt is hozzá több-kevesebb közünk. A kérdés ezúttal nem 
az: eljut-e az ige a fülünkig, hanem az: nekünk, mint egyháznak, gyü
lekezetnek s egyes keresztyén embereknek életünk tartalmává, átalakí
tójává lesz-e az Isten beszéde, amely nem akkor lesz igazán a miénk, 
amikor a dobhártyánkon bemegy, hanem amikor magatartásunkon 
„kijön” . Böjt előcsarnokának derekán Jézus Krisztus arra figyelmeztet, 
hogy az ige sorsa a mi felelősségünk!

A mezőgazdaságban az a természetes, ha az elvetett mag megtermi 
gyümölcsét, s ennek fordítottja a ritkább eset. A mi bűntől megrontott 
emberi természetünkben azonban pont az ellenkező a helyzet: egyáltalán 
nem kell megerőltetünk magunkat ahhoz, hogy Isten kegyelmének 
munkája hiábavalóvá legyen rajtunk. Ehhez egyszerűen semmit nem 
kell tennünk. Sajnos ez a legkézenfekvőbb, sötét lehetőség:

1. Ami megy magától: az ige kárba vész, nem lesz belőle termés.
A) Sokszor mindjárt az elején elkallódik. Azzal, hogy Jézus em- 

berentúli gonosz erőkről beszél, semmiképpen sem valamiféle folyton 
kéznél levő bűnbakot akar szolgáltatni nekünk, amelyre mindent rá
foghatunk, „nem én voltam” jelszóval. De nem veszíthetjük szem elől, 
amit az apostol így mond: „Nem test és vér ellen tusakodunk . . .” (Ef 
6 , 12), vagyis az emberi gyöngeségek és bűnök mögé kell néznünk. 
Persze fegyvereink sem testiek (2 Kor 10, 4)! Emellett természetesen 
világosan kell látnunk, hogy ennek a félelmetes erőnek hol lehetnek 
fogódzói az életünkben, pl. igehallgatásunkban, hogy konkrét pontokon 
vegyük fel a harcot ellene s önmagunk ellen is, ha kell. Felületesség. 
Egy férfi, miután felesége hosszasan faggatta, miről beszélt a pap az 
istentiszteleten, ennyit nyögött ki: „Hát a bűnről.” „De mégis mit mon
dott róla?” „Ellenezte.” Mellékes dolgok előtérbe nyomulása. Fantasz- 
tikus, hogy hány jelentéktelen apróság képes „lekonkurrálni” igére 
figyelésemet! Egy ferdén álló gyertya, egy érdekes, vagy nem rokon-
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szenves jelenlevő, egy kevésbé sikerült kifejezés a prédikációban s 
általában a legcsekélyebb zavaró körülmény nemegyszer bizonyul „emlé
kezetesebbnek” az ige üzeneténél. Nem hagytam-e bekapcsolva a vil
lanyt; jaj, mi van a gyerekkel; eszembe jut a sógorom, beteg szegény; 
hányra érek haza, mihez kezdek hamarabb — s a képzetkapcsolás 
Jeruzsálemből Makóra dob. Öt-tíz perc, amíg szellemileg fölébredek, 
s persze fogalmam sincs, hol is tartunk; még „szebb” esetben csak az 
ámennál rezzenek össze. Keserű óhaj: bár csupán a negyede kerülne 
így „útfélre” az igének!

De nem mindig jut „egyből” méltatlan sorsra az ige. Sokszor úgy 
érezzük: nekünk szólt, történt valami bennünk, de aztán — minden 
elpárolog. Egy kis lelki hajrá-hangulat, s ezzel kész is az egész.

B) Gyakori kóreset: a gyökértelen „hit” . Pedig az a lelkesedés, az 
igazi volt. Elhatároztam — igazán, őszintén —, hogy szakítok egy rossz 
szokásommal, bocsánatot kérek valakitől, rendesebben beledőlök a mun
kába, nem fortyanok fel stb., de mintha lyukas kerékpárgumi lenne 
a hitem, amelyet hiába fújtatnak fel a templom táján, nem érek el 
vele hazáig, mert útközben leereszt. Vagy ha nem lyukas, mindig föl
szedek egy szöget, ami kiszúrja. Valami kellemetlenség, csalódás, siker
telenség, pech — egy-egy igazán súlyos csapás pedig egyenesen durch- 
defektet okoz. Vagy egy becsült hitte'Stvérből való kiábrándulás, mikor 
is nagy hirtelen fontosabb lesz a pék, mint a kenyér. Persze „ok” min
dig van, ám az alapvető baj más: az, hogy születési hibában, alkati 
gyöngeségben szenved a hitem: nem vagyok állandó, szerves össze
köttetésben az Élet Urával! De honnan is lenne erőm a növekedésre, 
ha nem gyökereztem meg Benne, ha nem Belőle szívom táplálékomat?! 
Mán ist, was mán isst: azzá leszel, amit „eszel” . Vajon boldognak 
mondhat-e Jézus, mivel „éhezem és szomjazom” az Ö igazságát? S hite
les, hétköznapjaimat is betöltő, szeretetre felszabadító erővé lesz-e az 
bennem? Ami a különféle kísértéseket és megpróbáltatásokat illeti, 
azok okvetlen megérkeznek mindenkihez — ha nem is azonos menet- 
í’end szerint — e ebből a „szórásból” senki sem maradhat ki. De hát 
az influenzavírusok is mindenkit veszélyeztetnek, mégis elsősorban a 
gyenge ellenállóképességűeket, pl. vitaminhiányos szervezetűeket döntik 
ágynak. A  kérdés tehát ez: komolyan, hitből élek-e, s az odaadó szol
gálat sodrában erősödöm-e? Ha Őbenne meggyökereztem-megfogóztam, 
nem tud kitépni a kísértés vihara! (407. ének.)

C) Nem egy esetben azonban aránylag sokáig él — vagy inkább 
csak tengődik — bennünk az ige, de végül is mind jobban elsorvad, 
mert nem lett fő dologgá, egyeduralkodóvá, alappá, mindent betöltő 
„élővíz-folyammá”. Ez persze korántsem valamiféle kegyes szemellen- 
zősség, amely a „vallás” dolgain kívül semmi másról nem óhajt tudni, 
miközben úgy véli, hogy a szentség magaslatain jár. Senkinek sem 
volt annyira „kenyere” , hogy az Isten akaratát cselekedje, és senki 
sem gyűlölte úgy a bűnt, mint Jézus Krisztus, de — éppen ezért! — 
senki sem fordult olyan szerető, nyitott szívvel a különböző testi-lelki 
nyavalyákban vergődő bűnös emberhez, mint Ö. Mi is: minél komo
lyabban kérjük, hogy „Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be”, annál 
nagyobb áldássá lehetünk gyülekezetünk s általában embertársaink 
szűkebb és tágabb körei számára, barátainknak éppúgy, mint hazánknak, 
s bárkinek. De ha minket sem „izgat” más, mint ami általában a leg
több embert — a magunk egyéni gondja, aggodalma, vágya, indulata, 
öröme — és ha az örökkévalóság erői nem járnak át bennünket, az 
eljövendő tökéletesség előízeként, akkor bizony korai végelgyengülésben
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pusztul el a ránk bízott ige. Gyümölcstermő akkor lehet igazán az. 
életünk, ha az „egy szükséges dolog” képezi értékrendszerünk alapját 
s mozgósít a szeretet cselekedeteire. Ennek a jegyében természetesen 
nem fogunk megtűrni szívünkben jót-rosszat egyaránt, hiszen igénkből 
és kisiklott keresztyén életekből egyaránt látjuk, mi az ilyen társbérlet 
eredménye.

2. De történhet csoda is: ha az ige magva mégis beérik életünkben! 
Nézzük csak, mi ennek a titka. Először is az, hogy Isten irgalmas (a 
föld nem teremne magától) — és megnyithatja szívünket arra, hogy 
„talajjavító” tevékenysége (Lk 13, 8 b) elől ne zárkózzunk el, sőt ki
könyörögjük. Aztán: ugyanezen kegyelemnek a műve az igazi igehall
gatás, „becsületes, tiszta szívvel”, mikor is pl. nem más emberek, vagy 
embercsoportok „helyett” figyelünk az igére, hanem a legszemélyesebb 
érdekeltséggel „magunknak” , ám mások javára, szolgálatban-szeretet- 
ben való „szétosztódásra” , hiszen a gabonaszem nem vitrintárgy, hanem 
táplálék. S mindez: szilárd kitartással. Istené vagyok —• egész életem
nek ezt kell szerényen, de árnyéktalanul hirdetnie. S a Napnak nem 
kell reklám — ha Ö világít bennem, azt úgyis „muszáj” észrevenni! 
(Mt 5, 14.) Ezt az irgalmas, belőlünk semmiképpen ki nem telő csodát 
ígéri Isten az engedelmeseknek. De hogy megnyílunk-e neki, azért mi 
felelünk!

Milyen óriási dolog, ha Isten — megmagyarázhatatlan kegyelméből 
— megjavítja szívünk talaját, vagyis új szívet ad, s ajándékká tesz 
bennünket mások számára. Egyedül övé ezért a dicsőség! De ha a 
magunk, többnyire nem túl magas posztján mi magunk is igehintővé 
s egyszersmind maggá is leszünk, bizonyos szerényebb értelemben, 
akkor ne csüggedjünk és ne türelmetlenkedjünk. Mi sem voltunk, nem 
is vagyunk különb talaj. Minden kegyelem — mint a múlt vasárnap 
hallhattuk. Erre lehet építeni, persze nem valami kényelmes, önelégült 
kegyességet, hanem az igét megragadó és valósággá élő hálás keresz- 
tyénséget, mely jó reménység fejében fáradozik és néz az eljövendő 
aratás elébe.

Bodrog Miklós

ÖTVENED VASÁRNAP
Lk. 18. 31—43

Ötvened vasárnapjának óegyházi evangéliuma a jeruzsálemi út 
harmadszori bejelentését és a jerikói vak koldus meggyógyításának tör
ténetét foglalja magában. Mind a két esemény lezárását a környezet: az 
első esetben a tanítványok, a második esetben pedig a Jézussal együtt 
menetelő és gyógyítását szemtanúként átélő sokaság reagálása képezi.

A két esemény összekapcsolása adja meg a perikópa jellegzetessé
gét. Ugyancsak közrejátszik ez az értelmezés és a feldolgozás munkájá
ban is.

Jézus úgy állítja tanítványai elé a jeruzsálemi utat, mint amire ön
ként lép rá. Mégsem pusztán egyéni vállalkozás történik itt, hanem az 
út végigjárása során a prófécia, Isten terve és akarata teljesedik be,.
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éri el a célját. A szenvedés módozatait leíró passzív igealakokban rej
tett utalás van arra nézve, hogy mindezeken a visszataszító embertelen
ségeken keresztül Isten keze tartja az események gyeplőjét.

Hangsúlyos a tanítványok értetlensége, de nem abban az értelem
ben, mintha értetlenségük és egyúttal hitetlenkedésük szemléltetése meg
bélyegzés lenne. Jellemző, hogy az értetlenségre vonatkozó keserű meg
állapítás nem Jézus szájából hangzott el. hanem az evangélista ref
lexiója. Egyúttal pedig annak a megvallása is, hogy Jézus szenvedése, 
halála és feltámadása titkának értéséhez, ezek értelmének a feltárásá
hoz nem az embernek, hanem magának Jézusnak a kezében van a kulcs. 
A jelzett események többszöri bejelentése ellenére a Feltámadottra várt 
az a munka is, hogy keresztje és feltámadása értelmét feltárja gyüle
kezete előtt. A Feltámadott megjelenései bőséges szemléltető anyagot 
szolgáltatnak ide.

így a jeruzsálemi út bejelentésére reagáló tanítványi magatartás a 
maga minden nyomottságával, keserűségével és kiábrándító tényszerű
ségével akaratlanul is megváltásunk titkának a negatív módon való ma- 
gasztalásává válik.

Ilyen értelmezés nyomán természetesen nem lehetséges olyan fel
dolgozás, ami a tanítványi értetlenség ostorozásában csúcsosodik ki. 
Jézus Krisztus érettünk való útjára pontosan az a jellemző, hogy egye
dül csak Ö tudta, miért történik. Szeretetére pedig az jellemző, hogy az. 
értetlenséget is hordozza és végül is legyőzi.

A vak koldus — a „Dávid fia”-megszólításról ítélve — a Názá
reti Jézusban a Messiást látja és teljes bizalommal tárja fel előtte nyo
morúságát, kéri tőle szemevilágát. Jézus, aki a tanítványi értetlenség 
terhét már hordozza, most egy ember életét embértelenné tevő nyo
morúságának a terhét is felveszi. Bármennyire is igaz a tanítványok és 
a meggyógyított vak magatartása, a két történetet nem ezek az ellenté
tek, hanem a lelki értetlenség és a testi nyomorúság terhét felvállaló   
Jézus teszi igazán összetartozóvá. Az Üdvözítő — gyógyít. A jeruzsálemi 
utat a test-lélek ember üdvösségéért és boldogságáért, örökéletéért és 
igaz emberségéért egyszerre járta.

Az igehirdetésnek arról a Jézusról kell szólnia, Aki páratlan utat 
járt üdvösségünkért, ezen az úton azonban minden, az üdvösség „nagy- 
ságrendjé”-hez nem is fogható, de emberségünk boldogságát tönkretevő- 
ügyünk-bajunk bátor bizalommal Jézus Krisztus elé tárható.

Fehér Károly
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BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA
Mt 4, 1—11

JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE

Három változatban maradt ránk a kísértés története. Márk szövege 
a legrövidebb. Mindössze arról szól, hogy Jézus 40 napig volt a pusztá
ban, a sátán kísértése közben vadállatok voltak vele, és angyalok szol
gáltak neki. Máté és Lukács szövege nagyjából egyezik: három menet
ben írják le a sátán kísértését. A szövegek eltéréseiből és jellegzetes
ségeiből a hagyománytörténeti kutatás azt következteti, hogy a kísér
tés története több forrásból és több részletből tevődik össze, amelyek 
mögött egymástól árnyalatokban eltérő messiási képzetek állnak. Loh- 
meyer szerint a legrégibb szöveg Márké, a háromrészes kísértési történet 
legrégibb része viszont a kísértés a hegyen, s ez később egészült ki a 
pusztai és templomi kísértéssel. Friedrich szerint az első kísértésben a 
messiási próféta, a másodikban (a templomban) a messiási főpap, a har
madikban a messiási király képzete rajzolódik ki. Egyik feltevés sem 
tekinthető végleges eredménynek, de jelentőségük az, hogy felhívják a 
figyelmet a szövegek árnyalati különbségeire.

A történet eredetére nézve is eltérnek a vélemények. A kutatók egy 
része Jézusra vezeti vissza a kísértés történetének elbeszélését. Ezek kö
zött egyesek arra gondolnak, hogy maga Jézus beszélte el tanítványai
nak élményeit és meditációit működése kezdetének idejéből (Holzmann 
O.). ‘Mások szerint Jézus tanító célzattal alkotta meg ezeket a képies 
értelmű történeteket, hogy elhatárója magát az egykorú messiási vára
kozásoktól (Bousset, Albertz). A kutatók másik része mitikus elbeszé
lésnek tartja a kísértés három szakaszát, amelyeket a gyülekezet ala
kított ki részben apologetikus, részben tanító szándékkal, különös tekin
tettel a Szentírás alapján Jézus messiási személye körül folytatott vi
tákra. Nyugvópontra ebben a tekintetben sem jutott a kutatás. De tény 
az, hogy a kísértés története tartalmilag beleillik abba a képbe, amelyet 
az evangéliumok alapján kapunk Jézusról. Jézusi eredetét tehát nem le
het eleve kétségbe vonni, bár bizonyára ezt a történetet is tovább ala
kította az őskeresztyénség, mint általában az evangéliumi hagyomány 
anyagát. A vallástörténeti iskola utalni szokott arra a párhuzamra, 
hogy más vallásalapítók (Buddha, Zarathusztra, Mohammed stb.) kísér
téséről is vannak legendák. Ezekkel azonban a megkísértés tényén kívül 
semmiféle rokonság vagy hasonlóság sem mutatkozik, amely alapján a 
függőség feltételezhető volna.

A kísértés messiási értelmezése is vitatott kérdés. Tény az, hogy 
homloktérben inkább Jézusnak Istenhez való viszonya, mint az egykorú 
messiási várakozásokkal folytatott vitája áll. Ennek alapján egyesek 
hangsúlyozzák, hogy a kísértés története Jézus belső lelkivilágába enged 
betekintést, és három menetben bemutatja, hogyan bízott Istenben, ho
gyan engedelmeskedett neki, és hogyan szerette őt. Csak másodsorban 
következik ebből az is, hogy elutasította a korabeli messiási várakozá
sokat (Schlatter, hasonlóan Rengsdorf). Viszont a kísértés története az 
evangéliumi hagyományban a keresztelés történetéhez csatlakozik, 
vagyis Jézus messiási működésének a kezdetén áll, s ez arra mutat, 
hogy az őskeresztyénség benne Jézus messiási irányvételét tartotta fő 
dolognak, és a. maga számára is iránymutatónak.
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Három szakaszból áll á kísértés története: 1—2. vers: a Lélek Jézust 
a pusztába viszi; 3—ÍO: a három kísértés, mégpedig a pusztában (3—4. 
vers), a templomban (5—7. vers), és a hegyen (8 —10. vers); 11. vers: an
gyalok szolgálnak Jézusnak.

1—2. vers. A kereszteléskor megnyugodott Jézuson a Lélek, és ak
kor is a Lélek vezetése alatt áll, amikor a pusztában kísértetik. Ez azt 
érzékelteti, hogy megkísértése Isten tervéhez tartozik. A sátán ebben a 
történetben Isten tervéhez tartozik. A sátán ebben a történetben Isten 
eszköze, mint Jóbnál. Ez azonban semmit sem csökkenti a helyzet ve
szélyességét. Az eredeti szöveg szerint Jézust a Lélek „felviszi” a pusz
tába: a feltételezett hegyvidék magasabban fekszik, mint a Jordán mel
léke, ahol megkeresztelkedett. A puszta az egykorú hit szerint nemcsak 
a gonosz szellemek tanyája, hanem az isteni kinyilatkoztatás helye is 
(Schmauch). Izráel számára a pusztai vándorlás Isten kegyelmes közel
ségének a kora volt. Ennek megfelelően elterjedt az a várakozás, hogy 
a messiási korban is a puszta lesz Isten kegyelmes megnyilatkozásának 
a helye (Mt 11, 7k; Cs 21, 38). Keresztelő János prédikálása a pusztában 
és Jézus megkísértése a pusztában ezeknek az eseményeknek messiási 
jelentőségét húzza alá. A böjtölés a bűnbánat jele. Jézusról máskor 
nem halljuk, hogy böjtölt. Ebben az esetben talán Isten közelségének 
a jele, mint Mózesnél a 40 napos böjt a törvényadáskor (2Móz 34, 28).

3—4. vers. Az első kísértés közvetlenül kapcsolódik Jézus megéhe- 
zéséhez, és azt teszi próbára, hogy Jézus hajlandó-e az istenfiúságából 
adódó hatalmát önmaga kielégítésére felhasználni. Emellett a kísértés a 
messiási várakozásokkal is összefügg. A pusztai vándorlás és a mes
siási kor párhuzamából adódott az a reménység, hogy a messiás a 
manna-csodához hasonlóan fogja táplálni a népet (Jn 6 , 30k). Ezt a kap
csolatot megerősíti az is, hogy Jézus válaszát a manna történetéből 
veszi. A válasz értelme is a teljes szöveg összefüggéséből adódik: „Sa
nyargatott, és éheztetett téged, majd meg mannával táplált, hogy tud- 
todra adja neked, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mind
azzal él az ember, ami az Űr szájából származik.” Jézus válasza nem 
vonja kétségbe, hogy az embernek szüksége van kenyérre, hanem azt 
mondja: az ember életének végső alapja Isten igéje, amely megteremti 
az élet feltételeit is. A kenyércsoda elutasítása azt is jelenti, hogy Jézus 
mint Isten Fia nem úgy akarja megoldani a kenyérkérdést, hogy ne 
kelljen érte az embernek Isten teremtő akarata szerint dolgoznia. A sza
kasz megértéséhez figyelembe veendő: Jn 6,14.25—27; Mt 6,33.

5—7. vers. A második kísértés helye a templom, de nem állapít
ható meg egyértelműen, hogy annak melyik része. Lehetséges, hogy a 
templom ajtaja mellett több mint 15 méter magasan épült erkélyszerű 
kiugrásról van szó, amelyet későbbi feljegyzések említenek. Ismerünk 
olyan várakozást, amely szerint a messiás a mennyből száll le, és a 
templomban jelenik meg. Egy későbbi rabbinista hagyomány arról tud, 
hogy amikor a messiás megjelenik, a templom tetején fog állni. A má
sodik kísértés az elsőhöz kapcsolódik: ha Jézus bízik az ige fenntartó 
erejében, akkor próbálja ki. Az idézett zsoltár (91, llk) nem kifejezet
ten messiási értelmű: bármely hivő magára vonatkoztathatja. A kísér
tés történetében a szövegidézetből egy sor kimaradt: „ . . .  hogy őrizzen 
meg téged minden utadon...” Luther szellemesen jegyzi meg hozzá: 
„A csaló kihagyja Isten igéjéből ezt: ,minden utadon’ vagyis hivatá
sodban. De a templom párkányáról földre szállni nem az emberek, ha
nem a verebek és galambok' útja.” Jézus ismét Mózes 5. könyvéből, 
mégpedig a Somából, a zsidóság mindennapos hitvallásából veszi vála
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szát: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” (5 Móz 6 , 16) Jézus istenfiú- 
sága nem azt jelenti, hogy játszhat életével isteni sérthetetlenségének 
bizonyítására, hanem azt, hogy egészen engedelmesen jár az Atya útján. 
Ebbe az összefüggésbe tartozik az is, hogy Jézus másokat megment, de 
önmaga életét nem tudja megtartani, hanem csak odaadni: Mt 27, 41—43.

8—10. vers: A harmadik kísértés helye egy magas hegy, közelebbi 
helymeghatározás nélkül. A kísértés tartalma szempontjából nincs je
lentősége a pontos helymeghatározásnak. A kísértés messiási vonatko
zása abban mutatkozik, hogy egykorú reménység szerint a messiásé lesz 
a világuralom (Zs 2, és azóta sokszor). A sátáni ajánlat értelme az, 
hogy Jézus saját életének feláldozása nélkül szerezheti meg a világ
uralmat, ha nem Isten akarata szerint, hanem a szokásos eszközökkel 
akarja elérni. „Eredj el Sátán” : vö. Mt 16, 23, ahol szintén Jézus éle
tének féltéséről van szó! Jézus válasza most is szűkszavú, és újra a Sömá 
kezdetű hitvallásból idéz: „Az Urat a te Istenedet imádd, és egyedül 
neki adj isteni tiszteletet.” (5Móz 6,13) A visszautasítás magába fog
lalja, hogy sem a világi hatalom, sem az isteni dicsőség nem lehet a 
sátáné. Jézusnak ez az állásfoglalása egyúttal azt is jelenti, hogy nem 
uralkodni jött, hanem azért, hogy szolgáljon (Mk 10, 45). Ezzel termé
szetesen nem állítja, hogy a világi hatalom önmagában rossz, és hogy 
nem kell neki engedelmeskedni (Mt 22, 21).

11. vers. Jézus helytállt a kísértésben. Ennek megpecsételése az, 
hogy angyalok szolgálnak neki. A szolgálat itt asztali szolgálatot, étel
felhordást jelenthet, és akkor a befejezés visszautal a bevezetésnek arra 
a mondatára, hogy Jézus megéhezett. Jézus azonban még nem győzött, 
végleg. Ezt Lk 4,13 külön hangsúlyozza azzal, hogy az ördög „eltávozott 
tőle egy időre” . Jézus valóságos emberségének jele az, hogy a kísértés
nek ki van téve halálig.

Böjt első vasárnapjára ez az alapige nem egyszerűen azért került, 
mert Jézus 40 napos böjtjéről van szó benne. Az első századokra visz- 
szamenő szokás szerint húsvét reggelén keresztelték a katechuménokat: 
(v. ö. Rm 6 , 3kk), és ezeket a megelőző 40 napos böjt elején kezdték 
oktatni. Az őskeresztyénség alapvető jelentőségűnek tekintette a kísér
tés történetét, mert benne élesen rajzolódik ki Jézus megváltói képe. 
Ezért tartották alkalmasnak arra, hogy a keresztyénséghez csatlakozó
kat tájékoztassa arról, hogy mit jelent Jézus követése. így került ez a 
történet böjt első vasárnapjára. Mélyebb értelme is van annak, hogy a 
kísértés történetével kezdődik a nagy passió. Itt rajzolódik ki először vi
lágosan az a messiási út, amely egyenesen vezet a kereszthez. Ez azon
ban nem azt jelenti, hogy Jézus az emberrel szembeszállva áll Isten, 
mellé. A messiási várakozások elutasítása a földön is isteni dicsőségben 
járó messiási típusnak szólt. Jézus a kísértés minden pontjánál, mint 
Isten fia is egészen ember maradt. Az a jézusi magatartás nyilatkozik 
meg itt is, hogy egészen Isten útján jár, de éppen így szolidáris az em
berrel. Az alapige feldolgozásánál ezt a szempontot kell alkalmaznunk, 
és akkor mai mondanivalója is természetesen adódik. Alkalmazása kö
vetkezik abból, hogy Jézus állásfoglalása irányt mutat egyháza számára:: 
az egyháznak úgy kell Isten útját járnia, hogy szolidáris legyen az em
berrel.

Prőhle K ároly
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BÖJT 2. VASÁRNAPJA
JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA A KAN ANITA ASSZONY LEÁNYÁT 

Máté 15, 21—28

Exegezis

A pogány asszony okos feleletének története Márk 7,24—30-ban is 
olvasható, ahol az asszony kényszeríti Jézust, hogy segítsen gyermekén 
(„ezért a beszédért, menj . . Mk a saját szemszögéből vizsgálja az 
eseményt s a messiási titok a problémája („nem maradhatott titokban”). 
Máté újra formálja a textust. Az elbeszélés ettől eltekintve megmaradt 
ugyanolyan terjedelműnek, ami nem mindig következik be a két evan
gélium közös történeteinek összehasonlításakor. A terjedelem azonos
sága azért van, mert bár egyes részek elmaradtak, többek között a mes
siási titokra vonatkozó megjegyzések, maga a szóanyag kibővült egy be
szélgetéssel, amelybe a tanítványok is bekapcsolódnak. Ennél a megtar
tott beszélgetésnél elidőzik a szerző, mert a segélytkérő hitének állha
tatosságára tud rámutatni. Mt elbeszélése szerint elsősorban az asszony 
állhatatos hitéről van szó. Egy exegeta külön rámutat arra, hogy a Mt 
által beiktatott beszélgetéssel voltaképpen az asszony hitét érleli Jézus 
tiszta hitté s Mt külön anyagában ez súlypontivá válik. Luther az 1529. 
február 21-i igehirdetésében ezt írja: „A hívőknek, akik keresztyének 
akarnak lenni, azoknak kell ezt az evangéliumot megtanulni, hogy a 
különféle kísértések idején erősen megállhassanak a hitben.” Majd 
ugyanő így összegez: „Ez az evangélium a hit embereié, akik általa nap
ról napra erősebbek lesznek.”

Mt az elbeszélések sorát az első és a második kenyércsoda közé cso
portosítja. Jézus megjelenése Tirus és Szidon vidékén előjele annak az 
eljövendő s minden népeket magában foglaló gyülekezetnek, amely a 
kenyércsoda körül már kezdett formálódni.

(21) A Keresztelő János kivégzése miatt meglehetősen nyugtalan kö
rülmények folytán Jézus tanítványaival együtt igyekezett valami csen
des helyre húzódni. A kenyércsoda s a Betsaida-Julias városban történ
tek a vártnál nagyobb zűrzavart keltettek. Vad kedélyhullámzás vette 
hatalmába a néptömegeket. Ügy gondolták, megtalálták azt a jó kor
mányzóerőt. amely elegendő kenyeret tud állandóan biztosítani. Ezért 
próbálták arra bírni, hogy fogadja el a zsidó Messiás-királyságot. 
(Saarisalo.) A következő napon a jeruzsálemi írástudók ellenében kel
lett vitáznia a kézmosásról s a szombatnapi rendelkezésekről. így aztán 
Jézus egyre több ellenségeskedést és rosszindulatot keltett maga ellen. 
Sokan elmaradtak a követői közül. Mindez az eddiginél több elcsende- 
sedést követelt s a nyilvános szereplés megszakítását. Legjobb volt el
hagyni az egész Galileai körzetet. Karner szerint „Mt szavai a Galilea 
északi határán túl fekvő területre mutatnak” . Saarisalo szerint a határon 
innen játszódik le az esemény, ahová az asszony „átjött” , amit Mk köz
lése is alátámaszt, lévén az a ház, ahová Jézus bement, zsidó otthon. 
Tény az, hogy minden eddigi útjánál messzebbre ment Jézus, hogy el
húzódjék üldözői elől. Tirus és Szidon vidéke már az ÓT világából is 
úgy ismert, mint Isten embereinek rejtekhelye (I. Kir. 17,9). (Mk ide
vonatkozó részeiben sehol sem szerepelt a „kai Szidónós” . A kifejezés
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megjelenése Mk-nál az óegyház főevangéliumának, Mt-nak hatása. Lásd 
Nestle apparátusát.)

(22) Az archaizáló elbeszélés így folytatódik: „és íme, egy kanaáni 
asszony. . . ” Mt itt az ÓT-ból ismert elnevezést használ, amikor az asz- 
szonyt kanaáninak mondja. Ez a megjelölés az ÖT-ban az ígéret föld
jének nem-izraelita lakóit jelentette. „Izrael házának” ellentéteként sze
repel a bálványoknak szolgáló, tisztátalan Kanaán. Az ellentét a lehető 
legkeményebb, a régi írások által szentesített. Minden a szabadban, a 
nyitott ég alatt történik. (Mk-nál házban.) Az asszony kiált. A kiáltás 
Mt-nál a segítségkérés kifejezése (9,27, 14,30). A „Dávid Fia” kifejezésnél 
meg kell állnunk. Kétségtelen, hogy a kifejezés a messiási király meg
jelölésére szolgált s nem általában Izrael gyermekeit jelentette egy nem
izraelita ajkán. így az beszélhetett, aki ismerte a Dávid által kapott ígé
retet az eljövendő Messiás származására nézve s lelkileg elfogadta azt. 
Itt elsődlegesen nem az a kérdés, hogy miképp jutott ez az asszony a 
lelki jelként ismert messiási megjelöléshez, hanem az az izgalmas, hogy 
Jézus elkerüli, mintegy hallatlanná teszi ezt a megszólítást, egyáltalán 
nem reagál rá s az asszony a továbbiakban nem is ismétli meg. A meg
előző események arra mutatnak, hogy ez a felismerés torzultan jelentke
zett, ami főképp a kenyércsodánál tűnt ki, amikor Jézust „királlyá akar
ták tenni” (Ján. 6,15). Jézus éppen ez elől a politikai-hatalmi, zendülés
gyanús helyzet elől menekült el s most ismét szembetalálkozott vele. 
A Messiás-várás a korabeli torzultságban jelentkezett, Jézus pedig sok
kal mélyebbre akart menni.

Az asszony csak a leányára koncentrált, sajátmagának is ezért kéri 
a könyörületet. A leányt „az ördög gonoszul (— szörnyen, kegyetlenül —) 
gyötöré” . (A „kakói” szó Mt-nál másutt is előfordul, 17,15.) Epileptikus, 
vagy elmebeteg lehetett.

(23) Jézus egy szót sem válaszol. A messiási titokról nincs külön 
szó, azt a történet egésze tanúsítja. Még úgy sem, ahogyan néhányszor 
Jánosnál előfordul a gyógyítási csodáknál, ti. hogy az Isten által jelölt 
óra bevárása miatt hallgatna (Ján. 2,4, 7,6). A hallgatás csak átfutó pil
lanat: az asszony hitének próbára tétele. „Jézus hátrált, hogy a könyörgő 
jöjjön még előbbre” (Korén Pál). A tanítványok belépnek az eseménybe, 
Jézushoz jönnek (5,1). Az asszony kiáltása bosszantja őket. (Hasonló 
helyzet Csel. 16,17—18.)

(24) .Jézus emlékezteti őket az egykor adott programra: először Izrael 
házának elveszett juhai! (10, 5—6 ). Nem helyes a mondatot teljes kizáró 
jelentésben értelmezni. Helyesebb így: „inkább az Izrael házából eltévedt 
juhokhoz küldettem”. (L. Pálfy cikkét a LP XXX/135-ben.)

(25) Az asszony nem nyugszik. A tanítványok beszélgetése alkalmat 
ad számára a bekapcsolódásra. Odajön, leborul Jézus előtt s kéri: „Uram, 
segíts!” A segítségkérő által intonált beszélgetés Mt számára természe
tes. Az „eleéson” kifejezésben benne van az OT-i „cheszed” s az ÜT-i 
„eleos” értelme. Tehát nem érzelmi magatartásra utal, hanem cselek
vésre, mégpedig kegyelmes cselekvésre, amely nem előfeltételez a kérő 
részéről jogosultságot, s üdvözítőf cselekvésre (vö. Kittel-szótár).

i(26) Jézus válasza Mt-nál rövid s így keményebben hat. (Mk: „hadd 
lakjanak jól először a fiák . . . ”) De ez a szándéka is, mert ez az utolsó 
próbatétel. Bár némileg tompítja a kifejezés élességét azzal, hogy „ebecs- 
kékről” beszél (Karner). Valóban meggondolandó, hogy az utcák meg
vetett és sokszor veszedelmes kóborló kutyái (kyon) helyett Jézus a 
házőrző ebekről (kynarion) szól, amelyek valamiképpen hozzátartoznak 
a családhoz. Jézus csodáiról írott magyarázó munkájában Korén Pál
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aláhúzza, hogy „ez nem a megvetés nyilatkozata, csak a jogosulatlanság: 
kifejezése-’.

(2 7 ) Az asszony felelete kissé különbözik a Mk-nál közöltektől. 
Mk nem említi az ebek étkezőhelyét: „asztal alatt” , ehelyett az „asztal
ról leeső morzsalékokról” van szó. A morzsalékok nem a fiáké (Mk),. 
hanem az ebek uraié. V. A. Malmivaara sajátosan rámutat arra, hogy 
„a kis dolgok is, bárakár a morzsák, az igazi magot tartalmazzák. Ta
nuljunk meg azért morzsákkal is táplálkozni. Minden otthonban, ahol 
ott lakik az Űr, vannak morzsák is s ezeket sem szabad elveszni 
hagyni.” Luther ennél a versnél az asszony hitének kitartására utal. 
„Tudnunk kell, hogy Isten sokszor mélyen elrejti kegyelmét előlünk. 
Ezért hát ne a saját érzéseink és gondolataink szerint vélekedjünk 
róla, hanem csakis az ő igéje szerint. Mert hiszen lám, amikor Krisztus 
egészen könyörtelennek mutatkozik, akkor se mondja ki még az utclsó 
szót. Mintha nemet mondana, pedig mégsem az, hanem függőben hagyja. 
Így viselkedj hát a próbatételben. Amikor csupa ,nem’ hangzik feléd, 
dugd be a füledet és a ,nem’ alatt s fölött Isten igéjére támaszkodó 
szilárd hittel ragadd meg a mélységes, titokzatos ,igen’-t, kitartóan, 
mint ez az asszony. Adj igazat az Ürnak s bízz mindent reá.”

(28) Jézus válasza Mt-nál egészen sajátos. Emlékeztet azokra a 
szavakra, amelyeket Jézus általában a gyógyítási elbeszélések végén 
szokott mondani Mt szerint (8,13, 9,29). A próbára tevő kinyilvánítja 
az eredményt: „Ö asszony, nagy a te hited.” Az elbeszélő nem tér immár 
vissza az asszonnyal az otthonába, megvizsgálni a történteket. Meg
elégszik annak közlésével, hogy a leány „attól a pillanattól” egészsé
ges lett.

Az asszony kéréséből tehát „az a bizodalom szól, amely hitének 
reménységével Istenre tekint és emberi nyomorúságában Istentől vár 
és kér segítséget.” (Karner.) „Történetünk nagyon élesen és világosan 
mutat rá a pistis szó gazdag jelentésének szívére: a hivő bizodalomra 
(fiducia). Ennek a pogány asszonynak Krisztusba vetett, előlegezett 
bizalmát semmiféle próba és megaláztatás nem rendíti meg. Ez az áll
hatatos hit és ez a Krisztus ingyenvaló kegyelmére hagyatkozás veszi 
el a kegyelem ajándékát, Jézus mentő és életadó szavát.” (Nagy Gyula, 
Lp 1951/14.) „Az elbeszélés éppen azt akarja szemléltetni, hogyan ta
lálja meg a hit az utat Jézushoz és hogyan győzi le azt a válaszfalat, 
amely /Izrael és a pogány népek közt megvolt.” (Karner.) Saarisalo 
pedig egyenesen az asszony gyógyulásának folyamatáról beszél s ebben 
látja indokoltnak a Mt szerinti párbeszéd részletet. Jézus válasza szerint 
— mondja — az édesanya a gyermekek kenyerét kérte, bár nem tarto
zott Isten családjához. De ez a szomorú édesanya hamarosan bekerült 
azok közé, akikről Jézus így nyilatkozott: „Hálát adok neked Atyám, 
hogy kinyilatkoztattad ezeket a gyermetegeknek.” (Mt 11,25.) Ebből a 
célból Jézus először a törvény kalapácsát használta, hogy azután a 
gyermek lelkét és hitét adhassa az anyának. Mert az a hit, amit később 
nagynak mondott, nem volt meg előbb az anyában, hanem az a változás 
ment végbe benne, hogy szíve előbb megüresedett attól, ami önmagától 
volt benne, hogy helye legyen benne Isten szeretetének. Először az 
anya gyógyult meg s csak utána termett meg a leány számára az 
igazság gyümölcse. Isten nem adja a „fiák kenyerét” , vagyis a Szent
lélek ajándékát, amely ebben az esetben a test gyógyulása, azoknak, 
akik nem hisznek benne s nem szeretik őt. A  kananita anya magát 
bűnösnek vallotta, aki mocskos, mint a kutya. De a kutyák is várják
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a morzsákat. „Aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” Tekintet nélkül 
a hovatartozásra, más emberekhez hasonlítva helyzetét „egyedül ke
gyelemre” várt. Sok olyan ember van — s Jézus körül is voltak ilyenek 

— , akik keresik a felmagasztaltatást megaláztatás nélkül, a hit gyümöl
cseit hit és szeretet nélkül. De ha a földi atya gyermekének jó aján
dékot ad, mennyivel inkább ad a mennyei Atya Szentleiket azoknak, 
akik kérik tőle. A kananita asszony várta és kérte állhatatosan, bár 
a tanítványok és Jézus is megpróbálták elküldeni. Ezt a nyomorgatott 
és mellőzött asszonyt Jézus a várakozás művészetében tanítóul adta 
nekünk.

Koren Emil

BÖJT 3. VASÁRNAPJA
Lk. 11, 14—28 ,

A textusban egy néma meggyógyítása mint a benne levő démon 
 kiűzése szerepel. Ehhez csatolja Lukács evangélista Jézusnak intő sza
vát, amely szerint ha egy démon, „tisztátalan lélek” kimegy az emberből, 
és az ember lelke üresen marad, nyolcadmagával tér vissza elfoglalni 
annak az embernek lelkét.

E két részlet összetűzése az evangélista logikája. Éppen ezért nyu
godtan kezelhető külön. Igehirdetésemben az első részlet az 1. pontot, a 
 második részlet a 2. pontot alkotja. Az igehirdetés 2. pontjához került 
a textus harmadik részlete, a boldogmondás az ige hallgatásáról és 

 megtartásáról, mert ez mély belső kapcsolatban van Jézus szavával a 
„tisztátalan lélek” visszatéréséről: úgy nem marad az ember lelke „üre
sen” , úgy tölti be Isten Lelke, ha Isten igéjét hallgatja és megtartja: — 
 a „megtartja” kifejezésen nemcsak jóeselekedetet, hanem az ige tartal
mának lelkűnkben való megőrzését, tehát a hit megtartását is értve.

Mivel az egész textust átszövi az újszövetségi kor emberének a mai 
 embertől teljesen idegen képzete bizonyos betegségeknek démoni meg
szállottsággal történő magyarázatáról, nem tartottam lehetségesnek, hogy 
ezt a problémát az igehirdetésben ne érintsem, s az e tekintetben szük
séges „mitológiátlanításit” el ne végezzem. Igehirdetésemnek vonatkozó 
mondatai feleslegessé teszik, hogy ezt a kérdést itt a műhelymunka 
eredményei során taglaljam, mert exegetikai és újszövetségi teológiai 
megfontolásom eredménye világosam megszólal a prédikációban a démo
nokkal kapcsolatosan. Csak idézem itt az egyik legújabb, „Biblisch-Teolo- 
gisches Handwönterbuch” (Göttingen, Vandenhoeck—Ruprecht, 2. kiadás, 
1959) néhány mondatát: „A démonok teljesen az Újszövetség kora gnózi
sának képzetkörébe tartoznak. Létezésük Jézus idején nem probléma, 
..hanem magától értetődő előfeltétele az akkori ember életérzésének és 
tájékozódásának. A démonokba vetett hit ezért nem tartozik bele a 
keresztyén igehirdetésbe. Sem Jézus, sem az apostolok nem kívánták a 
démonokba vetett hitet. Ez értelmetlen lett volna; mert akkor a démo
nok létében éppen olyan kevéssé kételkedtek, mint ma az úgynevezett 
természeti törvények gyakorlati megbízhatóságában . . .  A démonok léte-
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zésének problémája tisztára az emberi élettapasztalat és világmegismerés 
síkjára tartozik. . ( 8 5 .  old. Szerzője: Osterloh)

Exegletikai munkám eredményeként úgy láttam, hogy a 14—23. ver
sek alapján az embereknek és az emberiségnek a világban ma is végbe 
menő, a hittől független (mert Jézus hatalma túlnő a hivő embereken, 
adott esetben sincsen szó a meggyógyított néma hitéről, csak. Jézus 
hatalmáról, ami ma is korlátlan, s messze túlnő az egyházon) megszaba
dulását az életet nyomorító, korlátozó terhektől mind egyéni, mind közös
ségi viszonylatban kell hirdetnünk Isten országa előrevetítődő jeleiként 
— felvillanó fényjelekként a végső fényözön előtt. A 24—28. versekben 
pedig Isten országának a hitben történő megvalósulását — tehát Isten 
uralmát a hit által az egyes emberekben — kell felmutatnunk.

A két oldal együtt adja Isten országa mai jövetelének valóságát, 
amelyet úgy próbáltam hirdetni, hogy a jelenre vonatkozó teljes aktua
litása mellett megmaradjon az eschatológiai távlat, a végső beteljesülés 
reménysége.

Veöreös Imre


