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között, hogy elődeinket is már ő hívta el és állította munkába. 
Ezért azoknak a munkájában is valamiképpen benne van az 5 
munkája. Néha nagyon elrejtetten, szinte felismerhetetlenül. 
Szemmel sokszor nem is láthatóan, valóban néha az ellenkező-í 
jének a színe alatt —  s mégis benne van. Csak a hit láthatja 
meg az aratásra érett mezőket ott, ahol emberi mérték szerint 
pusztaságot vagy éppen dudvát, gazzal fe lvert határt talál az 
aggódó tekintet. „Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta 
a növekedést. A zért az sem valaki, aki plántál, az sem, aki ön
töz, hanem csak a növekedést adó Is te n . . .  Istennek vagyunk 
munkatársai, Istennek vagytok szántóföldje . . . ”  vallja  az apos
tol (I. K or. 3, 5— 9).

Nem  vagyunk egyedül, ez nagy felelősség is. Utánunk nem 
„a vízözön”  jön, hanem utódunk a szolgálatban. Sokszor oly  
fele lőtlenül bánunk a gyülekezet szellemi és anyagi javaival, 
mintha soha senkinek sem kellene számot adnunk s utánunk 
valóban a vízözön jönne. Lapunk m últ évi 5. számában, ebben 
a roimtban megdöbbentő mondatokat olvashattunk az elnevelt 
ízlésű gyülekezetekről. M érhetetlen felelősség az, hogy a le lk i- 
pásztor néha több évtizedig tartó szolgálatával rányomhatja a 
maga egyéniségének, teológiájának, emberi magatartásának, 
politikai állásfoglalásának a bélyegét a gyülekezetre s azt, egy 
bizonyos m értékig legalábbis, a maga képére formálhatja. En
nek tulajdonképpen nem szabadna m egtörténni. Hiszen nem  
X. Y. képére kellene form álódni a gyülekezetnek, hanem Krisz
tus képére. Transzparenssé kellene válnia a szolgának, el kel
lene tűnnie, hogy szava, cselekvése, példamutatása m ögött fe l
tűnjön, m egjelen jen s naggyá legyen elküldő Ura. Baj van ott a 
szolgálatunkkal, ahol egy bizonyos, emberileg érthető és e lfo 
gadható szereteten és tiszteleten túlmenően a gyülekezet'gátlás
talan rajongása veszi körül a lelkészt. Baj van ott, ahol az el
hunyt, nyugalomba vonult, vagy más szolgálati beosztásba ke
rü lt lelkész után sóvárgó nosztalgiával terhelt gyülekezet ma
rad az utódra. Félrenevelt, rosszul nevelt, emberdicséretre szok
tatott az ilyen gyülekezet, s ezért valakinek fe le ln ie kell. M ert 
a szolgálatban nyomdokunkba utódaink lépnek, nekünk azonban 
számadásra és íté letre Urunk elé kell állanunk.

„Az én gyülekezetem” , szoktuk mondani, büszkeséggel, 
fé ltő  szeretettel. Bizonyára van ennek a mondatnak jó  értelm e 
is, ha a felelősséget, az elkötelezést, a hűséget akarja kifejezni. 
Nagy baj azonban, ha hiányzik ebből a mondatból a sáfárság 
alázata. Annak tudata, hogy nem „m iénk”  a gyülekezet, hanem
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az egyház Uráé, akitől sáfárságra kaptuk szolgálatunk területét. 
Ez a sáfársági kötelezettség az anyagi értékekre is vonatkozik. 
Arra is, hogy nem magunknak építünk  —  vagy herdálunk —  a 
gyülekezetben, hanem utódainknak is. M it szóljunk ahhoz, hogy 
pl. a több gyermekes lelkészcsalád szűkösen szorongani kény
telen a tágas papiak egy-két szobájában, m ert az épület nagy 
részét a gondatlan előd más lakókkal népesítette be?

Más a magvető s már az arató, de ugyanaz a szolgálatba ál
lító és munkavégzésünkért elszámoltató Ür. Az aratás képe az 
UT-ban, de az ÚT-ban is általában eszkatologikus jellegű, az 
utolsó ítéletre utal. Ez azt is je len ti: egész szolgálatunk az elő
dök és utódok folyamatos összefüggésében mindenestül az örök
kévalóság aszpektusa alatt történik. A  „term ést” örök életre ta
karjuk be, a gyümölcsök az örök B író szeme elé kerülnek —  s 
ő a gyümölcsökről akar reánk ismerni, vajon oz ő tanítványai 
voltunk-e vagy csak szájjal vallottuk öt Urunknak.

Jézus tanítványaihoz intézett szava (Jn 4, 35— 38) azt is 
feltárja, hogy vetés és aratás az ő országában nem időben elvá
lasztható folyamatok, hanem titokzatos módon egybeesnek. 
A m ikor munkánkat az örökkévalóság fényébe állítja , ezzel ép
pen nem a távoli jövőbe irányítja tekintetünket, hanem azt a 
mára fordítja .

Nem  vagyunk egyedül. Nemcsak azért, m ert elődök és utó
dok láncolatában állunk, a hálaadás és a felelősség, az egymás 
iránti valóban szolgatársi —  vajon mennyire vesszük komolyan  
ezt a megszólítást?! —  elkötelezettség összefüggésében, hanem 
azért is, m ert Isten munkatársai vagyunk Pál szavai szerint. Az  
előttünk járók szolgálatában Urunk szerzett növekedést s adott 
jó  gyümölcsöket. A  magunkéban is csak tőle várhatjuk ugyan
ezt. S ezzel a reménységgel kell a jövőbe is tekintenünk. S ez
zel a reménységgel kell egymásra is tekintenünk. Ez a rem ény
ség szeretetet, megbecsülést, józanságot, alázatosságot és hálá- 
datosságot terem thet bennünk egymás iránt, akik egyszerre va
gyunk magvetők és aratók az örök Gazda szántóföldjén.

Dr. Groó Gyula
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Tanulmányok

Ezékiel próféta pásztori szempontjai
az Újtestámentom felől és annak mára való leckéje

Ez a pap-próféta — talán éppen származása miatt — Jójákin ki
rállyal együtt került a babiloni fogságba 598-ban. Ott sok honfitársával 
együtt, Bábeltől délkeletre, az Eufrátes hajózható csatornája (Kébár) 
melletti Thel-Abibban telepedett le. Fogságuk ötödik évében, tehát 
594-ben hívta el Isten prófétai szolgálatra. Házas ember volt, de fele
ségét 589-ben hirtelen halál ragadta el. Prófétai szolgálata, könyve ada
tai alapján, 572-ig tartott. — Bár prófétává lett, papi hivatását sem 
feledte és igazán sohasem tudott elszakadni Jeruzsálemtől, a templom
tól, az otthon maradt honfitársaitól. Papi szolgálatát megfelelő pász
tori szempontokkal végezte fogolytársai között, akik a Bábeltől nem 
messze eső és parlagon heverő földek megművelésére rendeltettek. 
Pásztori teendői elvégzésére több körülmény késztette. Mint pap is, 
meg próféta is két lábbal állt rá arra az üdvösségtörténeti útra, ame
lyiken népét a váltságszerzés eszközéül kiszemeltnek hitte, a szótartó 
Isten ígérete alapján. Ezzel függ össze az a féltés, amelyik minden szol
gálatából árad azok felé is,, akik otthon maradtak, azok felé is, akik 
körülötte voltak. Az Ótestámentumot nem azzal becsüljük meg igazán, 
ha Űjtestámentomot próbálunk csinálni belőle, hanem azzal, ha minél 
többet látunk meg a kettő összefüggéséből. Abból, amit akar és cselek
szik IS'ten, abból amit akar és cselekszik az ember, abból, ami hiány
zik, de amire Isten maga céloz és tör. Csak így válhatik számunkra az 
Üjtestámentom a beteljesedés és lehetőség örömének igazi fundamento- 
mává. Erre az egyenes vonalra léptette rá Isten Ezékiel papot és meg
értette magát vele. Ezékiel meg vállalta a töretlen utat és azért volt 
próféta. Mivel Istent mégértette, azért vette komolyan jelenét és a jö
vendőt. Mivel szerette és féltette népét, azért volt pásztor és azért nem 
tudott elszakadni a jelentől'a jövendőért és a jövendőtől a jelenért, ha
nem a kettő lenyűgöző módon összeesett nála. A  titka, alapja, garan
tálója egyiknek sem ő volt. Nagysága nem is abban a kiválóságban van, 
amelyik több szempontból prófétatársai fölé emelte, hanem abban, hogy 
töretlen utat engedett annak, aki a múlt, jelen és jövendő gazdája. Aki 
hatalmas és szeret. Aki szent a keménykezűségében és a lehaj olásában 
egyaránt és még a szíve sem sodorja a bűn, az igazságtalanság oldalára. 
De a hatalma sem funkcionál szeretete nélkül az ítélet útján sem. Azzal 
is új hajnal hasadását célozza. A  jelen és jövendő feszültségében kapta 
Ezékiel szolgálata sajátos etikai veretét. Pásztori szempontjaiban nem cso
da hát, ha ott van a valóságlátás, amelynek során érvényesül kimagasló 
műveltsége, szociális szempontja, a béke, a jólét akarása, a józanság, a 
felelősség és reménység siettető dinamizmusa. Istenhez kötöttsége népéhez
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kötöttséggé és népe határán messze túlnéző emberhez kötöttséggé érlelő
dött. A  próféta neve emlékeztetőt és biztatást jelentett ebben az irány
ban, amely a mi nyelvünkön így közelíthető meg: Erős az Isten, vagy 
cselekvő értelemben, Isten megerősít.

X. A PRÓFÉTA PÁSZTORI SZOLGÁLATÁNAK TERÜLETE
Bár Ezékiel fogsági próféta volt, pásztori területének nemcsak a 

közvetlen köi'nyezetét jelentő fogolykolóniát tekintette, hanem közvet
ve az otthon maradottakat is. Egyáltalán nem mondható könnyű terep
nek ez a terület. Az egyik, a közvetlen gyülekezete, templom nélküli 
gyülekezet. Rájuk nézve az volt az otthon maradottak véleménye: „Tá
vozzatok el az Űrtói, nekünk adatott ez a föld örökségül”. Tehát a ha
gyományos templom- és kultusz-szemlélet odafajult, hogy a fogságiak 
már nem részesei az Űrral és gyülekezetével való közösségnek. A  ki
váltság-érzet és kiváltsághübrisz szemmeltartását, leleplezését és lenye- 
sését szempontként kellett, hogy számításba vegye Ezékiel az otthon- 
maradottak felé, de elsősorban a fogságiakért. Hiszen, ennek a negatív 
visszahatása elkerülhetetlen volt a foglyok között. Annál is inkább, 
mert az emberek akkor is fantáziának. Reálpolitika helyett inkább le- 
gyezgették a saját vágyálmaikat és fantáziájukat, azaz a közeli szaba
dulás és hazatérés megvalósulásának híresztelését. Annak kézenfekvő 
kútbaesése pedig, a naiv lelkesedés és bizakodás ellenpólusaként, súlyos 
depressziókat szült. Otthon, Jeruzsálemben, az alaptalan kiváltság
hiedelem elködösítette a közeli veszedelmet, a viszonylagos szabadságért 
való hálát és lesodorta napirendről a megtérés szükségességét. E he
lyett a Jahve elleni lázadás, pártütés, sőt, a „möri” szó (pártos, makacs) 
igei alakjának megfelelően, az Isten elleni provokáció útjára léptek. Az 
idejében való látás és hallás elmulasztásának késő bánatot rejtő köny- 
nyelműségét így fejezte ki Ezékiel: „...Szem eik vannak a látásra, de 
nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak” (12,2). A  rossz 
tanácsnak (1 1 ,2) kelete támadt abban a városban, amelyik várossal 
együtt az Urat is a maga számára kisajátíthatónak gondolta. Ennek le
leplezését és kivédését jelentette egyúttal az az ígéret, amelyik a szét
szórtak felé hirdettetett kapaszkodónak: „Én leszek nékik templomul 
(szent-helyül) rövid időre a tartományokban, amelybe mentek” (11,16). 
Isten tehát maga biztosítja az Ővele való kapcsolat lehetőségét a jeru- 
zsálemi templomtól távolszakadtak számára. Olyan új szempont ez 
Ezékiel szolgálatára nézve, amelynek közvetlen hatása igehirdetésében 
a nagyobb felelősség megalapozója. A  jeruzsálemi szűkkeblűséget áttöri 
Isten igéje, terve és szeretete (11,15—16). A  pusztulás előtt álló temp
lom nem Isten „kalitkája” az önzés és hamis biztonság céljára, hanem 
alkalom arra, hogy hallják Isten szavát, idejében komolyan vegyék és 
cselekedjék akaratát. Mintegy megcsúfolása ennek az, amit a 8. feje
zetben olvashatunk. Ez a templomra vonatkozó vízió a fogságiak meg
térését sürgeti a jövendőért. Ezékiel házában ott vannak a vének, akik 
a foglyok között továbbra is vezetőszerepet vittek. Ugyanakkor a „lé
lek” elragadta őt jeruzsálemi látomásokra. A  látomás rettenetes. Lábra- 
kapott a templomban a pogány Asera-kuűtusz, a szerelem istennőjének 
kultusza. Titokban bár, de annál veszedelmesebben dívott az egyiptomi 
bálványkultusz. Az ott ügyködő hetven vén között nem véletlenül utal 
Ezékiel Sáfán fiára, Jaazanjáhura. Személye — eszünkbe idézvén atyjá-
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nak a Jósiás-féle reformban vitt szerepét — még élesebbé teszi az is
tentisztelet lezüllésének kontúrjait (II. Kir. 22,3 kk). Az asszonyok az 
elhaló, majd újraéledő természetet megszemélyesítő babiloni Tammuzt 
siratják. A  bálványozás és a Jahve iránti hűtlenség csúcspontja a bábeli 
napkultusz meghonosodása. A  vesznitérés sodrában szökni vélték a 
megvakultnak hitt Istent és az önző számítgatások felelőtlen menekü
lésében elburjánzó bűnök egyre közelítették a pusztulás gödrét. Szinte 
egészen elfelejtették a felelősségből és a nép helyzetéből bőven adódó 
feladatokat.

A  Babilonba érkező hírek igazolták a próféta látását (12,22—24; 
18,2; 33,21—24). A  kardcsörtető katonapolitikusok naivságát viszont nem 
igazolták az események (7,14; 33,26). Az események a „kéc”-et és a 
..cöfírá”-t (kéc =  vég; a cöfírá, igei alakjának megfelelően: szövevény, 
sorsforduló. Károlyi: végzet) igazolták (7,7. 10). Isten végetvetett a ha
talmasok kevélységének (7,24: 33,21), amely a szociális bűnök tömke
legét takarta. Erőszakot, amelyben a hatalom az önérdek, a kapzsiság 
és a harácsolás indulatának megfelelően mérte az igazságot (16,49). A fe
lelőtlenül gondtalan gazdagságot a minden lehetőségből kizsúpolt sze
gények nyögték. A  pogány kultusz zabolátlansága beszögellett a családi 
ás társadalmi életbe (33,26 b). A  próféta pásztori hangjában nem hök
kentette meg a népet Isten ítéletes közelsége. Legalább idejében nem. 
A  saját nyereségét és élvezetét hajszolok társasága a hamis esztétika 
reakciójába húzódott. Ezékiel igehirdetésének éle elől (33,30—33). A  „jó 
hegedűs” megtérésre hívó szavát hízelgő elismeréssel próbálták meg
kerülni. Hallgatták, de nem cselekedték. Rettenetesen elfelejtették, hogy 
Isten nem esztétikusoknak és kritikusoknak, nem szellemi produkcióra 
éhes embereknek, hanem vesztükbe rohanó bűnösöknek prédikál féltő 
szeretettel, az élet akarásával. Azért: „rettegés jött el” (7,25). Keresték 
a békét, de nem találták. Miért nem? Azért nem, mert nem akarták 
érteni annak csodálatosan gazdag vetületét, amelynek megfelelően ak
kor adatik az ráadásul, amikor áldozatos útján jár az egyes és a nép 
mindenkire tekintettel. A  „sálóm” nem kiváltság, hanem kegyelmi aján
dék az érte és benne való munkálkodás során. Nem a sálómból vezet 
vissza az út Istenhez és el a felebaráthoz, hanem a kettős viszony gyó
gyulásából nyílik hozzá az ajtó, kezdődik és folytatódik áldozatos és 
áldott útja. Ezt azonban csak Ezékiel értette akkor. Izráel pásztorai és 
népe nem. Otthon sem, de a fogságban sem. A  nyáj tévelygése, az erő
sek hízása, a gyengék felelőtlen és szeretetlen félrelökése, a hatalommal 
bírók öklelése és az erőtlenek sebeinek mérgedése ítéletet és kegyelmet 
sürgetett.

2. A FELKÉSZÜLT PÁSZTOR

Az elődökéhez képest sok új és eredeti gondolaton, kifejezéseken, 
képeken kívül több más körülmény is igazolja, hogy Ezékiel felkészül
ten végezte szolgálatát. A  maga korának igen tanult és művelt papja 
volt ő. Törvényismerete túlnőtt a hagyományoson, mert alkalmazásá
ban felbukkannak olyan mozzanatok, amelyek önálló értelmezésre val
lanak. Nem az egyénieskedés, hanem az időszerűség értelmében, ami
kor is a törvény sablonos alkalmazása helyett új megvilágítást és elbírá
lást tett szükségessé egy-egy új helyzet vagy eset (18,f; 33.f; 36.f; 37.f). 
A  külsőséges törvénycselekvés szemméltartása és szorgalmazása helyett
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úira meg újra előkerül nála a személyes belső érzület, gondolkodás és 
akarás figyelembevétele (11,2.5; 16,30; 23,48). Az ítélettől való puszta 
rettegés és rettegtetés negatív jellege helyett a bűn igazi megbánása, 
az Isten akaratával és ítélete jogosságával való belső egyetértés pozi
tívuma került elő (20,41—44 ; 23,32—35; 36,31). A  törvény külső meg
szegésének korholása helyett felötlik az Isten jótakaró és előlegezett 
szeretetével való hálátlan és kevély visszaélés, mint a bűn mélyebb 
megértése (16,5—20). Annak a szempontnak, amely szerint Isten nem 
Izrael érdemére, hanem kizárólag könyörületére tekintettel cselekszik 
jót népével, az új szív készsége felel meg, amelyik utálja a bűnt akár
milyen formájában is. A  rágalmazástól kezdve a vezetők (papok, pró
féták, fejedelmek, családfők =  pásztorok) visszaélésein és követésre talált 
rossz példáján keresztül a szekszuális aberráció minden fajtájáig. Az 
új szív látása szerint a bűn „salakká” teszi Isten népét, ami másik ol
dalról is szemlélve a romlást és rontást, azt jelenti, hogy miatta nincs 
helyén az ember. Nem ott van, ahol Isten látni akarja és nem abban 
elfoglalt, amire rendeltetett (22.f). A  kegyelem alapján újuló szív szá
mára azonban új megvilágításba kerül a törvény cselekvése (36,26—27). 
Éppen ez a belső viszonyulás mutat erősen az újszövetség irányába. Ez 
a változás eredményezi, hogy a salakból „falat falazok” és „törésre állók” 
lehetnek és lesznek (22,18—19; 22,30).

Jól ismeri — mert ez is beletartozik felkészültségébe — népe tör
ténetét, nemcsak eseményeiben, hanem teológus módon átgondoltan és 
kiértékelten (20.f). Lelkipásztori beszélgetései arra mutatnak — és eb
ben is alaposan elüt a hamis prófétáktól és hűtlen pásztoroktól—, hogy 
olcsó népszerűség helyett az igazság és valóság megvesztegethetetlen 
reprezentánsaként konkrétságra, időszerűségre törekedett. Szinte bámu
latos alapos helyzetismerete! Mind Isten szuverenitásának következe
tes tisztelőjeként, mind pedig az egyéni és közösségi felelősség áthárít- 
hatatlansága dolgában határozott, kiforrott jellem és egyéniség (14.f). 
Saját népe határán is messze és tüzetesen túlnézett és a világhelyzet 
korabeli összefüggéseinek keresésében és kezelésében bizony párját rit
kítja. Alázatos, mégis kritikus. Széles látókörű, mégis egyszerű. Hazafi 
és mégsem soviniszta. Túlnőtt népének a többi néppel szembeni kizáró
lagosságán, de mégsem táplált kisebbrendűséget. Reális a komoly ve
szély látásában, igazi célja mégis a vigasztalás, az új kezdet, az élet, a 
jelen és jövő. Szenvedélyes, de fegyelmezett ember, aki a puszta köte
lességen túlmenően szerette és féltette népét.

3. EZÉKIEL PÁSZTORI SZOLGÁLATÁNAK FUNDAMENTOMA
Van alapja annak, hogy régóta kiemelték a gyakorlatot és életet 

szemmeltartó írásmagyarázók Ezékiel szolgálatának erősen pásztori vo
nását. Ebben kétségtelenül messzebb lépett próféta elődeinél, de talán 
kortársainál és utódainál is. Természetesen ez nem magánvállalkozás 
alapján történt. Roppant fontos ebből a szempontból a következő ige 
megértése: „Embernek fia, őrállóul adtalak én téged Izráel házának, 
hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben” (3,17). 
Belőle az a józanság árad, amelyik Istent nem világtól elkülönült fen
ségében, titokkal tele transzcendenciájában és önmagában szemléli, ha
nem olyan Istennek hirdeti, aki az ember üdvéért szól és cselekszik.
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A „ben ádám” , mint Ezékiel könyvének specialitása, kifejezi -az ember
nek azt a valóságát, amellyel tudatosítandó módon elüt gazdájától, Is
tentől. Nem az istenképűség cáfolata ez, hanem a teremtettség, az esen- 
dőség, a kegyelemre szorultság és kiszolgáltatottság megerősítése. Az őr
álló nem embervoltában különbözik a többiektől, mert azok is „ben 
ádám” (ember fia), hanem felelősségben és megbízatásban. Nem úr 
a szolgálatában, hanem benne van megmásíthatatlanul egy kettős vi
szonyban. A  teremtőhöz, az Űrhoz való viszonyban és a többiekhez való 
viszonyban, amelyből következően az őrállás Isten felé felelősség, az 
emberek felé pedig fáradhatatlan odaadás és hűség. Távolról sem alkal
mi, vagy szezon dolog. Abban mindig elengedhetetlen mozzanat a sze
mélyes felelősség, a jelen és jövendő összefüggésének szemmeltartása, a 
közösség egészére való tekintet és az alapos felkészülés. Ezért lényege
sek Ezékiel pásztori szolgálatának a személyi feltételei. A  született 
adottságok ugyan önmagukban nem elegendők. Azoknak az Istenhez 
való viszonyban úgy szabad és kell összehangolódniok, megtermékenyí- 
tődniök, hogy helyesen érvényesüljenek a cselekvésben, a pásztorra bí
zott szolgálat horizontjának felmérésében és az elérendő keresztülvitelé
ben. Az akarnokság helyett engedelmesség, az egyénieskedés helyett 
egyéniség szükséges az olyan nagy ügyben, amilyenről Ezékiel szolgála
tában van szó. Ez az engedelmesség csak a megbízóhoz szabott lehet. Ez 
az egyéniség csak a feladathoz, a szolgálat területéhez, a pásztor népé
nek kiválóságához és ítéletes fonákságaihoz méretezett lehet. Egyfelől 
tehát sohasem támadhat hézag Isten felé a lecke tanulgatásában: ..Em
bernek fia! Minden beszédimet, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe 
és füleiddel halld meg.” Másfelől az ige rögtön odafordítja tekintetét a 
szolgálat területére: „Eredj, menj el a foglyokhoz, a te néped fiaihoz és 
szólj” (3,10—11). Az elkeseredés és a harag nem lehet a célra szánt és 
feladattal megterhelt pásztor eszköze. „Mert pártos ház” Izráel háza, 
azért az elkeseredés és harag csak a kudarc, a vereség eredményezője 
volna. A  megkívánt szolgálati plusz Isten erős kezéből garantált. E nél
kül az ítélet fejszéjének villogtatása, vagy a kegyelem ígérgetése balfo
gásnak bizonyulna s részben nevetségessé, részben tragikussá válhat
nék a pásztori szándék. Isten részéről ezért történik több a puszta bá
torításnál. A  „ne fé lj” biztatásának Isten ajándéka és egyidejű akciója 
a fedezete: „És jőve belém a lélek és állata engem lábaimra” . Isten ma
ga áll a siker mögött, és irgalma akkor is megmarad megoldásnak, ha 
célt-tévesztettnek látszik a szolgálat. A  kemény orca és homlok az e fe
lől való teljes meggyőződés Isten által teremtett pecsétje és hitelessége.

A  pásztori szolgálat távlatát ez a mondat fejezi ki: ..Miért halnátok 
meg Izráel háza!?” (18,31/b; 33,11). Ebben együtt van a küszöbre lépett 
baj és Isten mentő szándéka. Isten vesznitérő népének életét akarja. 
Békességet akar a „sálóm” hatalmas gazdag tartalmának megfelelően. 
Erre azonban a megtérés szorgalmazásával kell utat nyitni, el egészen 
az egyes személyek felelősségének ébresztéséig és felébredéséig.

4. A PÁSZTORI SZOLGALAT TARTALMA

Tartalmilag két szóval próbáljuk megközelíteni a pásztori szolgála
tot. Az egyik a „cófe”, amelynek igei és szótári alakja a „cáfá” . Igeként 
azt jelenti: figyelmesen szemlélni, megfigyelni valarViit, kémlelődni, fel
deríteni, magas helyről (pl. őrtoronyból) körülnézni, őrködni, csősz-
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ködni. A  belőle képzett és főnévként használt kai participium olyan 
valakit jelöl meg, aki meghatározott terület szemmeltartását végzi. 
Puszta érdeklődés, vagy megbízatás révén. Ezékielnél nyilvánvalóan 
csak az utóbbiról lehet szó. A „cófe” melletti „nötattíká” szuffikszumos 
igealak, a magyar adtalak ragozott alaknak pontosan megfelelően, ki
fejezi a megbízás eredetét és azt is megjelöli, aki annak tárgya. Ezékiel 
őrállói tisztébe Izráel egész házának szemmeltartása tartozik, „ma
gas helyről” kapott rendelkezés alapján. Ez tipikusan pásztori eset, mert 
nem kerülheti el semmi sem a figyelmét, ami a nyájra vonatkozik. An
nál inkább nem, mert a figyelme alá rendelt nyáj emberek nyája és az 
nem az övé, hanem Istené. Azzal Istennek célja van és az féltésének és 
szeretetének tárgya önmagára és az egész világra nézve egyaránt. 
Megfigyelésének ki kell terjednie a jóra, rosszra, a meglevőre és a 
hiányra. Körültekintésébe a szükséglet, a veszedelem és a visszaélé
sek is beletartoznak. Fel kell derítenie idejében a gonoszt, akár kívül
ről, akár belülről leselkedik. Akár az egyestől egyesek felé, akár az 
egyesektől az egész nyáj felé, akár fordítva bukkan fel az. Jelet kell 
adnia, ha baj közelít. Posztját soha nem hagyhatja el addig, amíg arra 
szabályszerű utasítást, vagy engedélyt nem kap. Az irhamentők hazabe
szélő filozófiáját nem az őrállónak találták ki. Az a körülmény, hogy 
ez hálátlan „mesterségének bizonyulhat, nem indok tágításra. Megbízó
ja behajtja rajta a kárt, akár mulasztásból, akár szándékosan okozza 
azt.

Természetesen az a határozottan pozitív oldala is megvan az őrál
lásnak, hogy gyakorlója jó hír közlésére, örömet szerző ajándék hozzá
férhetőségének tudtuladására kötelezett azok felé, akik posztja látó
határába esnek. Az eddigiekből következik, hogy az őrállónak a maga 
felelőssége kisebbedése nélkül kell arra törekednie, hogy a nyáj egyes 
tagjainak és egészének felelősségét, a kétféle felelősség kölcsönhatásá
nak meglátását szorgalmazza. Ugyanakkor nyitva álljon — előjogok és 
hátrányok nélkül — a közös gazda által ígért és nyújtott lehetőség a 
nyáj minden egyes tagja számára. Legyen az a megbocsátás új kezde
tet indító ajándéka, vagy a mindennapi életigényt kielégítő adomány. 
Ezek az ügyek nem fordulhatnak meg az őrállást végző pásztor indu
latán, hangulatán, szimpátiáján vagy antipátiáján. Az őrálló az egész 
nyáj adósa. Érte van és sohasem fordítva. Előbb-utóbb félreteszi az út
ból megbízója, ha buktató a nyáj felé szánt bárminemű közlése vagy 
odaszánása dolgában. Az őrálló jutalmának vitatása mindig kívül ma
rad a kerítésen, hiszen a rendelkező gazda iránti bizalommal nem fér 
össze a számítgatás csereakciója. Számára a kegyelem felőli bizonyos
ság, a megbízó jószándékáról és szeretetéről való meggyőződés többet 
jelent a kiszámíthatónál. Egyébként az is beleférhet Isten részéről, úgy, 
ahogy azt ő jónak látja és a célnak megfelel.

A  másik szó a „róe”, amely a „ráá” igéből származik és annak kai 
particípiuma, de általában főnév gyanánt szerepel. Mindkét formában a 
pásztorélet. szava. Az igei alak a legeltetés cselekvésének kifejezője 
A róe igenév, vagy névszói alak a legeltetést végző személyre utal. Mint 
legtöbbnyire az egész bibliában, Ezékielnél is átvitt értelemben szere
pel és a gyülekezetnek hivatásos pásztorát jelöli meg, akinek elalkud- 
hatatlan feladata, hogy a nyáj megkapja az életrevalót. Ez az életre
való — a kifejező képnél maradva — : a legelő, a törvény és evangé
lium, már az ótestámentom szerint is. Mózes által ugyan a törvény ada
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tott, a kegyelem és igazság pedig Jézus által lett. Isten szeretettnek su
garai azonban — éppen az eljövendőre tekintettel — egyáltalán nem 
hiányoztak, hanem érvényesültek az egész ószövetség során. Különösen 
megérezzük ezt a prófétáknál. Nemcsak az ótestámentom evangélistá
jánál, Ézsaiásnál, hanem Ezékielnél is. Ilyen értelemben — és a ráá, 
róé szavak mélyebb tartalmának megfelelően — a legeltetés a pásztorrá 
és az egész nyájra egzisztenciális tartalmú kifejezés, amelyik messze 
túlnőtt a „barompásztorság” ügykörébe tartozó jelentésén. A  legelő is, 
a nyáj is Istené. A  pásztor a legelőhöz is, meg a nyájhoz is csak a fe
lelősség és a számadás kötelezettségével közeledhet és mindkettővel 
csak az Istenhez kötöttséggel megterhelten bánhat. Felel azért, hogy 
a nyáj hamisítatlanul megkapja az Isten által nyújtott legjobbat, de 
azért is felel, hogy amit megkapott, az ne rekedjen bele valami ünnepi 
vagy kultuszi külsőség mechanizmusába, hanem az egész életet, annak 
minden területét áthassa, a közösségnek és az egyeseknek viszonyait 
átformálja és belülről kifelé irányuló módon megújítsa. A pásztori szol
gálatba így tartozik bele — Ezékiel szemléletének, meg az eredeti ki
fejezéseknek jól megfelelően — nemcsak a közvetlen Istenhez való vi
szony törvényének megfelelő korrigálása, hanem az a mindennapra való 
életújulás is, amelyik valamennyi viszonylatban a gyógyulás jeleivel 
prédikál. Vagyis a legeltetésnek a törvény és evangélium eledelével 
etikai síkon is gyümölcsöznie kell. Akkor pedig a szó többi jelentésé
nek is mondanivalója van. A  nyájjal foglalkozni kell. Ápolni, gondoz
ni kell A  pásztornak ismernie kell a nvái bűnét, sebét, hiányát, ter
hét, sóhaját, hamis vagy indokolt vágyát és reményét. Akkor azt taná
csolni kell, vezetni és őrizni kell. Meg kell érteni és szeretni kell. 
Ilyen mélyre nézetnek és láttatnak a pásztorolás szavai.

5. EZÉKIEL PASZTOROLAsANAK FŐVONALAI

Ezékiel próféta pásztori alapállását ez a mondat határozza meg: 
„T i az én nyájam, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig 
Istenetek (vagyok)” (18,4; 34,31). Nem lehet tehát a nyáj senki zsákmá
nya és senki prédája. Csak a tulajdonos felől lehet megközelíteni, mert 
aki máshonnan közelít, az zsákmányra les benne, vagy vesztét akarja. 
Ezt a szempontot részletesebben is megvizsgáljuk. Isten, mint a nyáj 
gazdája, nem sanyargatni akarja azt. Olyan életrevaló viszonyt kínál fel 
és szándékozik vele teremteni, amelyben minden hozzáférhető, ami 
szükséges. Ebben a szándékában és ebben a viszonylatban a törvény 
nem az elviselhetetlen nyűg átka, hanem egyfelől keret a találkozásra, 
másfelől a viszony, a lehetőség és felelősség ébrentartója. A lehetőség
ből élhet, mert az igétől a mindennapi kenyérig minden belefér. A  vi
szonynak a bűnbocsánatból való újulása is. A  felelősség pedig kiemeli 
a nyájat az öncélúság és önmagának-valóság szűk ketrecéből, annyira, 
hogy egyenesen a felelősség lesz leghitelesebb ismertetőjele Istenhez 
tartozásának.

A bűn miatt azonban mindez nem magától értetődően érvényesül. 
Sőt, egyszer-egyszer annyira nem érvényesül, hogy a nyáj vesztébe ro
hanása, Isten ítélete miatt, saját maga felől pedig a jóvátehetetlenség 
miatt, aggasztó. Ezért igaz az, hogy a nyájat csak a tulajdonos felől sza
bad megközelíteni és Ezékiel pásztori szolgálatának ez az alaptónusa. 
Az Isten részéről felkínált életlehetőség a vele való élésben is, meg a
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vele való visszaélésben is, Isten elé, a tulajdonos elé készteti vagy 
kényszeríti a nyájat. Ha az ajándékkal való élés történik meg, akkor 
belső szükségszerűség készteti Isten elé. Ha pedig visszaél vele, ak
kor az ítélet fenyegetése és a megtérés elodázhatatlansága kényszeríti 
a nyájat gazdája elé. A  pásztori szolgálat legeltetés jellege, továbbá 
a nyáj közvetlenül Istenhez kötött egzisztenciájának megélése, annak 
mindennapi gyakorlati kivetítődése, akusztikája, tendenciája, jó vagy 
rossz gyümölcse megmásíthatatlan érvénnyel rögzíti a csak Isten felől 
lehetséges megközelítést.

Az „emberek vagytok” kifejezés világos konkretizálása az elmon
dottaknak. Isten nem a találó képdk Istene, hanem nyájának Istene. 
Tisztában van azzal és kifejezésre is juttatja, hogy ebben a világban 
nem angyalokkal van dolga, hanem emberekkel, akik a kegyelemben is, 
meg a bűnben is, olyan örökséget hordoznak, amellyel ő maga számol 
példátlan realitással. Ez a megértés Isten részéről vigasztaló módon és 
nagy bátorságra jogosító módon fejezi ki azt a részvétet és szolidari
tást, amelyben a pásztornak is szükséges összecsendülnie Övele. Ha az 
utóbbi elmarad, akkor vagy föléje kerekedik a nyájnak és hamis pász
torok módján uralja azt lelkileg és fizikailag, vagy csüggeteg megtor
panásban maga a nyáj sodorja magával tehetetlenül és eredménytelenül 
a szétzüllés útján. A  pásztorság jó gyümölcse mindkét esetben elmarad 
és a le nem törlesztett adósság ítélete eleven szénként lebeg a pász
tor feje felett.

Mivel csak Isten felől közeledhet a pásztor a nyájhoz, közeledése 
nem lehet a bíró és a hitelező magabiztos nagymellűsége. Ez a maga
tartás éppen arról árulkodnék, hogy a pásztor inkább maga felől köze
lít, önmaga dölyfös felhatalmazottja, amelyen nincs rajt sem Isten pe
csétje, sem pedig az eredmény igazolása. De nem lehet a pásztor olyan 
bizonytalan és ingatag trombitás sem, akinek a nyáj hangulata, beál
lítottsága vagy befolyásoltsága szabja meg a magatartását, mondani
valóját, módszerét és egész tevékenységét. Az Isten felől közeledés 
azért a nyájféltés indulatával terhes és a szeretet melegével teljes.

Ezékiel pásztorságának második vonása, hogy tudja pontosan mit 
akar. Nagyjából négyes ütemű a célja. Az észretérítés és a belátás szor
galmazása, ami a bűn nem általános, hanem konkrét és személyes fel
ismerését, valamint Isten kegyelme nyitvahagyott ajtajának felismeré
sét foglalja magaban elsőrenden. A  második ütem vagy lépcső a döntés 
megérlelése, nem a tevék lassúságával, hanem a sürgősség vonásával. 
A döntés szükségességének Ezékielnél nincs idői távlata vagy kitolódása, 
hanem életbevágó hordereje a most halaszthatatlanságával kényszerít, 
vagy pedig elkésik. Az elkésettség jóvátehetetlenségének, a végnek kér
lelhetetlen megláttatása nem a pesszimizmus ismételt kitörése Ezékiel
nél, hanem az „éppen most” döntésének életbevágó megcélozása. Ha 
puszta jövendölésekről volna csak szó, az elkésettség esetére valóságos 
ítélet meghirdetése során, nem térne vissza rá annyiszor a próféta. Te
hát a pásztor bukkan fel a próféciák komorsága sűrűjében is. A  dön
tésért, a megtérésért. A  harmadik ütem a kegyelem megélésére törés, 
amely az egész életet átfogja. A  hazatérés nem önmagáért való roman
tikus esemény Ezékiel programjában és a nyáj holnapjában, hanem 
keret az új megéléséhez. Távolról sem puszta lelki élmény, hanem egyé
ni és közéletújulás a bizalom, a hűség, a kenyér ügyében egyaránt. 
A  negyedik ütem a jövendő olyan merész felvillantása, aminek ígére
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tes sodrásába az új nemzedék és nemzedékek is beletartoznak. A  jö
vendő szempontja nem csökkenti, hanem feltornyozza a jelen felelőssé
gét, a kicsi fontosságát és a nagy ügy komolyságát. Ezek az ütemek 
vagy lépcsők nem kicövekelt mesgyéjű parcellái Ezékiel pásztori látó
határának. Inkább az eligazodást, a megértést segítő szemüveget és 
mankót lássuk benne. Amikor a próféta pásztorai, akkor az aktualitás 
és a sürgősség diktálja a tempót, a sorrendet és inkább a rendszeres
ség szenved csorbát, mint a hűség és a cél.

Amikor Ezékiel belátásra céloz, amikor a döntést szorgalmazza, 
amikor a kegyelem megélésének Istentől felkínált lehetőségét hirdeti, 
amikor a jövendő kegyelemre épült bizonyosságát villantja fel, akkor 
az életet félti, akarja és szolgálja. „Ah, ah, Uram Isten, avagy ki aka- 
rod-é irtani lzráel egész maradékát, mikor kiöntöd búsulásodat Jeru
zsálemre?” (9,8b) — könyörgi a népét féltő pásztor. Ez a féltés nem 
tűri 3 kendőzést, a köntörfalazást és az ámítást. Azok csak a kataszt
rófa bekövetkezésének meglepetését növelik. A  bolond próféták és a 
hűtlen pásztorok hazug jövendölést csomagoltak az Ürra való hivatko
zásba (13,6). A  nép életének töréseit, sebeit, orvosolatlan bajait pedig 
elkenték, a helyett, hogy nyilvános feltárását és azonnali orvoslását 
megkezdték volna (13; 5.10; 22.f). A  hanyagság, késlekedés azonban ép
pen az ellenkezőjére fordult a nép önző kihasználása tekintetében 
(13,18). Abban nem tompult el a fürgeség. — Ezékiel bizony megszellőz
tette ezeket a dolgokat, nem a demagógia hamis prófétás és hamis pász- 
toros metódusával és indulatával, hanem a népet féltő, annak életét 
akaró és szolgáló pásztor indulatával és szándékával. A  személyes fe
lelősségre való felrázás céljából kiemeli a kollektívumban megbúvókat 
az egyéni számadás és megtérés útjára. „Amely lélek vétkezik, annak 
kell meghalnia, a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje 
a fiú vétkét, az igazon legyen az ő igazsága és a gonoszon az ő go
noszsága” (18,20). A  sorsszerűség felelősség tompító ballasztját leeme
li Ezékiel onnan, ahová a kényelem és a felelőtlenség tolta azt. „Ha a 
gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett és igazsá
got cselekszik, élvén éljen és meg ne haljon” (18,21). A  bűn és kegye
lem látása (36,31), a megtérés és engedelmesség ügye egyszerre bukkan
nak fel Ezékiel igehirdetésében, mert egyszerre érvényesek az életet 
akaró Isten szívében és szándékában. Egyik sem pillanatnyi aktus, han
gulat és „víharágyú” , amelyet „frontátvonulás” uitán félre lehet tenni, 
hanem az Istennel való közösségben egész életre, jelenre és jövendőre 
szóló forrás és folyam, amelyik az egyént összeköti a közösséggel, a je
lent a jövendővel, a szentet és ünnepit a hétköznapival, a pillanatnyit 
a történelemmel és az örökkévalósággal. A  próféta-pásztor eltanulta 
Isten távlatát, amelyik úgy öleli át népét, annak élete egész területét, 
mint a kék égbolt tavaszi napsütésben azt a horizontot, amelyet át
pillant a csodálkozó szem. „Miért halnátok meg óh lzráel háza!?” — 
miért? Hiszen: nem gyönyörködik Isten a bűnös halálában, az embe1' 
halálában! Nem kívánja azt. A  kegyelembe belefér a megtérés, az új 
élet is. Sőt, csak abba fér bele. „Adok nékik egy szívet és új lelket 
adok belétek és elveszem a kőszívet testetekből és adok néktek hús
szívet. És az én lelkemet adom belétek és azt cselekszem, hogy az én 
parancsolataimban járjatok és az én törvényemet megőrizzétek és be- 
töltsétek” (11,19; 36,26—27). Teljesen hiányzik ebből az evangéliumból a 
biztos nyeregben ülő kevélysége, a felülről lefelé beszélés, az önma-
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aáért való lövöldözés, de egészen betölti a féltés, az élet akarása, az Is
ién szereteiere epuit emberszeretet.

Az egészen kegyelemre épült megújulás nem kurtulhat az emberek 
belső világára. A vétkekből megtisztított nép újjáépíti a lerombolt vá
rosokat és elpusztult földje olyanná lesz, mint az Edén kertje (36,35). 
IviQba a nyáj sokasodik emberekkel, a béke mégsem lesz pusztán jel
szó, sokak vágyálma, hanem boldog tapasztalat (13,10; 34,25; 37,26). 
Az Istenhez téréshez ugyanis azonnal csatlakozni kell az embertársak- 
aoz való megtérésnek. tsz nem valami szent frazeológia, hanem hiteles 
gyakorlat, amelyik éppen a tapasztalhatósággal prédikál Isten szerete té- 
ről. Az ájulás kiszorítja a tisztes családi életből a paráznaság minden 
fajtáját. Kiveszti továbbá az életrontó elnyomást és bosszúért kiáltó 
kizsákmányolást. Az irgalomra támaszkodó könyörület elűzi az éhezők 
nyomorát. A  megsegítés kinő az alkalmiság prokruszteszi ágyából és a 
szemfényvesztés öncsaló emberámltásából. Az igazság szeretete és a meg
bízhatóság nemcsak kísérői lesznek az életnek a megújulás idején, ha
nem őrzik, áldottá, boldoggá is teszik azt. (18,6—17; 34,25— 26). Amikor 
az Istennel és emberekkel való békesség valósággá válik, a természet 
világa is megváltozik az ember révén és új köntösben jelenik meg a 
benne új szívvel felbukkanó ember számára (34,26—31). Amit szétta
golt reménytelenül a bűn, azt egybeszerkeszti a kegyelem. A  két Ki
rályságra szakadt Izráel a békesség frigyében lesz és lehet egy nép. 
Ezek a körülmények világosan elénk tárják azokat a messzetekintő szem
pontokat, amelyek Ezékielt akkor is a béke pásztorának és a népe szo
ciális viszonyait szolgálatába illesztő szolgának mutatják, ha pásztor- 
tevékenységének nem ezek adják elsődleges alapmotívumait. Félreértené 
ezt a próféta-pásztort, aki ezeknél kezdené őt megérteni és csak ezeket 
keresné szolgálatában. De az is félreértené — talán még jobban —, aki 
laza függeléknek minősítené ezeket a népéhez Isten felől közeledő pász
tor szándékában. Ezékiel tudta, mit akar. Az életet akarta, a „sálóm”- 
nak az egészséges jelent magába foglaló kiegyensúlyozott, boldog viszo
nyaival, továbbá a jövendő reménységével és bizonyságával. Éppen Isten 
felőli közeledésével vette célba népe életét, az adottat és az eljövendőt. 
„És állatok föléjük egyetlen egy pásztort, hogy legeltesse őket: az én 
szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket és ő lesz nékik pásztoruk” (34, 23). 
Ezékiel is már a jó Pásztorra nézve pásztorolt, és ha nem is mindig tu
datosan gondolt erre, Isten igen tudatosan Őrá nézve cselekedett álta'a. 
Ha szolgálatában nem bukkant is fel szüntelen népe Isten felőli egzisz
tenciájának egész világra szánt tendenciája, Isten maga megbizonyította 
az „idők teljességében” , hogy Ezékiel pásztori szempontjaival túlnőtt sa
ját népe határán, Krisztusra nézve és benne. Az egész világ számára.

6. AZ ÜJTESTAMENTOM PECSÉTJE ÉS TÖBBLETE
e ze k ie l  p á s z t o r i s z o l g a l a t a r a  n é zv e

Jézus a jó Pásztor, az igazi pásztor (Ján. 10, 11, 14). Azok a fővoná
sok, amelyekkel Jézus maga körvonalazta jó pásztorságát, a követke
zők: a) Életét adja a juhokért. Hatalma van életét letenni értök. b) Éle-  ̂
tét ad a juhoknak, és kezéből senki sem ragadhatja ki azokat. Hatalma 
van fel is venni életét azokért. Isten kihozta a halálból a juhok nagy 
pásztorát (Zsid. 13, 20). c) Ismeri a nyájat, nevükön szólítja a juhokat, és 
azok is ismerik őt. d) A  juhok előtt megy és azok követig. e) Ő a juJhok 
ajtaja, és a nyáj rajta keresztül talál legelőt. Ő azért jött, hogy a nyáj
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bővölködjék. í) Egy pásztor Ö és ennek megíelelően a más akolból való
kat is számontartja, egységben szemléli az egész nyájat és imádkozik is 
egységéért (Ján. 10,6; 17,2:).

Jézus Krisztus jó pásztorságának tükörében értjük meg igazán azt, 
amit Ezékiel mondott a jó pásztorságról, és nyivánvaló, hogy az vágya
kozó, reménykedő, de bizonyos ujjmutatás egyúttal a jó pásztorra. Krisz
tus pásztorsága igazolja Ezékiel pásztorságát. A  nyáj Istené. Krisztusban 
maga Isten, a tulajdonos, lett „emberi” pásztora nyájának. Azért igaz, 
hogy a nyáj csak Krisztus felől közelíthető meg. Ezékiel a nyáj életét 
akarta és munkálta. Jézus életét adta érte és életet adott neki. Érte >e- 
tette és felvette a maga életét. Azért ebben is igazolta Krisztus pásztor
sága Ezékiel pásztorságát. Ezékielé is célbajutott a Krisztusban. Ránézve 
is, meg benne is. Bár „felülről” lett pásztor Ezékiel, de népét, annak 
szükségét, rendeltetését, lehetőségét és veszedelmét ismerve mégis népe 
között és nem felülről pásztorolt. A  jó pásztorról is azt olvassuk a Zsi
dókhoz írt levélben: „Mindenestől hasonlónak kellett lennie az atyafiak
hoz, hogy könyörülő legyen.” Tehát a nyáj tagjainak testvérévé lett. „M i
vel maga is megkísértetett, segíthet azokon, akik megkísértetnek.” {Zsid. 
2, 17—18). — Ezékiel pásztorsága térhez és időhöz kötött volt, de akire 
nézve pásztorkodott, az „fel is vette” életét a nyájért és örökkévaló pász
torsága mindig, mindenki számára hozzáférhető. Ezékiel azzal legelte
tett, amit maga kapott. Jézus mindig maga adja az eledelt. Sőt, Ö maga 
az élet kenyere, hogy a mindenkori nyáj bővölködjék. „Aki az Ö tulaj
don fiának nem kedvezett, hanem ö t  mindnyájunkért odaadta, mi mó
don ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk” (Róm. 8, 32).

Ezékiel „ben ádám” . Krisztus is ben ádám, de az előbbinél a terem- 
tettség, esendőség, a kegyelemre utaltság jele. Jézusnál istenfiúi meg
alázkodás és messiási méltóság egyszerre, amelyben beteljesedett az ígé
ret. Ezékiel pásztorolása útmutatás volt és ajtónyitás. Jézus maga az út 
és az ajtó. Ezékiel látta és megízlelte a halált. Jézus is megízlelte, de le 
is győzte. Ezékiel meghirdette az igazi pásztort. Jézusban megtalálható 
és megtapasztalható. Azért ö  a pásztor és Ö marad a pásztor, mert min
den akol nyája nyájába tartozik. Minden más pásztor kér. Ö mindig ad. 
Szándékába, lehetőségébe és szeretetébe mindenki belefér. Csakugyan Ö 
benne teljesedett be Ezékiel pásztori próféciája: „A z elveszettet megke
resem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem s a beteget 
erősítem és a kövéret s erőset elvesztem és legeltetem őket úgy, mint 
illik” (Ez. 34, 16).

7. AZ ELMONDOTTAK MARA VALÓ LECKÉJE

Minden pásztori szolgálat mindenkori alapja csak az lehet, hogy a 
pásztorolásra váró nyáj, a gyülekezet Istené. Isten pedig jót határozott 
a nyáj felől. Azt akarja, hogy élete legyen és bővölködjék. Ezékiellel ezt 
így fogalmaztatta meg Isten: „Magam keresem meg nyájamat és jó lege
lőn legeltetem őket” (34, 11, 14).

A mai pásztori szolgálatra nézve három dolgot jelent ez. Isten a 
pásztorolást igazában maga végzi, de nem közvetlenül. Arra mindig ma
gából a nyájból, a gyülekezetből, az egyházból valókat használ fel esz
közül. A  nyáj javára vagy kárára cselekedhet és cselekszik más is. De 
azzal a bizonyossággal csak a nyáj, a gyülekezet, az egyház tagjait látta
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el Isten, hogy a nyáj az övé és ennek egzisztenciális átélése csak a b é r
tartozás révén juthat bárkinek osztályrészül.

Ebből az is következik, hogy a pásztori szolgálat nem jelenthet a 
nyájjal való rendelkezést. A  pásztor nem kerekedhet föléje a nyájnak, 
csak mellette, közötte és vele együtt lehet. Sorsa a nyáj sorsa, de zsák
mánya vagy prédája nem lehet a nyáj még a pásztornak sem. Az ele
delében sem különbözik a pásztor a nyájhoz képest, hanem csak a meg
bízatásában és a felelősségében. Ha Isten életét akarja a nyájnak, és azt, 
hogy bővölködjék, akkor abból kell élnie és azzal kell élnie, ami a gaz
dától, Istentől való. Isten hamisítatlanul adja az életre valót, azért hami
sítatlanul kell azt eljuttatni a nyájhoz.

Hamisítatlanul adja Isten az eledelt, de nem készen, nem csomagol- 
tan és kimérten, hanem nyersen. A  pásztori szolgálat legfelelősebb fel
adata, hogy az alkalmasan és alkalmazottan jusson célba. Természete
sen, ebben az életbevágó dologban sem hagyja magára a jó Pásztor pász
torait.

A  nyáj nem szeparáltan él. Az ezékieli „emberek vagytok” kifeje
zés mindig valóság, és ezzel együtt jár az a figyelmen kívül nem hagy
ható tény is, hogy a nyáj a világban él, a többi emberrel együtt és kö
zöttük. Ezzel sokféle változás, kísértés, probléma bukkan fel. A  beállí
tottság, ízlés, érdeklődés, vágyak, igények, tévedések bűnök és sikerek 
hullámzása nem marad, mert nem maradhat hatás nélkül a nyájra nézve 
sem. Az eledel hamisítatlanságának szüksége és „nyersen” kapott volta, 
valamint a nyáj adott helyzete sokszor teszi feszültségessé a pásztori 
szolgálat legfontosabb tevékenységét, az igehirdetést. Ennek újra meg 
újra meg kell vívnia a harcát a pásztorok részéről. Ha lehet, a nyájjal 
együtt, ha kell, nélküle vagy ellene. Nem a pásztori egzisztenciáért, mert 
az Isten felől meghatározott, felelős és ígéretes egyszerre. Inkább a nyá
jért. Istennek, mint a gazdának, mindig megvan az időszerűsége, mert 
szereti a világot. Ebből következően van meg az időszerűsége a nyájnak 
is meg a pásztorságnak is. A  nyájnak éppen azért kell megkapnia a ha
misítatlan eledelt, hogy megélhesse a világban Isten időszerűségének 
távlatát.

A  nyáj időszerűsége gyakorlatilag abban van, hogy nemcsak etet és 
táplál Isten, hanem az egész nyájat fel akarja használni. A  maga örök 
időszerűségével együtt éppen abban jelöli meg és láttatja meg a nyáj 
időszerűségét, hogy nem önmagáért van. A  rendeltetése teszi időszerűvé, 
vagy inkább annak tudatos felismerése és megélése. Az Isten—Krisztus— 
gyülekezet viszonylag ezért kerül a Szentlélek sodrásába, hogy kamatoz
zék a világ számára, Isten egész világa számára. Ez a sodrás azonban az 
igéhez kötött, azért, mert ma is az a Szentlélek eszköze. Az Isten—Krisz
tus—gyülekezet—világ viszonylatban éri el nagy távlatát a pásztori szol
gálat.

A  Krisztus—gyülekezet—világ viszonylatból folyó proegzisztencia a 
körültekintést és kitekintést az egész élet területére és az egész világra 
nézve teszi elengedhetetlenné. Egyszerűen velejár, adódik belőle. A  bűn 
miatt és a cél miatt. Ennek szükséges és helyénvaló folyamatossága teszi 
a pásztori szolgálatot jogosulttá és gyakorlativá. Mert miről is van szó 
a körültekintésben és a kitekintésben? Arról, hogy a gyülekezet úgy éli 
meg Krisztus felől a világnak szóló proegzisztenciáját, hogy fölveszi és 
magáévá teszi problémáit. A  békétlenséget a békéért. A  nélkülözést, a 
nyomort a megelégítésért. A  világkatasztrófa veszedelmét — a gyilkos-
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ság és öngyilkosság lehetőségével együtt — a megmentésért. A szolgasá
got a szabadságért, a tudatlanságot, betegséget a tudományért és az egész
ségért. Krisztus felől is, a gyülekezet és a világ felől is ez a pásztori 
szolgálat teljes horizontja. Ez nem az igeszolgálattól függetlenített te
rülete a pásztorságnak, hanem az öleli fel és az szélesedik, terebélye
sedik ki általa. Ezékiel pásztori szempontjaiban sem osztatott reke
szekre a szolgálat terepe, hanem a távlatokat nyitogató igeszolgálat fel
ölelte az egészet.

Krisztus felől a pásztorság hiteles és igazolt módszere az önféltéstől 
le nem terhelt emberféltés, azaz a szeretet. Az előbb már elmondottak
ból azonban nyilvánvaló, hogy a körültekintés és kitenkintés szükségsze
rűsége megkívánja az időszerű ismereteket. Csak így küzdhető le a frá
zisveszély. A  problémákat nem lehet csak egyszerűen ide-oda tűzdelni 
az igével való sáfárkodás közben. Hanyagságból és felületességből sem, 
de valamilyen számításból sem. A  pásztoroknak az igével való viaskodá- 
sukkal egyszerre kell megvívniuk ezekkel is harcukat.

A  pásztori szolgálat vertikális és horizontális eredőjét mindig össze 
kell hogy fogja az eszhatológiai szempont. Ha így történik, akkor nem 
emészti fel az eszhatológia a jelen felelős gondját, sem pedig az a vesze
delem nem tesz vesztessé senkit, hogy a jelen gondja elfelejteti, elmossa 
a végső számadás és beteljesedés elkövetkezésének valóságát. A  pásztori 
szolgálat jelenre és jövőre vonatkozó vetülete mindig egybefoglalt Krisz
tusban, aki azért jött, hogy élete legyen a nyájnak és bővölködjék. Tel
jes távlatában igaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen, 
A pásztori szolgálat végső célja ezért az élet. A  földi élet és az örök élet. 
Nem reménytelen célja, hanem ígéretes.

Szabó Gyula
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Fajok, népek, nyelvek a békés 
együttélés szempontjából

(Elhangzott a Budai Egyházmegye Lelkész! Munkaközösségének 
1965. május 3-án tartott ülésén.)

Kezdjük talán néhány őszinte szóval. Azzal, mert az őszinte
ség ugyan mindig kötelező erkölcsi norma, de ha lehet, akkor tár
gyunk esetében többszörösen is az.

A  kezemben levő néhánysoros útbaigazító írás, többek között, 
ezeket kéri az előadótól: „Egyrészt felmutatjuk azokat a hibás teo
lógiai tételeiket, amelyekkel igazolni próbálják a fajok, népek és 
nyelvek maradandó ellentétét. . . ”

Tiszteletreméltó szándék és ugyanilyen célkitűzés. Csak — és 
ez tartozik az őszinteség dolgára —  ez a fogalmazás sem tud el
szakadni attól, ami a mi szempontunkból a legveszélyesebb: hogy 
ti. a fajta és nyelv különbözőségeinek kérdése teológiai kérdés 
lenne. Mert nem az —  és ez, ami bizonyítandó — , csak, sajnos, 
azzá tették. Pontosabban fogalmazva: úgynevezett teológiai prob
lémát fabrikáltak belőle, belekeveredve olyan ügyekbe, amelyek
nek vajmi kevés köze van az igazi értelembeh vett „teológiához” .

Hogyan értsük ezt a megállapítást?
Úgy, ahogyan a tudomány érti, értelmezi és, amit mi sem 

hagyhatunk figyelmen kívül:
A  természettudomány, a biológia szerint: a f a j  genetikai egy

ség, az élővilág meghatározott egysége.
A  f a j t a  az előbbi egységen belül, a különböző behatások; 

az evolúció, a mutáció, permutáció révén létrejött variánsok egyike.
Ezek szerint az ember, biológiailag, az élővilág egy őstől vagy 

ugyanazon ősöktől származó egysége, faja. Olyan egység, amely 
genetikailag bármely, másnemű egyedével képes utódokat nemzeni 
és létrehozni.

Az ebben az egységben az emberiség története folyamán kiala
kult fajták az anyagi (materiális), tehát éghajlati, foglalkozási, tár
sadalmi és más (nevezzük ezeket szellemieknek) feltételek, adott
ságok révén létrejött variánsok. Számuk az idők folyamán változó, 
de mindenképpen az egészséges keveredés felé tendáló.

A  n é p  egy vagy több fajta társadalmilag kialakult közössége, 
amely ugyan nem azonosítható a nemzettel, de a történelmi fejlő
dés nem zárja ki azzá léteiét.

A  n y e l v  egyszerre összekötőkapocs és szétválasztó tényező. 
Ősi formájában előbb az első, ma inkább az utóbbi jellege került 
előtérbe.

Összekötőkapocsként ott jelentkezik, ahol és amikor az egymás 
megértésének az eszköze, az ember fejlődésének bizonyos szaka
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szától, mind a mai napig. Egyaránt alkalmas a fogalmi és tárgyi 
valóság megjelenítésére.

Szétválasztó tényezőként ott kell konstatálnunk, amikor éppen 
az egymás megértését teszi lehetetlenné. Teszi ezt úgy, hogy ma 
mintegy 20 főcsoportban kb. 2800 beszélt nyelvet tartunk számon.. 
(A  nyelvek ilyen sokaságát, megintcsak az ebben a világban is ér
vényes törvényszerűségek teszik érthetővé. Éppen azok, amelyek
ről a fajták kialakulásával kapcsolatban szólottunk.)

Igaz, hogy az emberiség nagyobb része mintegy 7— 8 nyelvet 
beszél, de csak ha ezeket is vesszük számba, már 7— 8 nagyobb 
egységre választjuk a világot. S ez a szétválasztás nemcsak a min
dennapok egymással való érintkezésében jelentős, hanem mégin- 
kább a nyelvi kultúrák (irodalom) kialakulásában.

Ami a faj, fajta kérdését illeti, ez a XVIII. században kapott 
tudományos, teoretikus megfogalmazást, elsőnek P. Linné mun
kásságával. Kapott úgy, hogy az a rendszer, amit alkotott, csak 
a valóság praktikus rendezése volt és semmiféle értékítélet.

Ám hamarosan értékítéletté lett, mégpedig az emberrel kap
csolatban. Előbb úgy, hogy a földrajzi szakkönyvek is kezdték a 
földrészek lakosságát fajtákba sorolni; később úgy, hogy az ön
állóvá lett antropológiai tudomány ezt a rendszerezést a maga sa
játos módszereivel tovább finomította.

A  XIX. század gyakorlata viszont alaposan letért a tudomá
nyosságnak erről a legtöbbször praktikus útjáról. Letért úgy, hogy 
a tudomány megállapításait —  jól vagy rosszul —  bizonyos körök 
kezdték a maguk érdekeinek szolgálatába állítani.

Jól jegyezzük meg: eddig az időpontig, tehát a XIX. század 
elejéig az ún. faji kérdés (mert ezután ez lesz a neve) nem szere
pelt az emberiség szótárában.

Ez utóbbi megállapítással azt hozhatnék ellenérvül, hogy pl. 
a középkorban többször is üldözték a zsidóságot és nem sokkal ké
sőbb hasonló kegyetlenséggel kiirtották az amerikai őslakosságot.

Ez igaz, de mindez nem történt teoretikusan kiépített elvek 
alapján (még akkor sem, ha nemegyszer és az egyház szégyenére 
a keresztyén jelszavakat hívták segítségül), hanem nagyonis 
anyagi okokból, ami persze semmit sem von le ezeknek az üldözte
téseknek bűnös, embertelen voltából.

Csak a X IX . századnak jutott az a kétes dicsőség, hogy a faj
ták különbözőségének „ellentéteit felfedezze” és ezekből a külön
bözőségekből messzemenő konzekvenciákat vonjon le.

Ne felejtsük el: a X IX . század nemcsak a nemzeti öntudatra 
ébredés, a nemzeti romantika, hanem méginkább a kezdődő kapi
talizmus, az azt kiteljesítő imperializmus kora. (Külön és saját
ságosán magyar kérdés is lenne a nemzeti romantika problémája. 
Az, hogy mennyiben szolgálta és mennyiben volt kárára a ma
gyarságnak ez a folyamat. Mert szolgálta, akkor, amikor a Habs- 
burg-uralom alóli felszabadulásra biztatta, készítette elő, de ugyan-
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akkor — nem kis kárára —  arra az útra is elvitte a magyarságot, 
benne különösképpen is az evangélikus egyházat, hogy lebecsülje, 
s e m m ib e  vegye a vele egy sorsban osztozkodó nemzetiségeket.)

Tehát olyan kor, amelynek vezető körei, hatalmai már túlnéz
tek a maguk határain és anyagi lehetőségeik, hatalmuk erősíté
sére, kinyújtották kezüket a világ mind a négy tája felé. Tették ezt 
vetélkedve, egymással csak abban megegyezve, hogy eszközeikben 
sohasem voltak válogatósak.

Csakhogy ez a század egyúttal a „felvilágosodás”, a felvilágo- 
sodottság ideje is. Az az idő, amikor a különféle hatalmi eszközö
ket, módszereket igazolni is kellett. Igazolni kellett, mert a fran
cia forradalom utáni légkör nem tette lehetővé a megokolás nél
küli, nyílt elnyomást. Nem, mert a felvilágosult liberalizmus egyre 
inkább a polgárság ideológiájává lett. Olyan tényező, amivel szá
molni kellett, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Ekkor és ezért jelenik meg a faji kérdés a napisajtóban csak
úgy, mint az egyre szaporodó „tudományos” , „féltudományos” , 
„irodalmi” jellegű könyvek lapjain.

Megjelenik úgy, hogy az első pillanatra „csak” a fehér faj fe l- 
sőbbségét, felsőbbrendűségét hirdeti az ún. színesek fölött. Azét a 
fajét, amely adta a világnak a „kultúrát” , a „civilizációt” . Kultú
rát, civilizációt, azoknak, akik „ilyesmit sohasem mondhattak ma
gukénak” .

(Tessék fellapozni a nyugati lexikonokat, a polgári társadalom- 
tudományi szakkönyveket: eddig rendszerint mindnyájan eljutnak^ 
Eljutnak úgy, hogy megállapítják: ez a magatartás egy bizonyos 
„arisztokratizmusból” táplálkozott. Mármint a fehér ember arisz
tokratikus hajlamaiból.)

Igen, kultúra- és civilizáció-terjesztésről hallunk, olvasunk, de- 
ezt kell értenünk: pénz, jólét, bármi áron és bármilyen eszközzel. 
És ezt kellett, ezt a kollektív polgári mohóságot kellett igazolni 
Igazolni úgy, hogy „alacsonyabbrendűségről” szólva, a kulturálat- 
lanságböl, az elmaradottságból való „megváltásról” lehessen be
szélni.

Csakhogy ez itt és ebben a korban már nem tudományos- 
szellemi, jóléti kérdés. Nem az, hogy a fehér ember ad valamit: 
szépet és jót, a „színeseknek” . Nem azt, hogy megtanítja őket va
lamire: dkosan gondolkodni, mosakodni, öltözködni, rendszeresen 
dolgozni, hanem csak ennyi — és most tegyünk félre minden szó- 
nokias fogást — : ezzel az „elmélettel” lehetett és kellett igazolni 
egy rétegnek, egymással vetélkedő társulatoknak, gyarmatosító ha
talmaknak céljaikat, szégyenletesen embertelen ügyeik „igazságát” , 
jogosságát.

Ezért és csak ezért, nemcsak teoretikus kérdés a faji probléma 
és ezért nem pusztán „arisztokratikus” indulat. Nem az, hanem —  
tárgyszerűen és szárazon szólva — ideológiai igazolása egy olyan 
rendszernek, amely ebben az időben már nem elégedett meg a 
maga munkásosztályának a munkaerejével és az ebből adódó ha
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szonnal (ezt különben is egyre kétségesebbé tette a munkásmoz
galmak megerősödése), és ezért olcsóbb, engedékenyebb, hasznot- 
hajtóbb munkaerő után nézett (a természeti kincseket most nem 
számbavéve), éppen a „színesbőrűek” között. Azok között, akik
nek —  most már egyre jobban tudjuk —  voltak szép és nemes 
hagyományaik, volt sajátságos kultúrájuk. Olyan kultúrájuk, me
lyet ha Jdőszinkronban veszünk számba, akkor nemegyszer azt 
kell mondanunk, hogy magasabb, fejlettebb volt az európai „fe
hér” kultúránál.

S nagyjából az előbbiek mondhatók el a tudatosan szított, mes
terségesen fenntartott „belső fa ji” problémákról is, amelyek a leg
pregnánsabb módon ma az Amerikai Egyesült Államokban és a 
Dél-afrikai Unióban jelentkeznek.

Itt sem egyszerűen arról van szó, hogy a néger tudatlan, mű
veletlen (ha az, akkor ez anyagi lehetőségeivel, azok nagyon is 
szűkös korlátáival és a tudatosan korlátozó iskolapolitikával ma
gyarázható), hogy képtelen a rendszeres munkára (persze, hogy az, 
ha nem biztosítják számára a munkához való jogot), hanem arról, 
hogy amint egykor olcsó munkaerőként (rabszolgaként) került Ame
rika földjére, úgy ma is annak szeretnék tudni, látni és főleg fel
használni.

Persze, a fa ji kérdés kiéleződésének, akuttá válásának nem
csak gazdasági, társadalmi vonatkozásai vannak, hanem más je lle 
gűek is. Ezek közül elsőnek kell megem lítenünk azt a tényt, hogy 
a hosszú évtizedeken, több m int egy évszázadon át fo ly tatott pro
paganda nem maradt hatástalan az emberiség gondolkodásában, 
érzéseiben. Nem maradt sem a fehérekben , sem a „színesekben” .

A  fehér emberben ez a tudati s emocionális idegenkedésben, 
„magasabbrendűségben” ; a föld lakosságának nagyobb részét ki
tevő „színes” fajtákban pedig az alacsonyabbrendűség érzetében 
jelentkezett. Mindkettővel számolnunk kell, habár az utóbbi ma 
már nem olyan számottevő jelenség, mint az első.

Hosszú és szomorú stációkkal teletűzdelt út után érkezett el 
az emberiség a mi korunkba és Iha a X IX . században egyeseknek 
az a kétes dicsőség jutott, hogy a faji kérdést megfogalmazzák, 
akkor a XX. században ez a dicstelen szerep azoknak jutott, akik 
a „fajelm életet”  dolgozták ki.. És itt elsősorban A. Rosenbergre 
és társaira gondolunk. Azokra, akik a német-náci hatalmi rend
szer egyik alappillérévé tették ezt a semmivel sem igazolható tételt. 
Tették ezt úgy, hogy a germánság fölényét hirdetve próbálták iga
zolni európai expanziós politikai, gazdasági törekvéseiket. Ez a tö
rekvés ugyan megbukott, ideológiai alapja — és benne az emberi
ségnek „uralkodó” , „szolga” fajokra, népekre való felosztásának esz
méje —  tarthatatlanná vált, de rövid léte alatt is kitermelte az an
tiszemitizmus minden eddiginél veszélyesebb formáját. Kitermelte 
úgy, hogy sok millió zsidó embertelen üldözését és halálát okozta, 
S kitermelte úgy is, hogy egyes — főleg kispolgári — rétegek, körök
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mind a mai napig képtelenek kiszabadulni az antiszemitizmus bűv
köréből.

De mit szólt mindehhez a keresztyénség, hoqyan foglalt állást 
ezekben a kérdésekben a keresztyénség szent könyve, a Biblia?

Az utóbbi úgy, ahogyan ezt az apostol tanítja: „az emberi nem
zetséget Isten egy vérből teremtette”, az előbbi pedig — sajnos —  
nem mindig ebben az értelemben.

Igen, a Szentírás félreérthetetlenül az idézett állásponton van. 
írói számára — többnyire — nem kérdés, hanem adott valóság az 
emberiségnek fajtákra való tagolódása. (Annyira adott valóság, hogy 
az emberiséget egy, közös szülőktől származtatja.) így és ezért nem 
von le sem az Ó-, sem pedig az Űjszövetség messzemenő következ
tetést abból a tényből, hogy közösségeinek közvetlen környezetében 
más fajtájú népek, népcsoportok is élnek.

Tudom, hogy az Őtestámentommal kapcsolatban adódhat némi 
ellenvetés az előbbiekkel kapcsolatban. Adódhat ott, amikor a Ge
nezis megkülönböztet egymástól sémitákat, hamitákat s más nép
családokat és adódhat ott is —  hogy csak a legjellegzetesebbet em
lítsük meg —, amikor a babiloni fogság után bizonyos rigorózus el
különülést tapasztalhatunk a zsidóság részéről.

Mindez azonban lényegileg mit sem változtat a dolgon. Nem, 
mert ez a jelenség leginkább a maroknyi zsidóság anyagi, szellemi, 
vallási „önvédelme” és nem teológiai alapokból táplálkozó gyakor
lat. Olyan eszköz, amely biztosítani látszott ennek a kicsiny népnek 
a fennmaradását, vallásának tisztaságát. (Ettől eltekintve: ha van 
ebben a gyakorlatban valami embertelen vonás, még akkor is hi
básnak kell mondanunk, ha az elérendő cél hasznosnak látszott. 
Nem is szólva az elkülönülésnek éppen a zsidóságra nézve káros 
voltáról.)
, Mindezzel együtt az Ötestámentom a „kora színvonalán” áll, és 
ugyanez mondható el a Szentírás újszövetségi részéről is. Ez, mert 
az első keresztyén gyülekezet számára az adott valóság társadalmi 
(és részben kulturális) kérdéseket adott fel megoldandó probléma
ként. Társadalmi kérdéseket ott, amikor a rabszolgaság tényével ke
rült szembe, amikor az embereket nem bőrük színe, hanem társa
dalmi hovatartozandóságuk osztotta meg. Megosztotta nemcsak sza
badokra és rabszolgákra, hanem e csoportokon belül még több kate
góriára. S ebben a szituációban a korai keresztyénség — hite alap
ján — ezt a problémát igyekezett megoldani, mégpedig sikerrel. Si
kerrel, mert sajátos eszközeivel megbontotta a rabszolgatársadalom 
kereteit, és ezzel nem kis része volt .abban, hogy az európai konti
nens története más irányt vett fel.

Sajnos nem ilyen egyértelműen pozitív az, amit a további korok 
egyházi közvéleményéről, éppen az ún. faji kérdéssel kapcsolatban 
elmondhatunk. Nem, mert a Római birodalom bukása utáni közép
korban a hivatalos egyházi gondolkodásban megjelenik az antisze
mitizmus kísérteié. Megjelenik gazdasági, anyagi okok miatt, és —
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ahogyan már mondottuk — kap vallási megokolást a zsidóüldözés. 
Megjelenik úgy, hogy ettől kezdve szomorúan szégyellni való kísérője 
legyen az egyháztörténetnek.

A  teoretikusan megfogalmazott faji kérdéssel — magától érte
tődően — a XIX . században találkozott az egyházi közvélemény és 
elsősorban a misszió. Erről a találkozásról és az azt követő reagálás
ról — röviden szólva — azt állapíthatjuk meg, hogy többnyire sem
leges indítékú volt. Semleges abban a vonatkozásban, hogy az egy
ház képviselői semmiképpen sem tehették túl magukat — leg
alábbis nem egykönnyen — a Szentírás alapvető tanításain. Ennek 
ellenére, mégis tapasztalhatunk olyan jelenségeket, amelyek a misz- 
szió területén a bennszülött lakosság sajnálkozó lebecsüléséről 
tanúskodnak.

Nagyobb veszélyt jelentett a német területen továbbélő, majd 
a nácizmusban hivatalos tanítási formát felvevő antiszemitizmus. 
ill. a fajelmélet korai s nemzetiszocialista változata.

Ezeknek káros és veszélyes voltát a német protestantizmus 
(hatása alatt a magyar) semmiképpen sem tagadhatja le, mint 
ahogyan egyes köreinek vállalniok kellett az ezekben való rész
vétel következményeiért a felelősséget is. Vállalniok kellett, mert 
ez az elmélet az egyházban előbb úgy jelentkezett, hogy — képle
tesen szólva — Jézus haja az oltárképen megszőkült, majd meg 
úgy, hogy a nácizmusban „félgermánná” lett. S akkor nem is szól
tunk arról —  a protestantizmusban nagyon is hangos — vélemény
ről, hogy az Ótestamentom nem való a Bibliába, mert zsidó hagyo
mányokat őriz.

Ilyen légkörben és éppen ezért nagyra kell becsülnünk azok
nak a német protestáns teológusoknak, egyházi embereknek a har
cát, akik kezdettől fogva felvették a küzdelmet minden faji meg
különböztetéssel szemben és a Hitvalló Egyházban életüket kockáz
tatva küzdöttek a hitük adta igazságokért, egyúttal a keresztyén- 
ség becsületéért. Meg kell becsülnünk, mert az ő harcuk is bele
tartozik a felvázolt kép teljességébe.

S hogyan vélekedjünk ma ezekről a kérdésekről? Hogyan véle
kedjünk, akkor, amikor a napnál világosabban bizonyult be min
den faji megkülönböztetés, fajelmélet és hasonszőrű társaik tudo
mányos tarthatatlansága, s ugyanakkor, mégis vannak földünkön 
olyan államok, amelyekben él az antiszemitizmus, amelyeknek poli
tikai, társadalmi, gazdasági életében döntő szava van a faji meg
különböztetés gyakorlatának? Hogyan vélekedjünk, mint keresz
tyének, akik a tudomány megállapításain túl még hitükben is érzik 
az előbbiek visszásságát és ugyanakkor vannak körünkben olyan 
egyházak, amelyek gyülekezeteiket a hívek bőre szerint „fehérek” 
és „feketék” egyházközségeire osztják?

Ebben a helyzetben ismét világosan meg kell látnunk és meg 
kell mondanunk: az ún. faji kérdésnek két fő tényezője van. Két fő
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 tényezője úgy, hogy ez a mérhetetlen károkat okozó jelenség ma 
is gazdasági és emocionális gyökerű. S ez egyben azt is jelenti, 
hogy mindkét kiváltó okot meg kell szüntetni, illetve ezek meg
szüntetésén állandóan fáradozni.

Gazdasági tényezőket említettünk elsőnek, de ezt megtold- 
hatjuk a hatalmi tényező említésével is. Megtehetjük és meg is kell 
tennünk, mert a fajták egyenlőségének emberi, humánus követel
ményét csak a gazdasági — és a volt, valamint a ma is gyarmati 
területek — , önálló hatalmi lehetőségeiben valósíthatjuk meg. Csak 
így, mert az egyenlő gazdasági, hatalmi lehetőségek tehetik egyen
lővé az emberiség bármely fajtájú népét, népcsoportját azokkal a 
népekkel, akiknek gazdasági, kulturális életük, életszínvonaluk ma 
még magasabb.

Mivel ezt a törekvést csak a szocialista társadalmi és gazda
sági rend valósíthatja meg a maga egészében, ennek a rendnek a 
kiteljesedésében látjuk és valljuk — a mi viszonyaink között már 
jórészt megoldódott — faji kérdés megnyugtató megoldását.

Az emocionális tényezőt említettük másodikként s ennek le
küzdése —  bármilyen sok és nehéz gazdasági probléma nehezíti 
a faji kérdés megoldását — látszik nehezebbnek, hosszabban tartó
nak. Nehezebben látszik, mert a gazdasági és társadalmi rend
szerek hamarabb fejlődnek, mint az emberek tudata fejlődik, egy
általában fejlődhet. S különösen is áll ez olyan dolgokkal, jelen
ségekkel kapcsolatban, amelyeknek „múltja” van, amelyek már év
tizedek, évszázadok óta benne éltek a köztudatban.

A  fa ji kérdés pedig ilyen, Ügyannyira ilyen, hogy még a gyö
keres gazdasági, társadalmi változások után is tovább él, azok 
tudatában, akik nem tudták vagy nem akarták kivonni magukat 
kártékony hatása alól, vagy képtelenek voltak megítélni helytelen
ségét. Innen érthető az, hogy ma is vannak társadalmi életünkben 
olyan apró, de éppen rendszerünkkel való ellentétük miatt bántó 
jelenségek, mint pl. a cigányság lebecsülése, a velük kapcsolatos 
nem is faji, hanem emocionális különbségtétel. Bántok és visszásak 
ezek a jelenségek, mert szocializmus adta anyagi lehetőségek hatá
lyát rontják le és így késleltetik a kívánt, óhajtott cél, eredmény 
elérését.

Es mit tehet az egyház, a keresztyén ember ezekben a vonatko
zásokban?

A  faji kérdés gazdasági okainak végleges megszüntetésében — 
intézményesen — semmit. Semmit, mert erre az egyháznak sem 
eszközei, sem pedig átfogó, helyes koncepciói nincsenek. S ezt mi 
rendjén valónak is találjuk. Rendjén valónak, mert az egyháznak 
nem ez a feladata, küldetése, igazi szolgálata.

Ugyáriakkor szinte korlátlan lehetőségei vannak az emberek, 
elsősorban a keresztyén hívek tudatának, érzésvilágának formálá
sában.
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A  teológiának éppen ezért fel kell vennie a szívós, kitartó 
karcot minden olyan téveszme ellen, amely íha a legenyhébb formá
ban is igazolni próbálná —  ráadásul teológiai körítésben —  a faji 
megkülönböztetés jogosultságát. Állandóan fáradoznia kell azon, 
hogy kialakuljon egy olyan teológiai légkör, amely minden — dog
matikai és etikai — vonatkozásban visszatér a Szentírás alapvető 
igazságaihoz (hogy Isten minden embernek egyformán teremtő, meg
tartó és megváltó mennyei édesatyja, hogy Jézus Krisztus minden 
emberért halt meg, támadott fel) és hogy ezek az igazságok a min
dennapokban egyre inkább megvalósuljanak.

Erre a törekvésre és az eredményes munkálkodásra van már 
jónéhány példánk. Van, mert példát adtak nemcsak az egykori né
metországi hitvalló körök, hanem a nagy egyházi világszervezetek, 
elsősorban a Prágai Keresztyén Békekonferencia is. Igen, különösen 
példát adott az utóbbi, mert szempontjai között egyformán megta
lálhatók a helyes teológiai érvek és a tágabb horizontú, általános 
szempontok is.

Ugyanilyen tág lehetősége van az igehirdetésnek és az egyes 
keresztyén ember magatartásának is.

Az igehirdetésnek úgy, hogy minden alkalmat megragad az em
beri együvétartozás valóságának, szépségeinek illusztrálására; az 
egyes keresztyén embernek pedig úgy, hogy egyszerűen megéli hi
tét. Azt a hitet, amely egyszerre kapcsolja össze Istennel és a bár
milyen fajtájú felebaráttal. Hogy ezt miben és mennyiben valósít
hatja meg, azt a helyzet adja s mindenkinek magának kell tudnia, 
éreznie. De tudnia és éreznie kell elsősorban azt, hogy mindez meg
tisztelő feladat, igazi szolgálat.

S végül még néhány szót a nyelv, a nyelvek különbözőségeinek 
jelenbéli értékeléséről.

Az tény, hogy pillanatnyilag és beláthatóan meg hosszú ideig 
a nyelveknek szétválasztó szerepét komolyan kell vennünk. Komo
lyan kell vennünk, de nem szabad túlbecsülnünk. Nem, nem szabad 
túlértékelnünk, mert a technikai haladás nemcsak a maga közös, 
nemzetközi nyelvét teremti meg, hanem annak lehetőségét is, hogy 
a népek megismerjék, a kölcsönös érintkezésben elsajátítsák egymás 
nyelvi kultúráját.

Elsajátítsák úgy, hogy megbecsülik minden nép kultúrájában 
azokat a kincseket, amelyek egyesegyedül annak a bizonyos nyelvet 
beszélő közösségnek adattak. Adattak úgy, hogy Petőfink csak ne
künk magyaroknak van, és Madách csal is csak mi büszkélkedhe
tünk. Adattak úgy, hogy Puskin csak oroszul érthető igazán, és 
Shakespeare sem vonatkoztatható el az angol nyelvtől, kultúrától.

Erre: az egymás kultúrájának, nyelvi kincseinek megbecsülésére 
pedig nagyon is szükség van, szükség is lesz, mert ez is egyik esz
köze a népek reális alapokon nyugvó megbékélésének. Annak, ami
ben minden vonatkozásban egyformán bízunk

Vámos József
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Egyházi hivatal és egyetemes papság

AZ EGYETEMES PAPSÁG KONSTRUKTÍV ELVE 
AZ EGYHÁZ ÉLETÉNEK

A Nagykáté is meggyőzhet arról, hogy Luthernél az intézmény egy
házról a hangsúly inkább az egyházra, mint közösségre esik. A  „commu- 
nio sanctorum” azon a réven áll fenn, hogy Krisztus eljárt és mindegyre 
eljár ügyünkben Istennél. A  közösséget a bűn veszélyezteti és végül 
tarthatatlanná is teszi. Jézus szétszakadt közösségszálakat fogott egybe s. 
tart mindegyre össze értünk való helytállásával. A  Szent nem átallotta 
közösséget vállalni a bűnössel. Jézusnak ez a magatartása a gyökere, a 
táplálóforrása az egyházban az életnek, többek között az egymáshoz való 
viszonyunkra nézve is.

Az „egymás terhének hordozásá”-t Luther a bűnre érti. Az ő elve: 
a végsőkig elmenni a közösség vállalásában. Megrója a cseheket elsza
kadásukért, bár később maga is „eretnek” bélyeget hord sokak megítélé
sében, de ő nem a saját jószántából szakad el. Azok szakítanak vele, 
akiknek elviselhetetlen az ige. A  „Krisztus törvényét” egymás terhének 
a hordozásával kell betöltenünk,1 vagyis úgy kell harcolnunk a jó dia
daláért, hogy ne szakítsuk meg a másikkal a közösséget azon a jogon, 
hogy az illető látásmódban és magatartásban túl messze eltárolódott az 
igazságtól.

Ahol az „egyetemes papság” Krisztus főpapsága alatt élet és gyakor
lat a gyülekezetben, ott nem nézik hideg fölénnyel a másik botlását. Nem 
hát mögött törnek pálcát a bűnön, a szörnyülködés a másik tettén még 
nem tesz jobbá. Krisztusban megvan a helye és a módja egymás intésé- 
eek. Kötelességünk egymásért imádkozni, áldozatot is hozni. Messzeme
nően készeknek kell lennünk tűrni s nem szabad meghátrálnunk akkor 
se, ha az egymással való közösség fenntartása szenvedés kockázatával, 
illetve tényleges szenvedéssel jár.

Nem állítjuk, hogy mindez könnyű és minderre telik a magunkéból. 
Krisztus jótéteményében azonban minden adva van, ami szükséges. Első 
és egyben legfontosabb feladat tehát annak a hirdetése, hogy: hisz Is
ten Krisztusban mindennel megajándékozott, „ami az életre és a kegyes
ségre való”.2 Luther az „egyetemes papság”-ot a testvéri vigasztalásban 
(consolatio fraterna) meglevőnek mondja, ez minden merev formát félre
tevő evangéliomhirdetés, sőt majdnem a gyónásnak és a feloldozásnak 
spontán adódó alkalma.

Az egyetemes papság az egyházért való felelősségnek és az egymás 
iránt érzett szeretetnek oly módon való gyakorlása, hogy azt meghatá
rozza Istennek a világgal történt megbékélése a Krisztusban.

Eddig arról volt szó, ami az egyházban a tagok egymáshoz való vi
szonya területén történik, de az egyház népének mint egésznek is van 
„papi” ténykedése. Az „egyetemes papság”-ot a Bibliában alátámasztó

1 P. Althaus: Communio sanctorum I. 67 1.
2 n . Pét 1,3
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helyek, nem egyedek külön feladataira vonatkoznak, hanem az együttes 
feladatra.3 

Az egyház által hirdetett evangéliom tartalma, hogy Jézus az 6 sze- 
retete folytán szolidáris ügyünkkel Isten előtt. Az evangéliom-hirdetés- 
nek nem „tárgy"-szerű módja tehát a kitanítás fölényes pózból. Az egye
temes papság azt jelenti hogy vállalom legalábbis a magam részét a fe
lelősségből, inkább többet. Isten elé az áll felelősségével, akinek tudo
mása van Kóla. Az „oratio oekumenica” ebből folyó feladata az egyház
nak. Bűnbánatunknak is állandó elmélyítője az emberiség egészével való 
keresztyén szolidaritás. Egy, a világtól maga-magát megkülönböztető 
egyház nem tart Hirosima-napot. A  bűnbánatnak ez a gyakorlása is az 
„egyetemes papság”-ból folyó feladata s egyben világ-szolgálata az egy- 
háznak.4

Az Egyetemes PAPSÁG ELVE A  REFORMÁCIÓBAN TÁPTALAJRA 
LELT. Az egyház útjának különböző szakaszain más és más elem kap 
nyomatékot a kijelentés teljességéből, a Biblia kincstárából. Egyik-má
sik részlet nagyobb fontosságra is tesz szert, mint amilyen a kijelentés 
egészéhez való viszonya szerint megilleti. Az egyetemes papság a refor
máció korában igen nagy népszerűségre jutott. A  súlypont-eltolódás néha 
szinte a felborulás veszélyével járt.

Így történt, hogy Luther 1523-ig az egyetemes papság lelkes híve 
volt. A  esetiekhez írt levelében mindenre szabad kezet nyújt a megke
resztelt hívőnek: prédikálásra, keresztelésre, feloldozásra, sőt még ordi- 
nálásra is.5 A későbbi Luther a külön egyházi hivatal mellé áll. A  köny- 
nyen csüggedő Melanchthon viszont váltig okolta főleg ferde elhajlások 
után ezt a „nem szerencsés” elvet.6

Hogy a tárgyalt elv tápot kapott a reformációtól, annak több oka is 
volt. Első helyen talán meg lehetne említeni, hogy a reformációban nyílt 
út az igéhez. Ezt az utat az intézménnyé vált egyház zárta el azzal, hogy 
magát tette a Biblia elé, majd meg fölé. A  laikus hívőnek legalábbis nem 
áll a módjában nyílt út a Bibliához nyúlni. A  Biblia csak úgy jutott el 
hozzá, ahogy az egyház közvetítette, ha ugyan közvetítette. Luther élete 
történetéből ismert, hogy a közvetítés során épp a leglényegesebb maradt 
ki, a megriadt lelkiismeret vigasza; az evangéliom. Aki maga áldott for
rásra lelt, azt akarja, hogy mások eljussanak ahhoz. A Bibliához hozzá 
kell férnie mindenkinek! Nem olyan könyv az, hogy ne lehetne utána 
nyúlni magyarázat nélkül. Luther alig győzi elismeréssel a Biblia egy
szerűségét. Kikel a szöveg természetes érteimé mellett a mesterkélt el- 
magyarázás ellen. Biztatja az egyszerű hívőt, hogy kezdjen csak neki a 
Biblia olvasásának. Az egyetemes papság képen: az egyszerű hivő Bib
liát tart a kezében.

Luther és az ő nyomán mások is a Bibliával jutottak el a hit által 
való megigazulásig. Ez is fontos tényezője lett az egyetemes papság gon
dolata megéledésének. A  hit által való megigazulás az Istenhez-jutást 
rendkívüli módon leegyszerűsítette. Sok emberi erőlködés feleslegesnek, 
sőt károsnak bizonyult. A  papság befolyása kiszélesítéséhez és hatalma 
növeléséhez nagyban hozzájárult az embernek az az igyekezete, hogy

3 Sommerlath: Am t und Allgemeines Priestertum
4 Buer—Deinzer: Lutherische Dogmatik 388. 1.
6 H. Stock: Das allgemeine Priestertum bei Luther

0 R. josefson: Das Amt dér Kirche (Ein Bueh von dér Kirche-ben)
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magát bebiztosítsa Istennél. Az itt adódott lehetőséget felhasználva sok 
emberi kitalálás foglalta el a tiszta evangélium helyét. Egy új „babiloni 
fogság” következett Isten népének a történetében. A z embereket kisko
rúságban tartották, az evangéliomról a maguk hatalma fenntartása érde
kében hallgattak.

Mikor az evangélium — ahogy a reformáció megfogalmazta Pál nyo
mán — a hit által való megigazulás, szóhoz jutott, emberi praktika he
lyett Isten cselekvése jutott szóhoz, nyert teret. Ezzel egyidejűleg az élet
nek a „világi” oldala felszabadulását élte át. Kitűnt, hogy ami elburján
zott rajta és beárnyékolta — bár a vallás igényével jelentkezett — em
beri kitalálás volt csupán.

Vannak, akik a vallásban a fékezőerőt értékelik pozitíve, s ezért visz- 
szasírják a középkort. Ez a vallási zárka azonban, a kegyelem kizárása 
is volt egyben az ember életéből. A  megnyílása viszont a kegyelem erői
nek a beleáradását jelentette az ember mindennapi életébe és tevékeny
ségébe. Mikor a reformáció a felszabadultság tudatából mégis egyetemes 
„pap”-ságot emlegetett, nem visszavonulást eszközölt, hanem előrelépett 
evangéliomibb életforma fel. A felebaráti szeretet lett az Isten iránti sze
retet gyakorlótere, a felebaráti szeretet cselekedeteire nyílt mód az em
ber világi hivatásában és családi életében. így az életnek ez a területe ki
lépett a másodrendűségből arra a helyre, amely Isten teremtő és gond
viselő rendjében megilleti. Az érdemszerzés a maga helyzetének Istennel 
szembeni biztosítására igyekvés nem ösztönzi többé az embert sajátosan 
vallási, a maga üdvösségére irányuló erőlködésre, vagy bizonyos szent 
emberek és rend ily teljesítésének igénybevételére. Szabadon, de Isten 
kegyelme kötelezésével él hitének és szeretetének.

Mikor a reformáció az egyetemes papság-ot tudatosította, igen ha
tásos ellenszerhez nyúlt az áldozó papság1 tévtana elhárítására. A  refor
máció a pap elnevezést azért is nem használja az egyházi hivatal betöl
tőire, mert ez áldozó papot jelöl meg. Jézus az ő áldozatával felesle
gessé tett minden ily jellegű tevékenységet. Az ő áldozatából azt, hogy 
egyszer s mindenkorra szól — ahogy a Zsidókhoz írt levél tanítja —, el
homályosítja az áldozó pap elnevezés és a misének áldozati interpre
tálása7 8

Az áldozó papság helyébe tehát a reformáció kritikájában nem a — 
mondjuk — prédikáló papság került, hanem az egyetemes papság. Ezzel 
nem csupán elejtett egy téves képzetet, hanem továbbvitte azt az etikai 
tartalmat, amely az áldozatban kétségtelenül van. A  Biblia elég gyakran 
hív fel erre s nevezi a fentitől való megkülönböztetés érdekében „lelki” 
áldozatnak is. A  lényeges az, hogy ennek az áldozatnak többé nem Isten 
az iránya és nem az ő kiengesztelése a célja, hanem a szeretet és a fele
barát java. Jó dolog tudni azt, hogy az ilyen áldozatos szolgálat találko
zik Isten tetszésével, de tudnunk kell azt is, hogy mi minden áldozatunk 
mellett is az egyetlen áldozatból élünk, s az ahhoz való hivő viszonyu
lásunkkal állhatunk csak meg. A  magunk „áldozatát” csak addig érez
zük „áldozaf’-nak, amíg Eléje nem kerülünk vele. Mihelyt ez bekövetke
zik. legott kitűnik, mennyire az ő elnézésére és bűntörlő kegyelmére szo
rulunk, még „áldozatossá”-gunk is az ő áldozatából él, csak úgy állhat 

meg Isten előtt.

7 Zsid 9,28: 10,11—12.
8 Sommerlath: A. u. alig. Pr.
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Összefoglalásul újra le kell szögeznünk, hogy az egyetemes papság 
hátterében állandóan ott van Jézus Krisztus főpapsága. Ez számára az 
élettér. Belőle kap ösztönzést, erőt, de korrekciót is.

AZ EGYHÁZVALÓSÁG ÉS AZ EGYHÁZI HIVATAL

A reformáció két fronton vívta a harcot. A  harcot az egyik oldal felé 
az egyetemes papság elvének felemelésével folytatta, a másik oldal felé 
pedig az egyházi hivatalt védte. Erre szükség is volt, mert a szélsőséges 
felforgató elemek és a naiv rajongók sok bajt szereztek volna a reformá
ció ügyének, ha Luther nem látta és nem állította volna a kérdéseket a 
tiszta ige megvilágításába.

Ott tudnak mit kezdeni az egyházi hivatallal, ahol tudnak mit kez
deni az egyházzal. Az individualista alapon álló kegyességben se az egy
ház, se az egyházi hivatal nem kapja meg az őt megillető helyet. Itt a 
hangsúly a hit egyéni élményén van, amelynek a birtoka feljogosítja az 
embert a transsubjectívnek a lekicsinylésére, kritikájára. A  pietizmusnak 
ez a vonása igen jellemző és közismert. Az egyháznak nem priusa az 
egyéni hitélmény. Ahogy adva van a család az egyén számára, mielőtt 
születne, adva vannak a szülők, esetleg testvérek, rokoni kapcsolatok, 
sőt maga a szociológiai struktúra, úgy van adva az egyes keresztyén szá
mára az egyház is, amelyhez keresztyén-voltánál fogva eleve tartozik.

Ha az egyházi hivatalhoz az egyetemes papságból húzzuk meg a vo
nalat, akkor gondolataink nagyrészt találkoznak az individualista beállí
tottsággal. Ebben a dologban nem lehet irányadó a számunkra az, hogy 
Luthernek voltak olyan nyilatkozatai, amelyek szerint az egyházi hiva
tal mintha az egyetemes papság gyakorlásának egy módja lenne. Ezek 
a nyilatkozatok harci helyzetben születtek Luthernél. Róma oldalán így 
beszélhetett akkor valaki: No ugyancsak körülnézhetnek Luther és az 
emberei, hogy hány szabályszerűen felszentelt pappal rendelkeznek, nem 
is szólva püspökről, akitől nyert ordinációja nélkül pedig nem viselhet 
senki egyházi hivatalt, nem végezhet érvényes funkciót, se feloldozást, 
se mást. A  reformáció táborának nehéz helyzetét tükrözi Luthernek a 
már emlegetett levele a csehekhez, akik arra kényszerültek, hogy Ró
mába küldjék papjaikat felszentelésre, pedig a pápával ellentétben áll
tak. Luther biztatta őket, hogy merjenek a maguk lábára állani, és ordi- 
nálni az egyetemes papság jogán, amelynek alapja a keresztségük.'1 Erre 
a kérdésre a Confutatio-ra adott válaszaképpen Melanchthonnak is ki kel
lett térnie az Ágostai Hitvallás Apológiájában. Ott a szükséghelyzetért a 
püspököket okolja, akik elzárkóznak az ige tiszta tanításától és a refor
máció híveitől.

Világos tehát, hogy a szükséghelyzet nem lehet törvény, amellyel bí
rálat tárgyává lehetne tenni az időközben kialakult gyakorlatot. Közben 
a dolgok menete nyugodtabb irányt vett, és a reformáció egyházában 
többé-kevésbé egységesen kialakulhatott egy olyan gyakorlat, amely ál
talában kifejezi, hogy az egyházi hivatal létét nem az egyetemes papság
tól kapja, hanem külön Jézusi rendelés különleges funkcióval. Az egy
házi hivatalnak ez a felfogása a figyelmünket a Biblia felé fordítja.9 9 10

9 De instituendis ministris Ecclesiae 1523.
“  Bekenntnissschriften dér Iutherischen Kirche. 293 ; 457.

348



AZ EGYHÁZI h iv a t a l  m in t  k ü lö n  rendelés

Az egyházi hivatalról szól az Ágostai Hitvallás V. cikke. Megelőzően 
a megigazulásra vonatkozó cikket találjuk. Az egyházi hivatal tehát a 
megigazuláshoz szükséges és arra rendeltetett, hogy a megigazító hitet 
az evangéliom hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által elsajátít
hassuk. Az „Institutum est” kifejezésnek Istenre utaló jelentése van.11

Épp ezért kevés csak a praktikus szempontot érvényesíteni azzal, 
hogy kinyilvánítjuk: így jó, célszerű és ésszerű. Így kívánja a dolgok jó 
rendje. Ez még mindig úgy hangzik, mintha mi rendeztük volna így, ke
véssé érvényesül az engedelmességi jelleg. A  dolgok Isten szerint való 
jó rendjének alá kell rendelnünk a mi célszerűségi szempontjainkat!

A  Bibliában nem csak feladatok vannak, mint pl. az evangéliom hir
detése és a szentségek kiszolgáltatása, hogy egy-egy feladatkört elvégez
zen olyan, aki magát vagy akit a gyülekezet arra jónak lát, sőt elvégez
zék esetleg többen. A  feladatokra meghatározott személyek nyernek meg
bízatást. Őket arra rendelte, választotta, elhívta az egyház Ura közvet
lenül, vagy a gyülekezet, esetleg egyesek által. Vannak meghatározott 
karizmák, amelyek a Szentlélek és a hit révén jutottak egyeseknek. De 
ezeket nem az illető hivatott maga magában felismerni, hanem mikor 
azokat mások rendelkezésére bocsátja, erre egyenest felszólítást kell 
kapnia.

Az egyházi hivatal újtestámentomi őse Jézus apostolainak szolgálata. 
Maga az Üjtestámentom az első és legfőbb bizonysága annak, hogy mi
ijén jelentős a szerepük. Az Üjtestámentom apostoli bizonyságtétel a Jé
zusról, nem közvetlen történeti dokumentum tőle magától. Keresztyén 
hitünk az apostoli hit. Az apostolok azzal, amit kaptak, nekünk is szol
gálnak. Jézus különleges tisztességre méltatja őket. Beállítja őket abba a 
vonalba,12 amely Istentől indul az emberekhez: „Aki titeket befogad, en
gem fogad be és aki engem befogad, azt fogadja, aki engem küldött.” 
(Mt 10, 40.) „Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek 
titeket.” (Ján 20, 2:.) Általában arra kapnak felhatalmazást és erőt, amit 
Jézus tett. Van arra is példa, hogy a dicsőségébe készülő Jézus a tanít
ványoknak minden eddigit meghaladót helyez 'kilátásba.13 Végre is az 
az üj helyzet, amelybe a dicsőségbe emelt Jézus került, kihat arra, amit 
a tanítványok az ő nevében tesznek. Több ízben beszél róluk úgy, mint 
sáfárairól, akikre távozó Uruk bízza mindenét, amije csak van.

Amit Jézus ezen a téren tett velük és rajtuk, annak az apostolok 
nyilván tudatára is jutottak. Nem öntudatlan eszközei voltak Jézusnak. 
Pál fejezeteken át viaskodik a Korinthusi levélben meg a Galata levél
ben is azokkal, akik apostolságát kétségbevonják. Ott tudja a maga szol
gálatát a világot magával megbékéltető Isten cselekvése vonalában. Mi
közben elején kezdi, amit érettünk cselekelett Krisztusban az Isten, nem 
tartaná teljesnek a felsorolást, a nem sorolná oda szenvedéseit és szol
gálatát, amellyel mintegy közvetve betölti azt, ami közvetlenül Istentől 
van: Krisztus szenvedését és Isten igéjét. Kol 1, 23—29.

Az apostolság az egyházi hivatal újtestámentomi ősképe, de ez nem 
jelenti azt, mintha az Üjtestámentom nem is tudna más hivatalról az övé-

n Linton: Kirche und Amt in neuen Testament (Ein Buch von dér Kirche-ben) 
12 Ján 14,12 
“  Gál 1,1; 11 és kv.
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ken kívül. Ef 4, 11 prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat is 
említ még az apostolok mellett. Apostoli tisztét ugyan egyik se adhatta 
tovább azok közül, akik Jézus közvetlen választása nyomán viselték, de 
a szolgálat vonala azért nem tört meg azzal, hogy nekik meg kellett 
válni tőle. Korlátozzuk bár az apostolok számát a tizenkettőre, vagy té
telezzük fel, hogy többen is voltak,14 az utódaik már nem voltak aposto
lok. Az Efezusi levél ezt úgy mondja; Jézus szegeletkő, az apostolok az 
alapkövek. Alapkövek csak az építkezés kezdetén kellenek, de az alap
hoz való igazodás annak egész tartama alatt nélkülözhetetlen.

Az apostoli szolgálat nagyrészt magában áll. Jézussal különleges 
kapcsolatban álltak azok, akik ezt a szolgálatot betöltötték. Hallották ta
nítását, látták tetteit, tanújává tétettek annak, hogy a halálból feltámadt. 
Az egyházi szolgálat egy bizonyos feladatkör ellátása, tehát mindig kö
rülhatárolt. Az apostoli szolgálatnak viszont átfogó jellege és érvénye 
van az egyház egészére térben és időben. Az apostolság ökumenikus. 
Mégis, mikor valamiféle okból további szolgálatuk lehetetlenült, igyekez
tek azt arravaló ember kezébe adni, vagy a gyülekezettel adatni. Nem 
tekintették mindennek magukat, betöltöttnek, folytatást nem igénylőnek 
apostoli hivatalukat. Itt folyamatos munkálkodása van Isten Szentlel- 
kének, amelynek nincs továbbvitele stafétaszerűen egymáshoz kapcso
lódó emberi szerepek nélkül.

Az Üjtestámentom nem törvénykódex. Nem is igényli, hogy annak 
tekintsük. Ha csak az apostoli leveleket vesszük is figyelembe, már a 
Pásztor-levelek is a kezdethez képest más, további kialakulási fokot je
leznek. Nincs tehát időtálló minta. De annak, amit az eddigiek voltak hi
vatva bizonyítani, minden elrendezésnél irányelvül kell szolgáim. Ez 
pedig az, hogy az egyházi hivatal eredeti rendelése az egyház Urának„ 
A  rendelés nemcsak egy feladatnak általános érvényű kijelölése, hanem 
embereknek a kötelező érvényű megbízása a feladatkörrel. Ennek meg
felelően tanít Luther is az egyházi hivatalról: „Kellenek püspökök, pa
pok és prédikátorok, akik nyújtják nekünk a fent említett négy dolgot 
és szentelményt, és gyakorolják ezt az egyház nevében is, de sokkal in
kább a Krisztus rendeléséből, mint ahogy Pál Ef 4-ben mondja: „Dedit 
dona hominibus.”15 * Ahogy az egyházi hivatal minden korban megkapja 
a megfelelő formát, az két szempontból bírálandó el. Az egyikről már 
volt szó. Ez az, hogy az egyház Ura rendelte. A  másikról most lesz szó, 
és ez az, hogy ö  mire rendelte voltaképp.

AZ EGYHÁZI HIVATAL CÉLJA

A rendelés-jelleg fenntartása nem szükségképpen vezet klérushoz. 
Ahol a klérus, különösen hierarchikus formájában kialakult, más moz
zanatok játszottak közre. S ezek a mozzanatok idegenek az újtestámen- 
tomi kijelentéstől,18 de annál otthonosabbak általában a vallásokban. 
Ezekben a pap ősidők óta a „hídépítő” (pontifex) Isten és ember között. 
Az áldozópap jelleg a papnak őt másoktól megkülönböztető elfogadható
sága Istennél. Luther az egyetemes papságról egyebek mellett azért ta-

14 H. Echternacht: Die Apostolizitát dér Kirche (Kirche und Verkündigung)
15 H, Stock: Das alig. Pr. b. Luther
K Mt 2,25—28
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t hogy a ke-resztségnek az egyetemes, minden keresztyénre kiható je~ 
lntőségét kiemelje.17 Más alkalmatosságunk nincs, csak amelyet a 
Krisztustól nyertünk. S ez minden megkeresztelt hívőnél azonos. Nincse
nek kiemelt személyek vagy rend, amelyre az ügyét a többi hivő bíz
hatná. Krisztusban kell megbíznia egyedül.

Az újtestámentomi egyházi hivatal nem indulhat el azon a vonalon, 
amely az infallibilitas hiedelméhez, illetve igényéhez vezetett, Krisztust 
nem reprezentálja, hanem szolgálja az egyházi hivatal betöltője. A  kap
csolat Vele nem az azonosulás, hanem a felelős átvétele Tőle annak, 
amit Ö a gyülekezete számára nyújt és ugyanúgy való átadása. A  Szent
lélek munkája se oltja ki az ember emberségét még hivatali ténykedésé
ben se. A  Szentlelket kérni lehet és kell, de kisajátítani nem. Isten nem 
adja magát úgy a hatalmunkba, hogy közben mi, elfelejtsük, kinek a ke
gyelmére szorulunk és ki ítél hivatali tevékenységünk mikéntje felett is. 
Isten nem lesz egy szent szöveg foglyává (verbális inspriratio), de hiva
tali ténykedés foglyává se! Ez a Tőle való szakadatlan függésben és az 
Előtte való szüntelen alázatban tartja az embert.18

Egyetemes papságból kifolyólag, ahogy fentebb láttuk, van nekünk 
olyan szolgálatunk külön-külön is és együtt is, hogy más ügyét visszük 
Isten elé, más képviseletében „forgolódunk a szentélyben”. Az egyházi 
hivatalnak nem a gyülekezetből jövet kell Isten előtt forgolódnia, hanem 
Istentől jövet kell a gyülekezetnek, s azon túlmenően is általában az em
bereknek szolgálnia. A rector animorum félreérthetetlen korrékciója a 

testvér szolgálata a testvérek között, nemcsak a kérlelhetetlen igazság, 
hanem az elhordozó szeretet jegyében. Mindamellett nem kötetlen ez a 
szolgálat. Kötve van a kanonizált Bibliához és a Krisztus-rendelte szent
ségekhez. Sáfárság, amelyben első követelmény a hűség. Mivel Isten az 
Ö igéjében nem monológot folytat magában, hanem népet hív egybe, 
gyülekezetei tart együtt, ezt az intenciót követve az egyházi szolgálat is 
pásztorolás, pásztori lélekkel felvett gondja: őrzése azoknak, akik el
hivattak.

AZ EGYHÁZI HIVATAL FELADATA 
ÉS AZ EGYETEMES PAPSÁG

Minél komolyabban számolunk Isten Szentlelkének a munkájával, 
annál kétségbevonhatatlanabb, hogy az egyházban a szolgálat nem kor
látozható az egyházi hivatal jog- és feladatkörére. Az egyház nem csu
pán az egyházi hivatalban élő és tevékeny. Isten az egyház életének bár
mely pontján rakhat le olyant, amelyet arra szán, hogy aki kapja, szol
gáljon vele egyházban és világban embertársainak. Ezért szükséges, hogy 
az egyetemes papság és az egyházi hivatal jó összhangban legyenek, ne 
csináljanak presztízs-kérdést abból, hogy mi kinek a joga vagy köteles
sége. Mégis az egyházi hivatalnak mint külön, nem az egyetemes papság
ból levezetendő, onnét le se vezethető isteni rendelésnek nyomatékot ad 
néhány jellegzetes mozzanat az egyház joggyakorlatában és hitvallá
saiban.

Katolikus és ortodox oldalon gyakorolják az apostolica successiót. Ezt 
egyes evangélikus egyházak is megtartották főképpen az evangélikus

17 E. Kinder: Dér evangelische Glaube un<V die Kirche. 87. ].
18 Althaus: comm. sanct, I. 68 1.
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tömböt képező északi államokban. A  kézrátételnek feltűnően nagy sze
repe van az Üjtestámentomban. A  lutheri keresztyénség sose hajolt el- 
spiritualizálódásra.19 Tehát nem az ellenzés hozta magával a jelen hely
zetet, hanem történeti okok. Mindamellett nem gondolom valami nagy
nak a „veszteségünket”. Az apostolica sucessio” hajlamos a személyt elő
térbe állítani a szolgálat helyett. A  szolgálat folyamatossága pedig biz
tosítva van. Azonfelül mi jogon terheljük meg az emberek hitét azzal, 
hogy annak az érvényességét, amelyet az egyházi hivatal által nyernek,' 
esetleg megkérdőjelezze a kétség az „apostolica sucessio” megléte felől. 
Hisz a hitvallásaink azokat is elítélik, akik a kiszolgáltató személynek 
hitbeli vagy erkölcsi állapotától tennék függővé pl. egy keresztelés ér
vényességét vagy hatástalanságát.

Az egyházi hivatal különállását van hivatva kiemelni az ordináció. 
Hitvallásunk szerint az egyházi hivatalban szolgáló „rite vocatus” . Ez a 
„caractar indelebilis” -t nyújtó papszenteléssel összehasonlítva új tarta
lomra utal az evangélikus ordinációban. Lehet az ordinációt szentelésnek 
is mondani — mint ahogy nálunk is szokásos — az Istennek eszközül- 
való-átadás értelmében. Hisz az egyházi szolgálat azt igényli, hogy az 
ember magát Istennek minél jobban odaszánja, és az egyházi köztudat 
szempontjából is lényeges, hogy az egyház munkását a szolgálatra el
szántnak ismerjék fel. Azonban már a felszentelésnél erősen kidomboro
dik a szolgálat-jelleg. Nemcsak hogy nem szentelhet fel, de nem is ké
pezhet ki az egyház lelkészeket és általában a hívek nyájából kivett egyé- 
neket csak a szolgálatra, a szolgálat szempontját és érdekét állandóan ki
fejezve és hangsúlyozva. Az előkészítés és a felszentelés célja nem va
lami egyéni kegyességi állapot elérése az átlag hivőtői megkülönbözte
tően és a maga megkülönböztetésére okot-adóan, hanem a szolgálat. Visz- 
szás volna szükségleten felül mintegy „tartalékának kiképezni is. A  „vo- 
catio” állandó szempont s az mindig határozott szükségletet lát fennfo
rogni. Ezért kell a „vocatio” -nak kívülről jönni, másodrendű kérdés, hogy 
püspök akaratnyilvánítására vagy a munkás szoruló gyülekezet közve
títi-e azt?

A  „vocatio” mellett ott a „rite”. Ez a kifejezés azt jelzi, hogy a meg
hívás nem csupán jogi aktus. A „vocatio” szálai oda nyúlnak, ahová az 
istentiszteletre egybegyűltek imádsága fordul, ahonnét a megszólításra 
minden igehallgatási alkalmon felkészültnek kell lennünk.20

De a „rite vocatus” nem magában áll hitvallásainkban annak a jel
zésére, hogy a külön egyházi hivatal álláspontján állunk. Ott van amel
lett az is, hogy az egyházi hivatal kapott felhatalmazást a „pnblice do- 
cere” szerepére az egyházban. Hogy mikor történik „nyilvánosan” a ta
nítás, mikor vagyunk viszont még innen a „puhlice docere” vonalán, nem 
könnyű elhatárolni. Nyilvános tanításnak az istentiszteleten való prédi- 
ká'lást szoktuk venni. Anélkül azonban, hogy véglegesen megállapítanám, 
rámutatok arra a követelményre, amelyet ez a hitvallásos igény a lelké- 
szi szolgálattal szemben támaszt a tanítás terén. Az egyház tanító tevé
kenysége nem lehet rejtjeles beszéd egy intim körben. Az egyházban fe- 
talános kérdéseiben, közös életének dolgaiban. Helytelen, ha annak, amit 
lelősen, éretten és kiforrotton, „egyházion” nyilatkozni kell az ember ál- 
tanítunk és ahogy tanítjuk, egyéni különvélemény íze van. Ismét egy

19 E. Kinder: D. ev. Gl. u. d. K.
20 Sommerlath: Amt u. alig. Priestertum
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lvan pontra találtunk, amelyen kitűnik, hogy az egyház mennyire nem 
lehet az, aminek lennie kell, ha a külön egyházi hivatalt nem tanítja és 
nem érvényesíti kellő súllyal. Ahhoz, hogy az objektív, az egyénintúli 
kellőleg érvényesülhessen, kevés az egyetemes papság, és nem enged
hető meg, hogy azt a külön egyházi hivatal likvidálja.

Miközben az egyházi hivatal és az egyetemes papság viszonyára egy
ben és másban rávilágítottam, nem merítettem ki a tárgyat. Kétségtelen, 
hogy az egyház teológiájának és gyakorlatának sokat vitatható kérdésé- 
rő l van szó. Én úgy látom, hogy se az egyházi hivatalt, se az egyetemes 
papságot nem lehet oly egyqldalúan képviselni, hogy közben elsikkadjon 
a másik. Viszont összekapcsolni, egymással viszonyba se lehet hozni úgy, 
hogy pl. egyetemes keresztyén kötelezettség praktikus megoldásának 
lenne tekinthető az egyházi hivatal. Az egyházi hivatal létének és tevé
kenységének külön kijelentésbeli gyökerei vannak.

Elvi és gyakorlati különvétel mellett is kétségtelen, hogy mint 
ugyanannak az egyháznak az életfunkciója összetartozik a kettő. Eleven 
lelkészi szolgálat támaszthat csak eleven tudatot minden hivő ily jellegű 
kiváltsága és kötelezettsége felől. Viszont az egyetemes papság megélése 
és gyakorlása meder lehet arra, hogy az egyházi hivatalban felkínált 
ajándéka Istennek szélesebb köröket érjen el áldástnyújtóan.

Szabó Lajos
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B „grand docteur”

A 90 ÉVES SCHWEITZER ALBERTRŐL

E  s o ro k  a la p já t egy g y ü le k e ze ti e lőadás képez i, a m e ly e t 90. szü letés
n a p ja  a lk a lm á b ó l ta r to tta m . K é z ira to m a t  a m á sod ik  fe lé b e n  b ő v íte tte m  
k i, a h o l rész le tesen  k ö z lök  n éhány  szem élyes  b eszá m o ló t az u to ls ó  évek 
bő l. E ze k b ő l a n a gy on  tanu lságos  v issza em lék ezések b ő l — a m e ly ek n e k  
é r té k é t  n ö v e li  id ő i köze lségü k  és ta lá n  az is, h ogy  n e m  p a p i e m b e re k  
k é sz íte tték  —, tetszése s z e r in t i ré s z le te k e t ha szn á lh a t f e l  az a le lkész, 
a k in ek  s o ra im  in d ítá s t adnak, h ogy  e b b en  az esz ten d őb en  m e g e m lé k e z 
zék  gy ü le k e ze téb e n  a „g ra n d  d o c te u r” - r ó l ,  a „n a gy  d o k to r r ó l" ,  ahogyan  
a fe k e té k  e ln ev ez ték .

Jelenünk a világ nagy ö re g e in e k  kora. Picasso, a festő, 84 éves. Pablo 
Casals csellóművész 89 esztendős. A  zeneszerző Sztravinszkij 83 éves. Ko
dály Zoltán is ugyanannyi.

Századunk nagy öregei közé tartozik — köztük a legidősebb — Al
bert Schweitzer. Ez év január 14-én töltötte be 90. életévét.

Róla való megemlékezésünknek nemcsak kilencvenedik születésnapja 
adja az időszerűségét, hanem még inkább az a körülmény, hogy ő szá
zadunknak az a nagy k eresz ty én  egyénisége, akit az egész világ tisztel, 
a nem-keresztyének és az ateisták is. Mindaz, amiért őt tisztelni lehet, 
egyetemes emberi érték, ami túlnő az egyház határain, de hitéből, ke
resztyén meggyőződéséből termett. Tőle minden keresztyén egyház és 
keresztyén hivő tanulhat, hogy miként lehet a mai korban „mindenki" 
számára vonzóan és hatásosan keresztyénnek lenni. Ha a „mindenki” 
kifejezést nem kellene idézőjelbe tennünk, akkor ez máris levonna sokat 
az ő keresztyén és emberi értékéből, de megemlékezésünk hiteléből is. 
Mindenki dicséretét ő sem vonja magára, éppen a legutóbbi években so
kat támadták őt, amint erre még visszatérünk. De dicsérettől és kritiká
tól függetlenül, rajta meg lehet figyelni, hogy nem elavult, hanem nagyon 
is korszerű dolog lehet az igazi keresztyénség.

Elzászban született 1875-ben, tehát azon a területen, amely a törté
nelem folyamán hol Németországhoz, hol Franciaországhoz tartozott. 
Édesapja evangélikus lelkész. Ne zavarjon bennünket, hogy Sartre, mai 
francia író — aki másodfokú unokatestvére Sdhweitzer Albertnak — 
gúnyos hangon ír a Schweitzer családról a nemrégiben magyarul is meg
jelent önéletrajzában („Szavak” ). Az a hangnem, ahogyan Schweitzer A l
bert szüleiről, nagyszüleiről, nagybátyjairól ír, ebben az esetben inkább 
csak az íróra jellemző, aki minden értéke és hatása mellett is alapjában 
véve cinikus gondolkozású — s nem von le semmit annak a lelki örök
ségnek értékéből, amit Schweitzer Albert a szülői házból, a papi otthon
ból kapott gyermekkorában.

A teológiát Strassbourgban és Berlinben végezte. Berlinben a híres 
teológus, Adolf Harnack volt rá hatással. Itt filozófiát is tanult; közben 
zenei tanulmányokat végzett, amelyet azután Párizsban folytatott orgona
szakon. 24 éves korában strassbourgi segédlelkész. Ugyanabban az esz
tendőben megszerzi a filozófiai doktorátust. 26 éves korában teológiai 
tudományos fokozatra tesz szert. Előadásokat tart az Újszövetségről a
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trassbourgi teológián. Teológiai munkákat ír. 1905-ben jelenik meg ha
talmas és a saját korában egyedülálló jelentőségű könyve „Bach, a mu
zsikus költő” címen. Bach a zenéjében költő és festő — fejti ki ebben 
a művében. Bach muzsikája „hanggá lett gótika” — mondja. Ugyanezek
e n  az években az orgonaépítés kérdéseivel is szakszerűen foglalkozik. 
Az eredeti, régi-hangzású orgonáért harcol. Közben tovább fejlődik 
mint orgonaművész.

Így indul a sokat ígérő pályája ennek a rendkívül tehetséges és sok
oldalú fiatalembernek. S ezt a nagyszerűen felfelé ívelő teológiai, filozó
fiai és zenei karriert hirtelen ketté töri egy elhatározás.

Egyik csendes-órájában, bibliaolvasás közben eléje kerül Jézus szava: 
„Aki meg akarja tartani az 6 életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti az 
6 életét énérettem és az evangéliomért, megmenti azt” (Márk 8, 35). 
Ennek az igének hatására elhatározza, hogy csak 30 éves koráig él a tu
dománynak és a művészetnek, akkor azonban „valamilyen közvetlen em
beri szolgálatnak szenteli magát” — amint ezt saját szavaival kifejezte. 
Hamarosan elérkezett életének harmincadik esztendeje. Elhatározásáról 
nem feledkezett meg, várta az alkalmat és a módot, hogyan valósítsa 
meg azt És 1905-ben, 30 éves korában kezébe kerül a Párizsi Missziói 
Társaságnak (Société des Missions Evangéliques de Paris) — ez a leg
régebbi francia missziói munka — egyik felhívása. Közép-Afrika rette
netes egészségügyi viszonyai orvosok után kiáltanak — olvassa benne. 
Ügy érzi, itt a feladat, amely egész életét követeli. Beiratkozik az orvosi 
egyetemre, hogy elvégzése után missziói orvos lehessen.

Ettől kezdve az életét ez az ügy foglalja le. Orvosi tanulmányai mel
lett folytatja ugyan igehirdető és teológiai előadói munkáját, zeneművészt 
és zenetudományi tevékenységét, de a döntő ekkor már a leendő afrikai 
orvosi hivatására történő felkészülés. S később is hű marad ehhez a szol
gálathoz, amelyet 30 éves korában vállalt. Azóta már 6 évtized múlt el 
az életében, sok más területen is tett, alkotott nagyot — olyant, amire 
felfigyelt az egész világ —, ma már az életkora miatt saját maga orvosi 
gyakorlatot nem végezhet, és mégis, 30 éves korától 90 éves koráig, ma 
is az életének központi feladata ez a fiatalon vállalt afrikai gyógyító 
szolgálat. Nem akarok előrenyúlni soraim végére, de azért már most fe l 
kell csillantanom egyéniségének talán a legnagyobb emberi vonását: a 
mély és tág értelemben vett hűséget.

Így hát 38 éves korában, 1913-ban mint végzett orvos nekivág fele
ségével Közép-Afrikának. Az akkori Francia-Kongóban, az Ogowe folyó 
partján fekvő Lambarene falu kis missziói „kórházában” kezdi meg or
vosi működését. Kórháznak persze még múlt századi európai fogalmaink
kal sem lehetne nevezni azt a kezdetleges kis faépületet, ami fogadja. 
A jelentéktelen afrikai helynek, Lambarene-nek nevét ma már az egész 
világ Ismeri őróla Érdemes megjegyeznünk ezt a nevet. Ez is a hűség 
jelképe az életében: ma is ott él. Ez a helység a mai Gabon köztársaság 
területén fekszik.

Közben munkája önállósodik, kórházának beruházásait és ellátását 
saját maga fizeti. S amikor már sikerül munkáját szépen kiépíteni, 
egész addigi fáradozásának eredményét az első világháború rombadönti. 
1917-ben a háború okozta feszültségek következtében el kell hagynia 
Afrikát. De életcéljától ez nem téríti el. A  kórháza ugyan összedőlt, 
pénze a munka folytatására nincs. A  világháborút követő években sorra 
járja hát Európa nagy hangversenytermeit. Orgonaművészi szereplései
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nek, különböző más előadásainak és irodalmi működésének teljes bevé
telét rádobjá afrikai kórházának újjáépítésére. „Orvos az őserdőben” 
című, 1923-ban kiadott könyve annak idején magyarul is megjelent, mi
után több nyelvre lefordították. Ez csak egyike azoknak az alkotásainak, 
amelyeknek jövedelme rendíthetetlen konkrét életcélját szolgálta. Ekkor 
már olyan barátok támogatják ügyét, mint Söderblom svéd evangélikus 
érsek, az ökumenikus mozgalom egyik atyja, az első világháború előtt, 
alatt és után lefolyt években a béke ügyének egyik legnagyobb kép
viselője.

Ezeknek az erőfeszítéseknek nyomán, hét év múlva, 1924-ben hozzá
kezd Schweitzer Albert az afrikai őserdőben, megint csak Lambarene- 
ben életfeladata folytatásához. Kórháza újjáteremtését hihetetlen tett
erővel be is fejezi. Amikor ez 3 év alatt megtörténik, 1927-ben újra Euró
pába jön. Két évet tölt itt: befejezi Pál apostolról szóló könyvének kéz
iratát, számos hangverseny- és előadókörutat tesz őserdei orvosi mun
kája javára. Egymás után érik az elismerések nem afrikai, hanem egyéb 
kimagasló teljesítményeiért. Többek között megkapja Frankfurt városa 
Goethe-díját. Kulturális sikerei nem térítik el élete legmostohább kö- 
rülményű, de alapvetően vállalt feladatától: 1929-ben újra ott van Lam- 
barene-ben.

Ettől kezdve ez a kettő váltakozik életében; küzdelem az elhagya
tott négerek rettenetes betegségeivel a helyszínen, közben pedig rövid 
megszakítások, amelyeket Európában tölt tudományos, teológiai és filo
zófiai munkáinak megírásával, és kórháza érdekében hangversenyek és 
előadások tartásával.

A  második világháborút követő években az emberiséget fenyegető 
legnagyobb veszély, a harmadik világháború készülő réme ellen emeli fel 
szavát az afrikai őserdőből olyan erővel, hogy felfigyel rá az egész világ. 
1953-ban megkapja a béke Nobel-díjat. Addigi élettörténetét ismerve nem 
csodálkozunk, hogy ennek hatalmas dollárösszegét ugyancsak kórháza 
javára fordítja. 1957-től kezdve pedig nem szűnik meg figyelmeztetni a 
világot az újabb veszedelemre: a nukleáris fegyverkezésből folyó rette
netes kockázatra, és a nukleáris fegyverkísérletek szörnyű következmé
nyére, a levegőnek.és földünknek egészségromboló, betegségeket okozó, 
utódaink életét és egészségét fenyegető stroncium-szennyeződésére. 
Rádióbeszédei megrázták az emberiséget.

De e világméretű, az emberiség jelénét és jövőjét átfogóan érintő 
küzdelme során is hű maradt élete vállalt szolgálatához. Lambarene-hez. 
Elveszítette már feleségét, aki odaadóan segítette őserdei úttörő orvosi 
munkáját mint ápolónő és élettárs, elmúltak felette az évtizedek, perga- 
ménszerű arcát keresztül-kasul szántják a mély barázdák, kilencvene
dik születésnapján az egész világ ünnepelte, államférfiak, tűdósok, egy
szerű emberek, élhetne kényelemben bármilyen kies táján a világnak, 
tengerparton vagy hegyek között luxus-villában, ő azonban továbbra is 
ott maradt egyszerű faházában a trópusi Afrika nehéz körülményei kö
zött, és dolgozik fáradhatatlanul ma is a beteg négerek gyógyulásáért. 
Ez a hűség. Nem egy igéhez, hanem az igén és az életen keresztül kapott 
egyetlen feladathoz, amelynek teljesítésével Jézus szavára „közvetlen 
emberi szolgálatnak szentelte magát” — hogy újra idézzük fiatalkori 
szavát

Most néhány személyes beszámolót szeretnék megszólaltam róla, és
pedig az utolsó évekből. Bármennyire érdekes és lenyűgöző is életének
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megelőző története, minket, embereket mégis inkább egy-egy ember éle
tének jelene érdekel, míg a halál pontot nem tesz rá, s akkor egyképpen 
az egész múlttá válik. Az itt következő beszámolóknak az az értéke, hogy 
a legutóbbi évek Schweitzer Albertját hozzák egészen személyes közel
ségbe. Meglátjuk belőle, hogy mindaz, amiért fárad, így az emberiség 
békéjének, a nukleáris háború elhárításának, a légkör atomrobbanásos 
szennyeződése megállapításának ügye, mennyire nem póz, külső maga
tartás nála, hanem szinte együtt jár lélegzetvételével. S ugyanígy az af
rikai gyógyító szolgálat s Isten igéjének meg nem szűnő hirdetése nem 
egyszerűen munkája vagy passziója, hanem életszükséglete talán utolsó 
leheletéig.

Az itt következő beszámolókat nem-lelkészek írták (Universitas. 
Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur. Stuttgart. 1965. 1. 
szám.) S ez különös nyomatékot-- kölcsönöz nekik. Nem papi elfogultság 
mondatja velünk, hanem „világi emberek” veszik észre rajta — közvet
len közelében, együtt töltve vele a napokat — a keresztyénségét. S ez a 
legnagyobb, ami egy keresztyén emberre jellemző lehet.

Dr. Hermann Mai, a münsteri egyetem gyermekklinikájának igaz
gatója ismételten tartózkodott Lambarene-ben orvosi tevékenység dójá
ból. „Még mindig fejlődik a lambarene-i kórház, még mindig épít és bő
vít Schweitzer Albert. Saját szememmel ismerem az utolsó tíz évet. Év
ről évre meglepnek a bővítések, új létesítmények.. . Bármennyire lépést 
tart is a szakmai fejlődés a korral Schweitzer kórházában, változatlan 
maradt az orvosi magatartás középpontja. Az ember maga áll a beteg 
mellé. Ahol egykor dr. Schweitzer — bátor feleségével — egyedül állott, 
ott azóta számtalan kéz kapcsolódott be, fehéreké és feketéké, a Föld 
számtalan vidékéről... Aki fogékony az embertől emberig nyúló igazi 
segítség értékének felismerésére, az megérzi itt az élet tiszteletének út
mutató etikai követelményét, és tele csodálattal, hálával gondol a lam
barene-i kilencvenévesre... Orvosi segítség, de minden más emberi oda
adás is, valóban megélt és megvalósított humanitás, meggyőződéses ke- 
resztyénségnek meggyőző jelei: mindez együtt — Lambarene.”

Norman Cousins, neves amerikai kiadó, 1958-ban járt Lambarene- 
ben. Elmondja, hogy személyesen adta át Schweitzernek Nehru üdvözle
tét, akivel megelőzően beszélt, s aki megkérte, hogy fejezze ki előtte az 
ő „csodálatát és barátságát” is.

„Schweitzer figyelmesen hallgatta meg szavaimat. Visszaemlékezett 
arra az időre, amikor Nehruval Lausanne-ban találkozott — 1936-ban 
történt. Nehru mély benyomást tett rá, mint olyan ember, akiben egye
sül a megfontolás és a tetterő. Lelkesítette őt az a csodálat, amivel Nehru 
Gandhiról beszélt. De elég ebből, mondta. Sürgős feladatai voltak a kór
házban, és meghívott, hogy kísérjem el, ha van kedvem. Ő reggeli szo
kásos feladatait intézte. Először is a különböző helyeken felhalmozott 
deszkákat kellett a javításra szoruló verandához szállítani. A  deszkaszá
lak a legnemesebb mahagónifából voltak. Padlónak felhasználásukat két 
körülmény tette szükségessé: Lambarene környékén rengeteg mahagóni
fa van, s ezért olcsó; de a termesz-veszély miatt is csak a legkeményebb 
fát lehet ilyen célra használni. A  kórház több része szintén olyan kemény 
fából készült, amit Európában vagy Amerikában csak a legdrágább fur- 
nímak és faburkolatnak használnak fel.

A  doktor négerekkel dolgozott; a deszkát kézről kézre adták, és a 
bungaló verandája alatt »stószok«-ba rakták.
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Legközelebbi munkánk azoknak a gyógyszeres ládáknak elintézése 
volt, amelyeknek tartalma tönkrement, mert ideküldésük előtt nem jól 
csomagolták. Az európai és amerikai félnek nyilván nem volt elég ta
pasztalata, hogyan kell gyógyszereket trópusi viszonyok között történő 
raktározásra csomagolni. Nemcsak a forróság és a nyirkosság fenyegeti 
itt a gyógyszereket, hanem a rablóhangyák is. Gyakran érkeznek a ten- 
gerentúlról olyan ládák, amelyeknek felirata biztosít arról, hogy hőség 
és nedvesség ellen gondosan megóvták, de három heti lambarene-i rak
tározás után már át kell csomagolni azokat...

A  doktor mellett végzett két órai munka után szívesen pihenni men
tem volna. A  doktor inge csuromvizes volt. Haja nedves, szürke csomók- 
bán tapadt homlokára. Csodálkozva kellett gondolnom arra, hogy már 
83 éves (1958-ban volt!). A  lépéstartás vele, amint egyik helyről a má
sikra ment, éppen elég hősi feladat volt.

Amikor az étterembe léptem, első alkalommal éreztem magam itt
hon, mert tudtam, hogy arcomon rajta van ugyanaz a fáradtság mint a 
többiekén. A  doktoron is észre lehetett venni a kimerültséget. De bámu
latos volt, hogy a rövid pihenés és étkezés milyen gyorsan visszaadta 
energiáját.

Mélyen meghatott Schweitzer arca, miközben az emberiség mai világ- 
helyzetéről beszélgetett velem. Végtelenül sok rovátkát mutatott ez az 
arc, mintha a mai történelem minden eseménye árkot húzott volna rá. 
Többnyire előrehajolva ült egyenes székén, szemei mintha távoli tárgyra 
szegeződtek volna.

Még néhány évvel ezelőtt, mondta, abszurdnak tűnt volna olyan ál
lítás, hogy bolygónkat életképtelenné lehet tenni. Sajnos, most már nem 
kérdés, hogy megvan ennek lehetősége. Még háború nélkül is veszedel
mesen megromolhat az atmoszféra. ^Elfeledkezünk arról, hogy a nap 
ugyan továbbra is felkelne és lenyugodnék, s a hold előbukkanna a fel
hők közül, de az emberiség olyan helyzetet teremthet, hogy a nap és a 
hold a puszta Földre tekintene le. Meg kell találnunk az útját, hogy a 

    veszedelem tudatára ébredjen az emberiség."
Azután beszélgetésünk az új bombák erejére tért át. Képzeljünk el 

egymillió teherkocsit, mindegyik megrakva 10 tonna robbanóanyaggal. 
Ennek együttes robbanása felel meg egyetlen hidrogénbomba hatásának, 
amelyet akár egy közönséges repülőgép is szállíthat. Az egész világot, 
folytatta Schweitzer, rá kell vezetni a veszély megismerésére, hogy ko
molyan foglalkozzék ezzel a kérdéssel.

Késő este, amikor a fények a kórházban már kialudtak, az udvaron 
mentem át. Dr. Schweitzer lakásából Bach egyik toccátájának hangjai 
szűrődtek ki. A  doktor kis dolgozószobájának pianínóján játszott. Hal
lottam, hogy ez a hangszer kis organapedállal van ellátva, úgy hogy a 
doktor lábbal is játszhat rajta.

A  verandára mentem, és mintegy öt percet álltam a rácsos ablak
nál. Láttam Schweitzer sziluettjét a tompán megvilágított helyiségben. 
Akkor hirtelen megszakadt a zene, Schweitzer behívott. Meglepődtem, 
hogy tudta, kint állok a sötétben. Beléptem szobájába, ő pedig maga 
mellé ültetett a pianínó padjára, és tovább játszotta a fúgát. Lábai 
gyorsan mozogtak, erős kezei biztosan futottak a billentyűkön...

Míg a félhományban ültem, átáramlottak rajtam a toccáta hangjai, 
s én erősebben éreztem üzenetük vigasztalását, mintha a legpompásabb 
katedrálisban lettem volna. Tudtam, hogy Schweitzer Albertnek vannak
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olyan vonásai, amelyeket én sem megérteni, sem megrajzolni nem tud
nék. De Schweitzer Albertét itt megismertem, a legközvetlenebb út veze
tett hozzá.

"Egyetlen orvos Afrikában-*, mondta később, Schweitzer »a legsze
rényebb felszereléssel is igen sokat tehet. Az a jó, amit végbe vihet, 
százszorosán meghaladja azt, amit saját életéből odaáldoz, s az anyagi 
áldozatot is*.

Ez a szolgálat Schweitzer Albert szemében nem az irgalmasság, ha
nem az igazságosság kérdése. Erkölcsi jóvátevés. "Mióta a világ távoli 
országait felfedezték — mi volt a fehér ember viszonya a színesekhez-*
_ kérdezte. "K i tudja felmérni azt a nyomorúságot, amit fehér emberek
a színeseknek pálinkával és csúnya betegségekkel hoztak? Súlyos adós
sággal vagyunk megterhelve. Nem a tetszésünkre van bízva, hogy ezek
nek a népeknek „jótéteményt” adjunk, vagy ne adjunk. Ez kötelességünk. 
Mindaz, amit mi adhatunk nekik, nem jótét, hanem engesztelés. Erről 
az alapról kell kiindulnia az „irgalmasság” cselekedeteinek.*

Es mi a legmegfelelőbb idő a cselekvésre? Most — kikerülhetetlenül 
most!. . .

Ezek azok a gondolatok, amelyekkel lambarene-i utolsó estémen le
feküdtem. A  bungalómból még egyszer végigtekintettem a lambarene-i 
barakkokon.”

Dr. Gerhard Rosenkranz, a tübingeni egyetem az évi rektora, 1957 
novemberében adta át az odahaza elzászi szülőföldjén tartózkodó 
Schweitzernek az egyetem díszdoktorátusát. Az Újszövetség professzora 
olvasta fel Schweitzer lakásán a diploma szövegét. Szép és igaz szöveg: 
Annak, „aki az Újszövetség bizonyságtételét mint Isten közeledő orszá
gának üzenetét újra meghallotta, aki a filozófiában és a teológiában az 
erkölcsi tett és a helyettes önfeláldozás értékéért odaadóan síkraszállt, 
aki az élő példa erejével az emberiséget testvéri felelősségre felhívta” .

A  rektor így folytatja visszaemlékezését: „Schweitzer mélyen meg
hatva állott, feje előre hajolt, lecsüngő karjai remegtek a belső izgalom
tól . . .  A  diploma átnyújtása után átadtam neki egyetemünk régi pecsét
jének másolatát, amelyen Krisztus alakja és igéje szerepel. "Ego sum via, 
veritas et vita*, Én vagyok az út, igazság és az élet.

... Külső dolgoktól való igénybevétele, mondta Schweitzer — Lam- 
barene-ből történt elutazása előtt 100 új kórházi ágyat létesített, s ehhez 
új épületeket kellett építeni —, megakadályozza kultúretikája elkészí
tésében. De nem is tartja ezt fontosnak: a legszükségesebbet már el
mondta. Aztán emlékeibe merülten elbeszélte a doktor, hogyan bukkant 
fel lelkében a gondolat: a jónak lényege az élet tisztelete. Az Ogowe 
folyón, a szigetek előtt, egy uszályhajón történt. „Mindig kínzott a kér
dés: Mi a jó? És nem találtam rá feleletet sem Sokratesnél, sem Kantnál. 
És ott jutottam arra a felismerésre.”

Nem hiányoznak Lambarene-ben a látogatók, de a segítők sem — 
mesélte tovább a doktor. — Egy német diák a néger művészet tanulmá
nyozására jött stipendiummal a zsebében, hogy a Kongó és a Nílus fo
lyók mellett végezzen tanulmányi munkát. De itt maradt ideje nagy ré
szében Lambarene-ben, és segített az építkezésnél. Egy amerikai férfi 
nagy túrakocsival érkezett, hogy Dél-Afrikába menjen tovább; még 
mindig Lambarene-ben van, házakat épít a száz új kórházi ágy befo
gadására. Egy dél-afrikai sebész rendszeresen jár repülőgépen Lamba- 
rene-be operálni.
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... Végül leült Schweitzer a zongorához. Magába mélyedten játszotta 
el César Franck három korálja közül az első bevezetését és a második 
(a-moll) koráit. Aztán elbeszélte Franckkal szövődött barátságát. A  há
rom korái az utolsó műve. Halálos ágyán még feljegyezte saját kezűleg 
a regisztrálásukat — mondta Schweitzer.”

Dr. Walter Munz svájci orvos több éven át dolgozott Lambarene- 
ben, s most februárban újra szándékozott visszatérni oda. Naplójegyze
teiből lássunk néhány töredéket.

„Lambarene, 1961. június 1. Schweitzer majdnem egész nap a kór
ház kezelőhelyiségében ül, és leveleket ír, de mégis gyakran látni a kór
ház útjain... Estefelé néhány holmit vittem szobájába. Azután elkértem- 
tőle »Pál apostol misztikája-" című könyvét, mert mostani esti áhítatai 
az újszövetségi levelek nyomán hangzanak. Minden este külön készül a 
vacsora után tartandó esti áhítatra. Áhítatai személyes és mégis tárgyi 
jellegüknél fogva rendkívül megragadtak engem. A  bibliai szöveg ezek
ben az áhítatokban olyan valóság- és jelenközelségbe kerül, hogy él
mény a hallgatása.

1961. július 5. . .  Napi esti áhítatai tele vannak nyugodt szenvedél
lyel az igazság iránt, néha egészen tűzbe jön, amikor a felolvasott ige 
alapján Pál apostol ^forrásvizéről-" beszél.

1961. július 11. A  legutolsó esős időszak tornádóiban a szomszédos 
Adouma községet és a kórházat összekötő fontos fahíd, ki tudja, hánya
dik alkalommal, újra összeomlott. Építhettek volna helyette megint ta
hidat, öt évig az is kitartana, mint elődei. De Schweitzer elhatározta, 
hogy megbízható betonhidat létesít ezen a helyen, ahol esős évszakban 
hatalmas vízmennyiség zúdul tova. Az öreg doktor szerzett valahonnan 
30 tonna cementet. Most néhány napja minden reggel és minden délután 
sok négerrel együtt az adoumai átjárónál dolgozik, és maga irányítja a 
munkát. Mindig újra elcsodálkozom a 86 éves férfi erején és rátermett
ségén (a naplójegyzet négy évvel ezelőtt keletkezett!).

1961. szeptember 13... A  legutóbbi hétfőn 117 beteget számoltam 
össze, akik nálam jártak. Ez rettenetesen sok vizsgálat. Hozzá még a 
legtöbb páciens súlyos beteg.”

Végül az utolsó szemtanú az elmúlt évekből Román Brodmann Zü
richből, aki 1962-ben az egyik svájci német nyelvű televízió felvevő cso
portjával tartózkodott Lambarene-ben, s benyomásairól részletes tudósí' 
tást ír. Ebből vesszük a következőket:

„ . . .  Az étterembe utolsónak érkezik Albert Schweitzer. Belépésekor 
mindnyájan asztalhoz ülnek. Az öreg férfi egy fehér női segéderőnek 
nyújtja legendás filckalapját. Mindig ugyanaz a személy veszi át tőle a 
filckalapot, vagy délben a trópusi sisakot, mindig ugyanazon a helyen 
várja Schweitzert, a kalapot ugyanarra a szögre akasztja.

Schweitzer doktor összekulcsolja kezét: »Adjuk hálát az Úrnak, mert 
jóságos ő, és jósága örökkévaló. Ámen.* Életemben sok embert hallottam 
már imádkozni, de ritkán ilyent, akinek ajkán egy megszokott, minden
napi ima olyan bensőségesen és meggyőzően, és mégis annyira nem-pate- 
tikusan, minden hamis tónus nélkül hangzik e l ...

Vacsora után hátratolja székét, és az asztaltól a zongorához megy. 
Járásán rajta van a nap terhe. 6-kor kelt, leveleket olvasott, leveleket 
írt jól olvasható kézírásával. Azután kiadta első rendelkezéseit, banán
küldemények, élelmiszervásárlások, gyógyszerrendelések és mindenféle 
más ügyben. Semmi sem történik az őserdei kórházban, annak ötszáz
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betegével és két-háromszáz egészséges lakójával a Grand Docteur végső 
szava nélkül. Reggel 8-kor összegyűjtötte embereit, és velük együtt az 
építkezéshez hajtott. Aztán egész nap láttuk őt, amint megy jeep-jén 
hegynek föl, hegynek le. Az volt a benyomásunk, hogy minden kő nagy
ságát maga határozza meg, amely beleépül az új beteg-barakkok fundá-
mentumába.

És most ott ül a régi, rozzant zongoránál és csontos kezeivel intonálja 
a koráit. Az énekeskönyveket már szétosztották az asztalnál ülők között, 
Schweitzer választotta ki az éneket. Az új zongora három méterrel odébb
áll, de Schweitzer még nem tudta magát .rászánni, hogy a régit el
hagyja. Azt hiszem, mindaz, amit Schweitzer Albertnek állítólagos mara- 
diságaként szemére hánynak, egyszerűen hűség a magával hozotthoz, 
hűség emberekhez és állatokhoz és tárgyakhoz, amelyek hűségét hűség
gel érdemelték meg.

Ülök a szobámban, és gondolkozom lambarene-i feladatunkról. Eköz
ben mindig az a kérdés jut eszembe, mi a gyökere annak a támadó 
sajtóhadjáratnak, amely évek óta folyik Schweitzer munkájával szem
ben. A kényelmetlen bátor szellemet akarják eltalálni, miközben a “ ma
radi orvost" kritizálják? Az atomfegyverkezés ellen szóló kiáltványát 
akarják értékteleníteni azzal, hogy szerzőjét makacs és világidegen aggas
tyánként aposztrofálják, aki csak évszázadunk első felében lehetett pél
damutató? *

Én a notórius állítások jegyzékével érkeztem Lambarene-be. Itt van 
4 pontba foglaltan, vizsgálódásom eredményével:

1. Schweitzer Albert elzárkózik az orvostudomány fejlődésétől, és 
fekete pácienseit teljesen elavult módszerekkel kezeli.

Az igazság: Az őserdei kórház fel van szerelve és dolgozik az orvos- 
tudomány minden modern segédeszközével.

2. Schweitzer Albert a motorok és a technika ellensége, nyakasan 
ellenáll minden elektromos berendezés alkalmazásának.

Az igazság: Két Diesel-generátor gondoskodik a kórház kezelő helyi
ségeinek villanyárammal történő ellátásáról, közelebbről a műtőnek és 
előkészítő helyiségeinek, a gyógyszertárnak, a laboratóriumnak, a vizs
gálati helyiségeknek, a röntgenszobának és a fogászatnak elektromos 
ellátásáról.

3. Schweitzer Albert veszélyezteti pácienseinek életét nem-szakszerű 
beavatkozásokkal.

Az igazság: Schweitzer évek óta nem működik mint gyakorló orvos. 
Négy pompás orvos (két svájci, egy magyar* egy japán) látja el az évi 
több mint 6000 beteget, kiváló gyógyulási eredménnyel, amely szinte az 
európai átlag fölött van. A  műtő és sok más berendezés színvonala meg
haladja egy svájci kerületi kórház igényét.

4. Schweitzer Albert fekete pácienseit most is, mint régebben, sze
gényes kunyhókban helyezi el, W. C., folyóvíz, villanyvilágítás nélkül, 
míg ugyancsak Lambarene-ben nagyon modern kormányzati kórház mű
ködik korszerű komforttal.

* A  Nők Lapja című, magyar hetilap 1965. január 16-i számában közölt érde
kes beszámolót egy magyar orvosnőtől, aki orvosférjével együtt nemrégiben há
rom hónapot töltött Schweitzer mellett. A  legteljesebb tisztelet és lelkesedés hang
ján szólott a „nagy doktorról” . Érdemes ezt a lappéldányt elővenni. Még az- esti 
áhítatokról is beszámol az orvosnő. „Aztán Schweitzer beszélt. A  napi munka fá
radságát feledve, feszült figyelem m el hallgatják a nagy gondolkodó minden sza
vát. A z élet tiszteletéről, szeretetéről, szolgálatáról szól többnyire. A  meghitt han
gulatú, sok gondolatot ébresztő szép esték emléke egy életen át el fog kísérni.”
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Ennél az impozáns összehasonlításnál, amelyet svájci hetilaptól kezd
ve az amerikai „Time”-ig sokfelé olvashattunk, részletesebben kell 
időznöm.

Schweitzer betegei valóban kunyhókban és barakkokban feküsznek, 
éppen úgy, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt, de éppen úgy, ahogyan 
ma még odahaza a falvaikban megszokták. Kórházi tartózkodásuk meg
felel életszokásaiknak és életszínvonaluknak. Falusi életük folytatódik 
az őserdei kórházban, mert a betegek magukkal hozzák egészséges hozzá
tartozóikat, a terhes anyák már meglevő gyermekeiket. Schweitzer A l
bert és orvosai nem gondolnak arra, hogy divatos »fejlődési-segítség«'J 
optikájáért európai mintájú értelmetlen komfortot mutassanak fel. Hogy 
mennyire igazuk van ebben, az éppen a lambarene-i sokat idézett kor
mányzati kórházban mutatkozik meg. (Ugyanis a négerek nem érzik jól 
magukat abban a kórházban, s inkább odahaza betegeskednek, míg 
Schweitzer kórházába szívesen mennek, mert ott mintegy a megszokott 
életük folytatódhat hozzátartozóik körében.)

Ez az igazság Lambarene-ről” — zárja ezeket a fejtegetéseit a be
számoló Brodmann. Még egy vallomást fűz hozzá:

„Különös volt a búcsúm Lambarene-től. Emberek vettek körül, akik
kel tíz nap alatt közelebb kerültünk egymáshoz, mint más körülmények 
között más emberekkel évek alatt. És most búcsút mondunk egymásnak 
a viszontlátás végzetesen kevés esélyével. Amilyen erős volt a kapcso
lat, olyan végérvényes az elválás. Ügy tűnik előttem, mintha egy másik 
bolygón tett látogatásom végére érnék. Ez nem a 7000 kilométer távolság 
miatt van. Egy másik világba tekintettem bele, amelyről tudom, hogy lé
lekben még életem hosszú darabján elkísér. Megadatott nekem, hogy az 
igazi humanitás felől néha cinikusan felvetett kérdésre a Földnek ezen 
a helyén választ kapjak ”

*

A  legutóbbi évek e néhány visszaemlékezése nyomán most én is úgy 
vagyok, s talán olvasóim is, mintha magunk ott jártunk volna a „grand 
docteur”-nél. A  szónak teljes értelmében olyan különleges egyéniség ő, 
akinek személye varázsköréből nehéz kivonnunk magunkat. De talán 
nem is baj.

A  távolból is személyes találkozás e pillanataiban idegenül hatna, 
ha most részletezni kezdeném Jézusról és Pál apostolról élete során írt 
fejtegetéseinek teológiai tartalmát, mai kritikai lemérését. Nem kíván
kozik ide most a beszámoló a kultúráról írt filozófiai hatalmas munkái
ról, sem a világ nagy, nem-keresztyén vallásairól, különösen is az indiai 
gondolkozásról készített műveiről. Zenetudományi megállapításait sem 
ismertethetem. Lehetséges, hogy teológiai, filozófiai és zenetudományi 
eredményeinek kisebb vagy nagyobb részét meghaladta az idő. Azért 
mondom ezt ilyen bizonytalanul, mert tűnhet egy-egy megállapítás, té
tel a fogalmazásában meghaladottnak, de intenciójában és hangsúlyában 
ennek ellenére lehet maradandó, sőt nagyos is időszerű. Vállalhatná va
laki közülünk, mai magyar teológusok közül, hogy ilyen szempontból vizs
gálná felül teológiai és etikai könyveinek sok évtizedes megsárgult lap
jait. De Schweitzer Albert személyének értékelésére nézve nem ennek a 
kritikai újrafeltáró vizsgálódásnak eredménye lenne döntő. Döntő in
kább az, amit személyiségétől tanulhatunk:

Az önfeláldozó szeretet hatalma. Jézus szavának hatására feláldozta
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ikerdús és ígéretes tudományos, művészi pályafutását, az európai élet 
kényelmét. S ez az önfeláldozó szeretet hatalmas erővé lett beteg fe
keték immár százezreinek gyógyulásában és az egész világnak adott 
példamutatásban.

A  hűség je le n tő s é g e . Hű élet feladatához, az önként vállalt ügyhöz, 
a fiatalkorában kezébe vett Szentíráshoz, hű még a megszokott tárgyak
hoz is. Hűség, amely a maradiság karikatúráját is vállalja, csak ne le
gyen semmihez, senkihez hálátlan, és el ne szakítsa azokat a belső élet
szálakat, több mint érzelmi szálakat, amelyek az embereket környeze
tükhöz, világukhoz, múló éveikhez kötik.

A z  é le t  t is z te le té n e k  v e z é r lő  s ze m p o n tja . A z  élet megbecsülése: ez 
vezette a megvetett feketék gyógyításában, filozófiai és teológia, e tik a i 
gondolkozásában, de ugyanúgy az atomfegyverek és nukleáris kísérletek 
ellen kiadott tiltakozásában. Ugyanezzel a gondolatával ad irányt ter
mészettudományos korunk új etikájának körvonalaihoz: a tudományos 
kutatásban és kísérletezésben az élet tisztelete vezessen, mert minden 
avatatlan, meggondolatlan belenyúlás a természet élő világába belátha
tatlan következményekkel járhat. Arra tanít Schweitzer Albert szemé
lyisége, hogy meg kell becsülnünk az életet fűben és fában, állatban és 
emberben. Védő és óvó szeretettel kell vigyáznunk minden ember, az 
emberiség, az utánunk következő nemzedékek életére. Életet megtartani 
és fejleszteni: ez a jó. Életet megsemmisíteni: ez a rossz. Ez az erkölcs 
mércéje szerinte. Megsejtette annak a keresztyén igazságnak mérhetet
len kiterjedését: az é le t  Is te n  a jándéka .

Legyünk mi is ennek az egyszeri ajándéknak, az életnek megbecsü- 
lői és előmozdítói közelben és távolban! Az emberélet átlagos határát 
messze túllépőnek pedig adjon Isten további időt a Földön, az örökélet 
felvillanó látóhatárával!

Veöreös Imre
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Bibliai fogalmak tisztázása:
pisztisz és ergon, azaz: hit és cselekedet

i.

A  hit egyesek szemében valami bizonytalan, misztikus, megfoghatat
lan dolog. Ezek rendszerint úgy gondolják, hogy a tiszta, világos tudás 
ellentéte a hit. Pedig a tudás ellentéte a tudatlanság, az ismeretek rész
beni vagy teljes hiánya. Esetleg az ebből adódó hiszékenység, aminek 
semmi köze a hithez.

Igaz, hogy sokszor egyes „keresztyének” is tápot adtak az ilyen gon
dolkodáshoz. Akik nem voltak tudatában a hit valóságának, misztifikál
ták azt s hamis önérzettel mondogatták: én „hiszek” , vagy súgták: „én 
még hiszek” , de ezen kifejezések mögött egyéni elképzeléseik rejtőztek s 
egyéni vágyaik megvalósulását sóvárogták. Ezzel bizonyságát adtait an
nak, hogy fogalmuk sincs az igazi hitről.

A  hit sajátos keresztyén kifejezés. Van ugyan előzménye a görög
héber nyelvhasználatban, bizonyos párhuzama más vallások területén, 
de megfelelője máshol nincs'. Ezért tudta a keresztyénség ezt a fogalmat 
magáévá tenni és úgy formálni jelentését, hogy az a K r is z tu s b a n  tö r té n ő  
m e gv á ltá s  irá n t i  b iz o d a lm á t fejezi ki. Ebből következően pedig az Is
tenben való élet meghatározása.

1. A pisztisz jelentéstartalmának kialakulása

A  profán görög nyelvhasználatban az Idevágó cselekvést kifejező 
alapfogalom a p e ith ó , p e ith e in . Jelentése: rábeszél, szó által megnyerni, 
mozgatni; mediális és passzív használatban: meggyőzetni, meggyőződve 
lenni, figyelni, bízni, hinni. A  belőle képzett főnév: a pisztisz elsősorban 
b iz a lo m  valaki vagy valami iránt. Ehhez a jelentéshez kapcsolódik a 
ritkább hűség, azután a hűség záloga: kezesség (jótállás), ígéret, zálog, 
eskü. De párhuzamos ezzel a m eggy őződ és  is. Olyan meggyőződés, amely 
bizalmon (és nem ismereten) alapul; feltevés vélemény (synonim: doxa).

Ebben az értelemben használják a vallás területén, az istenekben 
való hit, annak az elhívásé, .ami nem az ismereten, a tudáson alapul. 
Jellemző azonban, hogy erre a hitre a nomidzein (=  hinni, vélni, gon
dolni) igét használják és nem a piszteüein-t.

A  hitnek éppen ezt a vonását, az elhívást, meggyőződést, amely kü
lönbözik az eidenai-tudástól, találjuk meg az út-i fogalomban is, akár 
Pálnál, akár máshol. Zsid 11, 27; erős szívű volt, mint aki látja azt, aki 
láthatatlan (ebben a hitben hagyja el Mózes Egyiptomot). Zsid 11, 1: a 
reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés 
a hit. Róm 4, 18: reménység ellenére reménykedve hitte (Ábrahám). 
Ján 20, 29: boldogok, akik nem látnak és hisznek. 1 Pét 1, 8: akiben, 
noha most nem látjátok, hisztek.

Az út-i fogalom fő jellemzője a meggyőződés, amely azonban nem 
a profán pisztisz tulajdonságát hordozza — éppen csak egy vélemény, 
még ha jóhiszemű is, de nem igényli az indokolást — hanem mindenek
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előtt az isteni üdvösségkinyilatkoztatásnak;, ill. igazságnak meggyőződött, 
a maga dolgában bizonyos elismerése. (1 Pét 3, 15: legyetek készek meg
telem annak, aki számonkéri a bennetek levő reménységet. 1 Pét 1, 21: 
a ti hitetek Istenben való reménység legyen.) Ebből következik azután 
a komoly odaszánás, csatlakozás a megismerés tárgyához. Személyes kö
zösség Istennel, az üdvösség Urával és a neki való átadás. Végül pedig 
feltétlen, de teljesen bizonyos, meggyőződéses bizalom, amint az főleg a 
Csel könyve ábrázolásában tűnik ki.

A  keresztyén pisztisz szó a fogalomnak azt a jelentését veszi igénybe
__amely egyébként benne volt a profán görögség vallási használatában,
csak éppen nem beszéltek róla — a bizalom, ill. a személyes viszony 
megjelölését. Ha nem is éppen idegen, de szokatlan lett volna a görög
nek a pisztisz theón-t, az Istenben való hitet, mint bizalmat érteni, mert 
egy ilyen magatartás nem felet meg a görög istenszemléletnek.

Itt kapcsolódik a hit út-i fogalma az ÓT eseményéhez, anélkül, hogv 
tulajdonképpeni tartalmát onnan venné, mert ez először az út-i kinyi
latkoztatással lép fel és feltételezi az embernek Istenhez való egészen új 
viszonyát. Pál az ŰT idejét mint a hit idejét különbözteti meg az ót-i 
időtől (Gál 3, 23: a hit eljövetele előtt stb.). Emellett az ÜT-ban a pisz
tisz mint az egész embert megragadó, hatalmában tartó magatartás je
lentkezik.

Az ÓT talaján aránylag keveset beszélnek a hitről; az Istennel és az 
ő kinyilatkoztatásával szembeni magatartást legtöbbször másként feje
zik ki, valamiképpen a törvénnyel kapcsolják. Pl. Isten akaratának cse
lekvése, törvényeiben való járás, az Ürnak emlékezete (Ex 3, 15), és csak 
mint specialitás jelentkezik az Istenben való bizalom, reménység, várako
zás. Ahol a törvény erkölcsi követeléséről van szó, ott nem hitről vagy 
hitetlenségről beszélnek, hanem engedelmességről vagy engedetlenségről.

A  hit mozzanata az ÓT-ban sem hiányzik. Zsid 11 a hitről beszél az 
ót-i emberekkel kapcsolatban. A  hit az Ót-i kinyilatkoztatáshoz való vi
szony konzekvenciája (Ján 5, 24). A  hit fogalma ezért feltételezi az üd
vösség megvalósulását, a megváltást. Az ÓT ezért az üdvösségtörténet 
kezdeteiben beszél a hitről: Ábrahámnál (Gén 15, 6), Izraelnél (Ex 4, 31), 
a kivonulás után stb. Az újszövetség megalapozásánál beszél az ÓT a 
hitről.

Ezekben az esetekben a héber kifejezés az ,,'áman” ige hifilje, amely
nek jelentéséből elsősorban az erősen, biztosan állni domborodik ki, az
után erősnek lenni (Jób 39, 24), valamire támaszkodni, valamit biztos
nak, megbízhatónak tartani, valamiben bízni.

Az Istenhez való viszonyban megjelöli a hozzá való ragaszkodást, a 
ráhagyatkozást, a benne való erős bizodalmát, mely így az egyénnek 
tartást és erősséget ad. (2 Krón 20, 20; Es 7, 9). Az utóbbi helyen már 
önállóan áll, közelebbi meghatározás nélkül, de nem az elvont hit értel
mében, hanem a hinni, bízni ige tartozékaként. Az áman ige hifilje szá
mára nincs megfelelő főnév, mert az „emunah” kai particípium: erősség, 
állandóság, megbízhatóság, de alapjában nem magatartás, hanem minő
ség, állapot. Megjelölheti a személy tulajdonságát, megbízhatóságát, a 
hűséget, de nem a bizodalmát, amellyel viszonyul valakihez. Csak rit
kán található az ember vallási viszonyának minősítésére pl. 1 Sám 26, 
23; Jer 5, 3. Máshol az alétheia <=  igazság) értelmében. (Pl. És 11, 5.)

Ebben az összefüggésben külön kérdés a Hab 2, 4 igehely. Károlyi: 
„az igaz pedig az ő hite által él” . Héber: vöcaddik beemunátó jihje,
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LX X : ho de dikaiosz ek piszteósz mou dzészetai — félreérti és Isten hű
ségére vonatkoztatja. Pedig itt az „emunah” azt a viszonyt minősíti, amely- 
lyel a hivő, a káldeusok elbizakodottságával szemben, Isten ígéretét fo
gadja. Hűséges várakozás a 3. versben leírt ígéretek beteljesedésére.

Persze innen csak egy lépés, hogy a viszonyt magát is megjelölje a 
fogalom (emunah =  hit), amit a zsinagóga meg is tett. Innen érthető, 
hogy azután így fordítják: ho de dikaiosz té heautou pisztei dzészetai 
vagy: kai dikaiosz en pisztei autou dzészetai. Pál korrigálja a LXX-t és 
Róm 1, 17-ben így idézi: ho de dikaiosz ek piszteósz dzészetai, vonatkoz
tatva az evangéliumra, a beteljesedett ígéretre. (A  LXX-ban a pisztisz 
még sehol sem jelenti a hitet, hanem csak a hűséget).

2. Az újszövetségi hit (pisztisz, piszteüo)

Főnévi alakját elsősorban Pál használja, János túlnyomóan az igei 
alakját. Mint a profán görög nyelvhasználatban, úgy a bibliai görögség
ben is sokféle konstrukcióban fordul elő a hinni ige, részes esettel, tárgy
esettel, főnévi igenévvel, elöljárós névszókkal stb. Ezek a szerkezetek is 
mutatják a hit fogalmának gazdag jelentésárnyalatait. Az ÓT és a LX X  
vallásos és nem vallásos értelemben egyaránt használja. Ezzel szemben 
az ÜT Ján 9, 18 (nemi hitték el a meggyógyultról, hogy vak volt) és a 
piszteüomai ti szerkezet kivételével csak vallási értelemben használja. 
Már ez is mutatja a hit fogalmának előtérbe kerülését, amit csak meg
erősít az is, hogy már önállóan is szerepel a pisztisz, piszteüó.

Ez a fogalom jelöli meg az isteni kinyilatkoztatásnak egyedül meg
felelő emberi magatartást. Vajon miben nyilvánul meg ez a magatartás?

Isten igéje embereken keresztül szól, ezek Isten szolgái (Mózes, pró
féták). Isten_szolgáinak és annak, amit mondanak, hitelük van az embe
rek előtt, elhiszik, elismerik, elfogadják, arról -meg vannak győződve ők 
maguk is. És hogy itt nemcsak egyszerű igaznak tartásról van szó, ha
nem ugyanakkor bizalom, ráhagyatkozás is, mutatja pl. 2 Krón 32, 15. 
Jer 12, 6 intése; ne higgyetek nekik, mikor beszélnek. Fontos tartalom az 
elhívás, de nem az egyetlen (Péld 14, 15: az együgyű hisz minden do
lognak).

A  piszteüó magában foglalja az eiszakouó-t is, odahallgatni, meghall
gatni, engedelmeskedni. De nem egyszerű engedelmességre céloz (mint 
pl. 2 K ir 17, 14), egy olyan viszonyért történik, mely üdvösséghez vezet, 
mert a hit tárgya az ŰSz-ben mindig szoteriológiai. Jónás 3, 5-ben is, 
Jónás kérügmájának célja Ninive megmentése. Ennek megfelelően a hit 
az Istenben, a szabadító, megmentő Istenben való ellentmondás és ké
telkedés nélküli bizodalom. Az ember egészen rábízza magát Istenre (Ex 
14, 31 a kivonulás után!). Azon az úton jár engedelmesen, amelyen Isten 
járatja. A  hit tárgya és célja mindig az üdvösség, az Istennel való meg
szentelt közösség. Az ÓT-ban a hit messiási fogalom, amennyiben Isten 
munkája és vezetése összefüggésben áll a messiási üdvösséggel és arra cé
loz. Így kapcsolódik az elpidzein-hez, a reménységhez.

Az apokrifusokban általános Istenben való bizodalommá lesz.
Az út-i fogalom szorosan kapcsolódik az ÓT-hoz, a fogalom messiási 

tartalma abban jut kifejezésre, hogy az mindig a Krisztusban történt ki
nyilatkoztatásra, az üdvösséges jelenre vonatkozik. (V. ö.: Ján 3, 36: aki 
hisz a Fiúban, örök élete van.) Az ŰT-ban a hit fogalma már nemcsak 
elvétve fordul elő, hanem fontos alapfogalommá, szinte az alapfoga
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lommá lesz. János a főnevet ugyan nem használja, de olyan döntő az ige 
messiási vonatkozása, hogy Istenre vonatkozóan alig használja.

Van bizonyos különbség, ahogyan János és Pál használják a hit fo
galmát. János az Isten küldöttének személyéhez való viszonytól teszi 
függővé a további tartalmat, a kiindulópontja tehát az elhivés, elisme
rés. Pál a feltétlen bizalmat teszi az első helyre, az Istenre való ráha-
gyatkozást. _ _

De a hitet mindenképpen meghatározza az, hogy kire irányul es hogy 
arról, akire irányul, milyen ismereteink vannak (Jak 2, 19). Csel 9, 26- 
ban az igaznaktartás értelmében áll, ezzel mélyül el az elismerés, és bi
zalommá, meggyőződéssé válik. Meggyőződés és bizalom összetartoznak^ 
s a körülményektől függően hol ez, hol az hangsúlyosabb. Annál is in
kább összetartoznak, mert a hit tárgya nem szó, tanítás, hanem egy tény
állás kinyilatkoztatása, amellyel számolnia kell annak, aki hallja. így 
jutunk el Krisztushoz, akinek elismerése megintcsak nem formális, ha
nem személyes viszony, függés. Akár testvérei viszonya (Ján 7, 5), akik 
nem hittek benne, akár pl. a meggyógyított vakon született viszonya (Ján 
9, 38: hiszek, Uram, és imádta őt). „Juhaim hallják a hangomat, és kö
vetnek engem” (Ján 10, 27).

Elismeri Krisztust a világ Megváltójának, és hozzá ragaszkodni, 
benne bízni — ez a jánosi hitfogalom fővonása.

A farizeusi nevelésű Pál az Istenben és az ő munkájában való meg- 
győződéses és bizalomteljes hitet hangsúlyozza, mely munkáját Isten 
Krisztusban és Krisztus által végzi. Ezért végeredményben ő sem akar 
tudni másról, mint a megfeszített Krisztusról, akiben Isten újjáformálja 
az embernek hozzá való viszonyát. Az ember eddig csak a törvény köve
teléseit látta, hallotta, és igyekezett azoknak eleget tenni. Ezzel semmire 
se ment. Sőt elbizakodottá vált, nem Isten kegyelméberí bizakodott. Itt 
szemben állnak a pisztisz és ergon, charisz és ofeiléma, ill. pisztisz és 
nomosz. Gal 3, 23: a hit előtt a törvény alatt őriztettünk az eljövendő hit 
kinyilatkoztatásáig. Itt a hit — az Istentől megkívánt személyes viszony, 
a törvény az isteni követelések objektív ót-i összefoglalása. A  kinyilat
koztatásban történtek alakítják az embert. Az ÓT a hitre nevelt (ezért a 
Zsid úgy ábrázolja a hitet, mint az üdvígéretek Istene iránti jellemző 
magatartást), az ŰT-ban már megtörtént a nagy változás, Isten ígéretei 
Krisztusban beteljesedtek. Az ember az üdvösséget már nemcsak reméli, 
várja, hanem az megtörtént és készen van. így a hit is a kegyelemnek 
való átadás.

Ebben a kegyelemben nemcsak az Istenhez való viszony újul meg, 
válik bizodalmas hitté, hanem az egymáshoz, az emberekhez való viszony 
is, és a hit a szeretet cselekvésének mozgatójává lesz. Ez az a jellemző 
út-i magatartás, amelyet a Csel hangsúlyoz. Csel 3, 16 a Krisztus által 
közvetített hit gyógyít, segít, magához öleli az embert. Már Ján 7, 38: 
aki hisz Krisztusban, élővíz forrása lesz, azaz a Lélek uralma alatt él 
és a Lélek gyümölcsét termi (Gál 5, 22). Ezt a hitet a Krisztusra nézés 
indítja el, általa keletkezik (1 Pét 1, 21). A  hitben meg kell maradni 
(Csel 14, 22), aki hitben áll, fel ne fuvalkodjon (Róm 11, 20), növekedjék 
benne, vagyis gyakorolja magát benne. A  hitből folyó tevékenység terü
lete a család, a hivatás mezeje (házi táblák), a nép, melyhez tartozik, 
az egyház, melynek tagja, a rászorulók, az ínséget szenvedők (jeruzsálemi 
off ). Tisztán, becsületesen kell megállni, ez tesz bizonyságot a keresz
tyén hit valóságáról. Vannak hitben erőtlenek is (Róm 14, 1), hit dolgá-
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bán megbízhatatlanok (2 Tim 3, 8), akiknél csak a kegyesség látszata 
van meg, mert az életük elárulja őket, eltévelyedtek a hittől. A  hit cse
lekedetei dokumentálják, hogy mi a hit, nélkülük a hit halott.

A  szeretet igazi mozgatója a hit (El 6, 23), mert ez adja a jó re
ménységet és az állhatatosságot, a kitartást.

A  hit gyümölcse a reménység is, Isten adja hit által. Azt reméljük, 
amit nem látunk. Hitben járunk és nem látásban (2 Kor 5, 7), de egyszer 
látássá lesz a hit. Ez adja a hit eszkatológiai feszültségét és a hit fele
lősségét.

3. A keresztyén hit
A  bibliai hit iskolapéldája Ábrahám, aki egyébként nem hibátlan 

ember. Istenhez való viszonyának az a döntő mozzanata, hogy ragasz
kodik Isten ígéretéhez, ha annak az emberi valószínűség ellene mond is. 
Elhagyja biztos jelenét egy felette bizonytalan jövőért. Itt nem egy tény. 
elismeréséről van szó, hanem- merészségről.

Ez a merészség azonban kitágul és elmélyül Isten kinyilatkoztatása 
folytán. Isten határtalan szeretetével találkozik az ember. Bárhogyan 
formulázzuk is a hitet magát — az ember sokféleképpen próbálja kife
jezni a kifej ezhetetlent, amit a hivők megtapasztaltak, egy ilyen próbál
kozás az apostoli hitvallás, a Hiszekegy is — ez elsősorban élő, vakmerő 
bizalom Isten kegyelmében, olyan bizonyos, hogy meghalni is kész érte. 
Ez örvendezővé, vidámmá tesz Isten és az egész teremtettség iránt. A  hi
tetlenség bizonytalankodik: merre, hová? A  hit Istenre hagyja magát. 
A  szív bizonyossága ez.

Mivel ez a bizonyosság nem értelmi belátás, hanem abból fakad, 
hogy a szív Krisztust ragadta meg, tehát egy személyhez való viszony,, 
bizalom, az ember tőle nyeri az indításokat, megmozgatja az akaratát. 
Így mondhatta Luther is, hogy a hit tevékeny, hatalmas dolog, lehetet
len, hogy szünet nélkül ne tegye a jót. Nem is kérdi, kell-e jót tenni, 
hanem mielőtt kérdezné, már megcselekedte. Ilyen értelemben a hit =  
szeretet.

Sokszor értették félre a hitet, hol valami egyéni elképzelésnek gon
dolták, hol érdemszerző cselekedetnek, melyért görcsösen kell fáradozni 
s amellyel mások fölé kerülhetünk. Ezzel szemben a hit Isten cselekedete, 
Isten hatalma bennünk (Ef 1, 19). Luther: nem saját erőmből hiszek, ha
nem a Szentlélek hívott el. Isten megmentő cselekedete a keresztségben. 
ér el minket, de mindig rászorulunk Istenre. Jézus imádkozott, hogy el 
ne fogyjon a hit (Lk 22, 32), egy beteg apja pedig így sóhajt fel: „Hiszek, 
Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek.” (Márk 9, 24.) Nem egy le
zárt dolog, aminek birtokában lehetünk. Nem is csak egyéni dolog, ha
nem Isten népe közösségének a dolga, a Krisztus teste tagjaié, az egész 
teremtettség javára és üdvösségére.

Bár az ítélet komolyságát nem csökkenthetjük, és ezt az ítéletet el
sősorban magunkra várjuk sok-sok vétkünk miatt, mégis bizalommal és 
merészen újra megragadjuk azt a kezet, amely egyszer minket megraga
dott (Fil 3, 12), és engedelmesen beállunk Isten világot formáló munká
jába. A  hivő ember döntő felismerése Istenről nem az, hogy van (léte
zik), hanem hogy munkálkodik, cselekszik. Rajta kívül minden cselek
vés függetlenülés, elszakadás tőle (Rám 14, 23, ami hitből nincs, bűn 
az). De vele csodálatos célhoz érés, a legteljesebb öröm és békesség. Is
ten az élet, az építés, az újjáteremtés Istene, ezt hirdetik a próféták,
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apostolok. A  legszomorúbb élethelyzetben is felemel és azért küldi az 
Igét, hogy a bűn fölött kivívott győzelmet meghirdesse. A  Biblia nem le
hangoló könyv, a hit nem elméleti ismeret, nem hiszékenység, hanem 
bátorítás és biztatás: nosza rajta, a győzelem készen van, próbáld ki, 
vágy részt benne, míg nappal van.

II. ERGON
„A  hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában” — mondja Ja

kab (Jak 2, 17).
Vajon mit ért a Szentírás cselekedetek alatt?
A görög szóhasználatban itt a to ergon, ill. többesszáma a ta erga 

áll. A  szónak önmagában nincs vallási jelentése, bár Isten, Jézus Krisz
tus munkájára éppúgy ezt a fogalmat használja, mint az ember cseleke
deteire. Bizonyára ezzel is jelezve, hogy Isten munkája e világért tör
ténik, akár a földi életet, akár az eljövendő új életet munkálja.

Jelentése: munka, mű, cselekedet, teljesítmény, alkotás. Úgy is mint 
a cselekvés tárgya és úgy is mint annak eredménye. Az ergon az, amit 
valaki tenni bír, pl. Márk 13, 34-ben az útrakelő ember meghagyja szol
gáinak kinek-kinek a maga dolgát; vagy az, amit valaki tett, ill. meg
tett. A  LX X  elsősorban a mölákah-1 fordítja vele.

Gyakori szembeállítás is a boulé-v al (akarat, szándék) és a logosz- 
szal (szó, beszéd) szemben, ill. kapcsolat, amelynek sokféle árnyalata le
het. 2 Kor 10, 11: Pál tetteiben is olyan, mint beszédében. Tit 1, 16: a 
tévtanítók vallják az Istent, de cselekedeteikkel meghazudtolják azt, szó 
és cselekedet nem egyezik. 2 Thessz 2, 17: a keresztyén hitvallás és a ke
resztyén élet fedje egymást. Kol 3, 17: amit tesztek szóval vagy csele
kedettel . . .  Jézus Krisztus nevében tegyétek.

A  cselekedet sokféle lehet, hiszen az ember egész élettevékenysége 
munkálkodás.

1. Az egyes cselekedetek pl. Mt 26, 10: az asszony a poklos Simon 
házában, mikor megkeni Jézust, „jó dolgot” cselekedett. 2 Tim 4, 18: Pál 
a törvény előtt emberileg magára maradt, de tudja hogy „az Ür megsza
badít engem minden gonosz cselekedettől” .

2. A  munka, cselekvés eredménye, a) Általában az, ami munka által 
jön létre, pl. egy szobor, egy írás, épület. Azután 1 Kor 9, 1-ben a ko- 
rinthusi gyülekezet Pál munkája. Fii 1, 6: Isten jó munkát kezdett el a 
gyülekezetben. Zsid 4, 3 a teremtettség Isten munkája.

b) Hivatás, feladat, napi munka. Ex 5, 4: a zsidó nép munkája 
Egyiptomban, Ex 31, 14: aki dolgozik (munkát végez) szombatnapon. 
1 Thessz 5, 13: munkájukért szeressék az elöljárókat, 2 Tim 4, 5: az 
evangélista munkáját végezze, Ján 4, 34: hogy elvégezze annak a dol
gát, aki őt elküldte.

3. Olyan teljesítmény, melyben erkölcsi tulajdonság is kifejeződik, 
pl. Zsolt 106, 35: eltanulták a pogányok cselekedeteit. 1 Pét 2, 12: a pél
dás élet mellett a jó cselekedetek jellemzik a keresztyéneket. 1 Pét 1, 17: 
Isten kinek-kinek cselekedete szerint ítél.

Ehhez kapcsolódik nyilván a fogalom vallási használata is, a hit cse
lekedete (Zsil 6, 10). A  cselekedetek minősítését különféle jelzőkkel végzi 
el az ÚT is: rossz, szép, jó. Pl.: a test cselekedetei a Lélek gyümölcsével 
szemben: istentelenség, sötétség. A  Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, bé
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kesség, jóság, hűség stb. (Gál 5, 22), olyan cselekedetek, melyeket, mint 
megigazultak cselekedtünk (Tit 3, 5).

A  törvény cselekedetei a Törvénynek (Tóra) megfelelő cselekedetek. 
Ha ezek azzal az igénnyel lépnek fel, hogy érvényesek Isten előtt, hogy 
Isten azokat tartozik elismerni, akkor szemben állnak a kegyelemmel (2 
Tim 1, 9), elbizakodottá teszik az embert. Ezért veszedelmesek. Különb
ség van tehát a törvény és a hit cselekedetei között.

Az ÜT-ban a keresztyénektől megkívánt cselekedetek nem egysze
rűen erga, hanem erga agatha, a jó cselekedetek, ahol a „jó” egyáltalán 
nem egy kis szürke jelző, ahogyan a legtöbbször használjuk: légy jó! 
Nem is valami érdemszerző megjelölés, amellyel jogot szerzünk az üd
vösségben való részesedésre. Az a jó, ami mások javára, hasznára törté
nik, mások érdekében, hogy az élet javaiból ők is kellőképp részesül
jenek!

Nekünk nincs szükségünk semmiféle cselekedetre a megigazuláshoz. 
Isten igazít meg, hit által. A  hit megigazít, eligazít, rendbe tesz Isten 
felé és embertársaink felé. Erre van a legnagyobb szükségünk. A  jó cse
lekvésének akadályozója a békétlenség, nyugtalanság, belső rendezetlen
ség, önzés, túlzott magunk felé fordulás. A  hit által békességre jutunk, 
bizalommal vagyunk Isten munkája iránt, és ez képessé tesz a jó cse
lekvésére.

Es nemcsak képessé tesz, hanem á „rendben levő” ember meglátja a 
tennivalókat. Aki többé nem önmagával van elfoglalva, nem önmaga kö
rül forog, annak szeme kinyílik mindannak meglátására, ami segítségre, 
javításra szorul. A  humanista Illés Endre író egy helyütt így vall az em
ber feladatáról: „ . . .  az életben mindent ki kell javítani, ami kijavít
ható, mindenhez és mindenkihez le kell hajolni, ami megmenthető” . Mi
lyen tömör és világos megfogalmazása ez az értő és látó ember állandó 
feladatának! Nos, mi. akik a megváltás részesei vagyunk, ne éreznénk 
át Ununknak ezt a mindent átölelő áldozatos munkájá?

A  keresztyén jó cselekedetek nem valami szabályokba foglalható kü
lönleges cselekedetek, nem egyszerűen erények, ahogyan a középkorban 
fogalmazták meg őket. Igaz, hogy mindig konkrét cselekedetek, amelyek
ből bőven idéznek az út-i iratok, a házitáblák is stb., amelyek persze ko
ruk helyzetét és adottságait tükrözik, ezért lehetnek példák, de mindig 
meg kell keresnünk a mi mai adottságainkból folyó feladatainkat. Azo
kat a cselekedeteket, amelyekben naponként tevékenykedünk, vagy te
vékenykednünk kellene és amelyeket a hitünk határoz meg. Azokat a 
cselekedeteket, amelyek teljessé teszik a hitet (Jak 2, 22), s amelyek nél
kül megszűnik a hit is. Jakab levele beszél erről a cselekvő hitről. Nem 
elégszik meg azzal, hogy egyesek arra hivatkoznak, hogy ők hisznek. 
Nem vezeti félre a szó, hanem visszafordítja, „problémává teszi hívők 
hitét önmaguk számára. Túlságosan is magától értetődő módon vették 
hivő voltukat. Pedig mindig újra fel kell vetniük önmaguk számára: mit 
jelent a gyakorlatban, a mindennapi életben hinni, hívőnek, keresztyén
nek, Jézus tanítványának, a gyülekezet tagjának lenni?” (Groó Gy.: Ja
kab levele 9. lap)- Az élő hitnek jelei vannak, s ezek hasznos, az életet 
segítő-munkáló jó cselekedetek. Isten erre biztat minket. Nem mereved
het me,g hitünk és keresztyénségünk valami kegyes .szokássá, „vallás”-sá, 
hanem életté kell válnia: „menj, szólj” , „menj, többé ne vétkezzél!” A  ta
nítványok kiküldésekor elhangzott igét: „betegeket gyógyítsatok, halot
takat támasszatok, poklosokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek” (Máté 10.
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8) nagyon leszűkítenénk, ha csak szó szerint értelmeznénk, vagy egysze
rűen a letűnt világkép tartozékának tekintenénk. Benne az ínségben 
levő, segítségre szoruló, a megoldások után kiáltó világ szólal meg egy
felől, másfelől Jézus teljhatalmú küldése: munkálkodjatok! Van tenni
való elegendő. Ti vagytok az én tanúim, tanúskodjatok szeretetemről! 
Bízzatok, én meggyőztem a világot. Imádkoztam értetek, hogy el ne fo
gyatkozzék a ti hitetek! Nem önmagáért, hanem hogy küldetésünket tel
jésen betölthessük. A  szeretet szolgálatában számíthatunk Urunk hatal
mára, erejére és áldására.

Kovács Pál

S z em l e

Finn egyházi küldöttség Magyarországon

A testvér finn evangélikus egyház Martti Simojoki érsek vezette 
háromtagú küldöttsége hivatalosan is viszonozta április 3—14. közötti 
időben egyházunk küldöttségének azt a látogatását, melynek vezetője 
D. Káldy Zoltán püspök volt pár évvel ezelőtt. Közben ugyanő azóta 
két ízben is megfordult Helsinkiben, a VIT, valamint a LVSZ gyűlé
sein hazánk, ill. egyházunk küldötteivel egyetemben. Ennek a barát- 
kozásnak, közeledésnek visszhangja volt Eero Lehtinen püspök és Ahti 
Auranen esperes látogatása két évvel ezelőtt hazánkban.

Aimo Nikolainen dékán a helsinki teológiai fakultáson kívül kép
viselte a finn evang. egyház lelkészegyesületét is, mint annak elnöke. 
O képviseli a finn egyházat az EVT Központi Bizottságában is.

Jorma Sipilá dómprépost a legészakibb — oului — finn egyház- 
kerület püspökhelyettese.

Az érsek felesége, mint a finn Ev. Papnék Szövetségének elnöke, el
hozta finn lelkészasszonyok üdvözletét is. Eila Nikolainen asszony, m i
után már annyi magyar előtt nyitotta meg otthonát, most maga tapasz
talta meg a magyar lelkészlakok vendégszeretetét.

Martti Simojoki érsek, jelenleg turkui püspök, volt helsinki püspök 
személyének az ad különös jelentőséget, hogy benne LVSZ alelnökét is 
tisztelhettük körünkben, aki csak azért nem lett ennek az illusztris 
testületnek az elnöke, mert Helsinkiben ezt az iránta megnyilvánult 
bizalmat szerénységből nem fogadta el. Joggal mondotta az akkori ma
gyar küldöttség egyik vezetője róla, hogy az ő szemükben a jelenlegi ér
sek akkor nőtt igazán naggyá.

Feladatom megbízatásomnál fogva semmiképpen sem lehet ilyen ma
gasszintű és fontos feladatokat megoldani kívánó küldöttség útjának a 
kiértékelése. Ehhez idő és távlat is kell. Nem is lehet az, hogy az egész 
utat kimerítő beszámolót adjon, mert a két vasárnap a vendégek és kísé

371



rőik szolgálatai el is különültek egymástól. Talán így helyesebb, ha ez a 
szolgálat az Evangélikus Élet szolgáltatta riportanyag keretei között vált 
közismertté.

Talán érdekesebb és hálásabb az ilyen vendégjárást annak a szemén 
keresztül láthatni felvillantott emlékmozaikok képében, aki egyházunk 
vezetőségének jóvoltából szemtanú, munkatárs is lehetett. Így közvetlenül 
lemérhetett dolgokat és hallhatott őszinte megnyilatkozásokat.

Maga a hivatalos fogadás mellőzött minden merevséget. Azt megha
tározta a jelenlévő személyeken keresztül lemérhető protokoll, hiszen a 
fogadó bizottság élén ott volt D. Káldy Zoltán püspök feleségével 
együtt, a finn államot Raustila nagykövet és kísérete képviselte, mégis 
Teológiai Akadémiánk dékánja, professzorai, Dr. Vető Lajos püspököt 
képviselő budai esperessel és másokkal soraikban a hivatalosan el
hangzó kölcsönös üdvözlések után úgy köszöntötték a kedves vendé
geket, mint régi jó  ismerősöket, akiket rokoni látogatásra, haza, ho
nunkba, egyházunkba várunk, hívtunk és fogadunk.

A szállásukra hajtató vendégek mindenütt az ünnepi fénybe öltözött 
fővárosban gyönyörködhettek.

Április 4-ének reggele virág és zászlódísszel köszöntötte vendégeit, 
ezt csak kiemelte a pompás tavaszi napsugár derűs fénye és szép keretéül 
szolgált az egész napi ünnepségsorozatnak. Ennek a vasárnapnak szép 
emléke az az igére hallgatókkal megtelt három budapesti templom, ahol 
a vendégek első igehirdetései elhangzottak. A gyönyörűen megújított 
Deák téri templomnál csak azt megtöltő, Martti Simojoki érsek szavai
ra feszülten figyelő gyülekezet volt még mélyebb benyomást kelstőbb. Az 
ige arról szólt: „Jobb adni, mint venni.” (Acta. 20,35.) Éreztük, hogy eb
ben a modernül megfogalmazott igehirdetésben nem csupán az illusztris 
vendég, hanem rajta keresztül az Isten is adott „valamit” a gyülekezet
nek. Mégis szállásra hajtás közben az volt az érsek csendes megjegy
zése, hogy sokat kapott ennek a teli templomnak erőteljes énekéből és 
egyházszeretetéből.

A délután Nagytarcsán feledhetetlen emlékként él nemcsak az ott 
szolgáló érsek, hanem a magyar kísérők emlékezetében is. A  finn „kör
ükre” emlékeztető (az érsek szavai), feketébe öltözött férfiak, asszonyok, 
színpompás ruhájú leányok, a jó karban levő templom és egyházi épü
letek, a népes lelkészcsalád, a házigazda és énekkar szájából elhang
zott finn szavak, finn himnusz, valamint a zsúfolt templom, olyan sok 
színfoltot adott ehhez az egyébként is oly szép délutánhoz, hogy ne
héz volt az elválás. Alkalmat adott ez az út a magyar vidék némi megis
merésére és a gyülekezet világi vezetőin keresztül kötetlen formában való 
ismerkedésre egyházunk és hazánk mai életét jellemző problémáival.

Ugyanilyen emlékekkel tértek vissza a többi vendégek is a fővárosba 
megérdemelt pihenésre.

Az a hivatalos megbeszélés másnap, mely a Déli Egyházkerület ta
nácstermében zgjlott le magán hordta a kölcsönös, hivatalos köszöntése
ken túl azt a szándékot, hogy nyíltsággal és őszinte nyitottsággal adjon 
általános ismertetést egyházunk múltjáról, jelenéről D. Káldy Zoltán 
püspök, valamint az ott jelenlevő és egyházunk valamennyi munkaágát 
képviselő vezető emberek beszámolóin keresztül is. Ez a megbeszélés 
tárta fel először élesen a vendégek előtt azt a kérdést, amit maradandó 
tanulságként vittek el magukkal, hogy más világnézetű társadalomban
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is él és élhet az egyház és az Isten itt is bíz reánk olyan feladatokat, 
melyeknek ha eleget teszünk, maradéktalanul egyház maradunk a szo
cialista társadalomban. Itt látták meg először azt az igazságot, amiről 
maga Nikolainen professzor írt hazamenet a Kotimaa 1965. 31. számában 
igy: „Minden körülmények között is az egyház egyedül az evangélium
ból él és nem magas, jó  eszmékből és nem is cselekvési formákból.”

Szakavatott vezetők irányítása mellett Budapest úgy tárja csodálatos 
szépségeit nemcsak az ámuló külföldiek, hanem a hazai szemlélők elé, 
hogy azzal a legszebb képeslap sem vetekedhetik. Ha azonban az ilyen 
városnézés nem merül ki az ismert kulcshelyek mutogatásában, hanem 
párosul a régi nyomortanyák helyén épülő új lakótelepek bemutatásán 
túl fokozatosan újjáépülő .templomaink megtekintésével is, akkor nem 
csupán sablonos idegenforgalmi szolgálat az, amit egyházi keretben vég
zünk, hanem megmutatása a mai élet egy-egy darabjának és egy romjai
ból újjáépülő ország és főváros, valamint egyházi élet, újjáépítésének is.

Parlamentünk reprezentatív szépsége nemzeti büszkeségünk is, de 
egyúttal alkalom és lehetőség a múlt hibáiról való őszinte emlékezésre. 
Nemzeti Galériánk és Szépművészeti Múzeumunk állandó kiállításai és 
képtárai maradandó értékű műkincsek halmazán túl kijelölik komoly 
helyünket a világ kultúrnépei között és a hazai és európai múlt megbe
csülései mellett élniakarásunkról is tanúskodnak. Ilyen helyeken nem 
kell tolmács, mert a látottak maguktól beszélnek, ugyanúgy mint opera
házunk egyik nívós előadásában látottak és hallottak is.

Nem ily derűs az a kép, mely fogad bennünket egyházunk azon sze- 
retetintézményében Pesthidegkúton a fogyatékos es szellemileg elmaradt 
gyermekek otthonaiban. Mégis az a szeretet, mellyel egyházunk erre hi
vatott munkásai Krisztus nevében végzik ezt a munkát talán a legmara
dandóbb benyomást keltette vendégeinkben. A zuglói szeretetotthonunk 
otthonos, családias légköre rámutatott arra a fontos hivatásra és szerepre, 
mely egyházunkra az ilyen otthonok további kiépítésében, fejlesztésében 
vár. Lehet látni a szobáról szobára bekopogtató készségben az őszinte ér
deklődés mellett annak az útnak a keresését, mely ebben a munkában 
egyházainkat még inkább összeköthetné.

A napfényben fürdő Dunántúl virágbaborult fáival, zöldelő mezőivel 
többízben is olyan keretet adott a —20° hidegből jött vendégeknek, amit 
azok sohasem felednek el. Ősi városaink Veszprém és Győr, valamint 
Székesfehérvár mellett az articuláris hellyé vált celldömölki csodálatosan 
szép templomunk méltó módon állt oda a maga sajátos múltjának felele
venített templomi s egyéb egyháztörténeti emlékeivel azok mellé a látot
tak mellé, amit pl. Tihany is mutatott.

Találkozás a nyugati végek egyházmegyéinek papságával sokak szá
mára emlékezetes délelőtt marad. Nemcsak a bevezető áhítat komoly 
szavai Jorma Sipilá esperes igehirdetésében, hanem Nikolainen profesz- 
szor előadása is emlékezetes a Gazdag és Lázár problémájával kapcso
latosan, amelyben tiszteletreméltó nyíltsággal vonta le a textus elvont 
értelmezése helyett azt a következtetést, hogy Jézus Krisztus az embe
reket elválasztó szakadékok áthidalására késztet bennünket, amire csak 
a síron innen van lehetőség.
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Sokakat meglepett minden bizonnyal az a nyílt őszinteség, mellyel az 
érsek három aktuális probléma keretében tárta fel a mai finn egyházi, 
társadalmi és kultúrélet egymással összefonódó problémáit. Itt az volt a 
szolgálat és szerénység, hogy nem a finn egyházi élet sok pozitív és mu
tatós jelenségeivel állott elő, hanem bátran elővette a hibákat és a fájó 
pontok orvoslásának keretében kristálytisztán rámutatott arra, hogy 
Krisztus uralmának hogyan kell érvényesülni az egyházban.

Virágvasárnapi borongás Budapest után a napsugaras Kisalföld fővá
rosa, Győr köszöntötte a vendég érseket D. Káldy Zoltán püspök kí
séretében. Még a „Püspökvár” patinája mellett is üdén és biztatóan foga
dott bennünket a szépen megújított ősi templom, szép gyülekezetével, jó
karban levő szeretetintézményével, és patinás egyházi épületeivel. Az 
akkor hallott szavak sokak számára emlékezetesek maradnak. „Ő vette 
el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségeinket.” (Mt. 8,17.) 
Ugyanúgy emlékezetes marad az új városrész szép új temploma, a kül
döttséget jelképesen fogadó gyülekezetével és korszerű paplakjával. 
Hazafelé jövet ismerős tájként fogadtak Tatabánya új házai a régi 
munkásbarakkok helyén épülten. A hatalmas földtáblák mellett elha
ladva, iparvidékeken áthajtva hallhattuk azt a megjegyzést, hogy leg
nagyobb élménye a vendégeknek a magyar földnek az északihoz viszo
nyítottan megmutatkozó gazdagsága, termékenysége, ígéretes volta. Itt 
nincs kő szinte sehol, csak akarat legyen, mely ezt a kincset onnan fel
színre is hozza.

A fáradtan hazatérőket olyan megragadó élmény várta virágvasár
nap este a Deák téri templomban, mely Bach J. S. János passiója elő
adásának meghallgatásában érte el a nap csúcspontját. Felmérhetetlen az 
a szolgálat ,melyet a Lutheránia hivatott karnagyával, a szívből besegítő 
élvonalbeli énekesekkel és a templom orgonaművészével, valamint 
a zenekarral együtt produkált. Az áhítatosan, még az oltár térdeplőit is 
körülülő hatalmas, főleg ifjúságból álló gyülekezet legalább olyan bizony
ságtétel volt népünk művészetszeretetéről, mint maga a csodálatosan szép 
előadás és annak fenséges záróakkordjai. Vendégeink könnyes szeme volt 
a legmegrázóbb bizonyság az ott elhangzó igehirdetésen túl a zene isten- 
tiszteletéről. Feledhetetlen, lenyűgöző, magávalragadó, csodálatos szavak 
színteleneknek hatottak a hallottak sodróerejű zenei mondanivalója után. 
Consummatum est. Elvégeztetett. Bár virágvasárnap este volt, ott a temp
lomban már akkor nagypéntek és húsvét is volt a szívünkben egyszerre.

Ennyi élmény után a rövid sétahajózás a párás Dunán is összefoglaló 
képet adott fővárosunk szépségéről, de egyúttal alkalmat is arra, hogy az 
érsek felesége és Nikolainenné megismerjen minél több lelkészfeleséget 
és velük kedvesen elbeszélgetve mélyítse a testvéri barátságot.

Találkozás a budapesti és Pest környéki lelkészekkel és teológusokkal 
az Üllői úton alkalmat adott az ige melletti együttlétre, Jorma Sipila 
áhítatának, Nikolainen dékán, a „Közösségről” szóló mély értelmű elő
adásának a meghallgatása mellett, Simojoki Márton érsek előadásának 
a meghallgatására is: „Hogyan prédikáljunk ma.” Mindannyiunkat meg
lepett az a modernség és nyíltság, mellyel a probléma megoldását ke
reste egy változó világban, a változhatatlan, örök lényeg megtartása 
mellett.

Találkozás Teológiai Akadémiánk professzoraival aktuális, tartalmas 
és magvas problémák sorát hozta a tárgyaló asztal közelségébe és alkal-
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más lehetőséget nyújtott egymás munkájának megismerésére, megbecsü
lésére és a barátság elmélyítésére.

Egyházunk levéltárában őrzött Luther Márton végrendeletének a kéz
bevétele szinte jelképesen is megmutatta azt a közös kincset, melynek 

örököse és letéteményese mindkét egyházunk: az evangéliumot.
Keresztyén Egyházak ökumenikus Tanácsánál tett látogatáson a je

len lévő Barta Tibor püspök köszöntése a testvéregyházak üdvözletét 
tolmácsolta a küldöttségen túl annak a férfiúnak is, aki most személyé
ben a LVSZ-et is képviselte a Magyar Ökumenikus Tanácsban.

Azt hiszem, hogyha ezeket az itteni emlékmozaikokat egymás mellé 
rakjuk, kialakulhat bennünk az az összkép, hogy egyháztörténetünk új és 
fontos szakasza megírásának lehettünk tanúi és egyházunk felelőseivel, 
híveivel együtt való munkálói. Ha ebből a kölcsönös megértésen, közele
désen túl más jó is származhatik, áldassék érte az Isten.

Benkő István

H É T R Ő L - H É T R E
címen kapható az evangélikus áhítatos 

könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 10,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon
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SZEN TH ÁR O M SÁG  U T Á N I 9. V A S Á R N A P

Lukács 16, 1—9

A  HAMIS SÁFÁR

A példázat részei: 1—2. vers: a sáfár elbocsátása; 3—4. vers: a sáfár 
mentő terve; 5—7. vers: a terv végrehajtása; 8. vers: a sáfár eszességének 
dicsérete; 9. vers: Jézus szava barátok szerzéséről.

1—2. vers. Jézus ezzel a példázattal a tanítványok felé is fordul, míg 
az előző három példázattal a farizeusokra és írástudókra célzott: 15, 2k. 
A  példázat a galileai állapotokat tételezi fel, ahol nagy latifundiumok 
voltak idegenek kezén, s ezeket önálló intézkedéssel felruházott gondno
kok (nem rabszolgák, hanem szabad emberek) kezelték. Rendszeres szám
vitel vagy ellenőrzés nem volt szokásban, s ez lehetővé tette a bizalom
mal való visszaélést. Jeremiás J. feltételezi, hogy Jézusnak egy hasonló 
esetet beszéltek el, s ez adott alkalmat arra, hogy azt példázattá ala
kítva tanítást adjon. A  vád a javak eltékozlása. Klostermann megjegyzi: 
ez nem jelenti azt, hogy már eddig is olyan módon csalt, ahogyan a kö
vetkező versek leírják, hanem inkább rossz és lelkiismeretlen gazdálko
dásról van szó. A  példázat egyetlen szóval sem említi, hogy a sáfár éllen 
felhozott vád alaptalan vagy túlzott: a tulajdonos elhiszi, és a gondnok 
sem tiltakozik ellene. Minden olyan magyarázási kísérlet, amely a gond
nokot tisztára akarná mosni, ellenkezik á példázat szövegével és célzatá
val. A  tulajdonos nem a vád ellenőrzését, és az ügykezelés felülvizsgála
tát kívánja, hanem az elszámolást. Pontos-szöveg: „Add át az elszámolást' 
gondnoki tisztségedről (vagy: gondnoki munkádról)!”

3—4. vers. A  gondnok nem védekezik, hanem számot vet helyzetével 
és lehetőségével. Hasonló leszámolás a tényekkel a tékozló fiú példáza
tában is található: 15, 17kk. Becsületesen csak két lehetőség van a gond
nok számára: a földmíves napszámos munka és a hivatásos koldulás. Az 
ereleti szöveg közmondásszerű szólás, hangulata szerint magyarra for
dítva: „Földet túrni nem bírok.” A  döntő pillanatban támad az az öt
lete, hogy gazdája javaiból másnak juttathat. így jót is tesz vele, és sa
ját jövőjét is biztosítja. Eddig nyilván behajtotta a követeléseket, hogy 
magának legyen mit eltékozolnia. Most rájön arra, hogy gazdája javait 
hamis úton másnak is juttathatja, és ez neki is jó.

5—7. vers. A  gondnok hamar végrehajtja tervét. Egyenként hivatja 
gazdája adósait, okirathamisítással lényegesen csökkenti tartozásukat, és 
így biztosítja jóindulatukat. Nem állapítható meg, hogy milyen adósok
ról van szó. Lehetséges, hogy nagykereskedők tartoznak a megvásárolt 
termények árával, vagy hogy a földbirtok bérlői tartoznak a bér fejé-
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ben beszolgáltatandó terménnyel. A  példázat értelmezése szempontjából 
lényegtelen az eltérés a két lehetőség között. Legfeljebb a második eset
ben az évenként esedékes bér csökkentéséről, tehát tartós engedményről 
van szó, és ez fokozott mértékben biztosítja, hogy a lekötelezettek befo
gadják az elbocsátott gondnokot. Az adóslevél, ill. a bérleti szerződés a 
gondnok kezében van. Ezt átíratja, ill. újraíratja az adóssal, és ezzel az 
alacsonyabb tartozás vált jogilag érvényessé. A  példázat szemléltetésül két 
párbeszédet ír le. Tartozásuk olaj és búza. Ez volt az ország két legfon
tosabb terménye. Mind a két esetben nagy mennyiségről van szó. A  bá- 
tus =  héberül bát, űrmérték, folyadékok mérésére. Száz bátus =  36,5 hl 
olaj. megfelel 146 olajfa átlagtermésének. A  kórus =  héberül kór, űr
mérték szemes termények mérésére, a bátus tízszerese. 100 kórus — 270 
mázsa búza. Az adósságcsökkentés az első esetben 100-ról 50-re, a másik 
esetben 100-rol 80-ra történik, de az elengedett érték nagyjából egyezik.

8. vers. Vitatható, hogy a hamis sáfáy dicséretét a példázatbeli gazda 
mondja-e, vagy Jézus fűz-e ezzel magyarázatot a példázathoz. Rienecker 
az első lehetőség mellett foglalt állást, és hangsúlyozza, hogy a gazda 
véleménye nélkül befejezetlen volna a példázat. A  többi magyarázók a 
verset Jézus szavának tekintik. Ez valószínűbb. Legjobb esetben 8a tar
tozhat a példázathoz, mint a gazda véleménye, de 8b kétségtelenül jézus!, 
ill. keresztyén megfogalmazású mondat. A  vers természetesen akkor is 
Jézus állásfoglalását fejezné ki, ha formailag a gazda szavának lehetne 
tekinteni. A  hamis sáfár dicsérete sokszor keltett megbotránkozást, mert 
a hasonló csalásra való felhívásnak értették, és lehetetlennek érezték, 
hogy egy csaló bármilyen értelemben is példakép legyen. A  vers azonban 
egyrészt a sáfárt kifejezetten hamisnak mondja, másrészt nem hamis
ságát, hanem eszes;ségét dicséri. Eszessége azt jelenti, hogy elbocsátása 

után reálisan méri fel helyzetét, találékony jövőjének biztosításában, ha
tározott és gyors a cselekvésben. Jézus ezt a szót eszhatológiai összefüg
gésben szokta használni. Eszesnek mondja azokat a szüzeket, akik min
den eshetőségre felkészülve várják az Űr jövetelét: Mt 25, lk. Eszesnek 
mondja azt a szolgát, akit az úr visszatérésekor a rábízott szolgálat vég
zése közben talál: Mt 24, 45. Eszes az az ember, aki hallgatja és cselekszi 
beszédét, és így készül fel az ítéletre: Mt 7, 24k. Jézus szerint tehát az 
az eszes, ember, aki reálisan számol az ítélettel, és ezért úgy cselekszik, 
hogy megállhasson az ítéletben. Az eszességnek ez az értelmezése illik 
ebbe a példázatba is. A  vers második fele végképp kizárja azt a lehető
séget, hogy a sáfár hamissága kap dicséretet. Az összehasonlításban a 
világ fiai és a világosság fiai szerepelnek. A  világ fiai kifejezés csak itt 
fordul elő. Az eredetiben: aion houtos =  héberül ólam hazze, az eszha- 
tológikus terminológiából érthető: azok, akik az eljövendő világkorszak
kal nem törődve a jelen világkorszak rendjéhez alkalmazkodnak. A vi
lágosság fiai kifejezés csak a kumráni irolalomban és az Űjtestamentom- 
ban fordul ele: Jn. 12, 36; Ef 5, 8; ITess 5. 5. A  kumrániak kedvenc ön
megjelölése. Jelenti az eszhatológiai értelemben vett kegyeseket, azokat, 
akik az eljövendő, ill. a Krisztusban megjelent világosságban tisztán és 
igazán élnek. A vers értelme aszerint színeződik, hogy a világosság fiait 
a zsidó kegyesekre (ésszénusokra, kumrániakra) vagy Jézus követőire ér
tik. Első esetben azt mondja Jézus, hogy követői többet tanulhatnak 
„eszesség” dolgában a világi emberektől, mint a kegyesektől, mert azok 
a maguk fajtája iránt eszesebbek, mint a kegyesek. A  második esetben
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Jézus a világfiak eszességét állítja megszégyenítő példaképpen követői 
elé. Mindkét esetben arról van szó, hogy a világi emberek saját érdekü
ket tekintve ésszerűbben viszonyulnak az általuk felismert tényékhez, és 
a hozzájuk hasonlóan gondolkodókhoz, mint a kegyesek, és az ő köve
tőik. Ez az értelmezés felel meg a példázatnak, mert a sáfár eszessége 
nem csak abból állt, hogy az egzisztenciális veszedelmet felmérve ügye
sen cselekedett a maga érdekében, hanem abból is, hogy összefogott a 
hozzá hasonlókkal (az adósok is hamisítottak!), a 8. vers szerint „saját faj
tájával” .

9. vers. Jézus felhasználva a példázat képanyagát alkalmazza a pél
dázatot tanítványaira: használják helyesen a javakat, tegyenek vele jót, 
hogy Isten befogadja őket országába. Ho mammonas tes adikias =  ara
méi nyelven: mámon diskar: az Ötestamentumban ismeretlen, a rabbi- 
nista és a kumráni irodalomban közkeletű, a hamis úton szerzett va
gyont jelenti. Lehet azonban, hogy Lukácsnál genitivus qualitatis ér
telme is van: hamis vagyon, mért megcsalja, cserben hagyja az embert 
a döntő pillanatban, amikor „elfogy” , pontosabban „értéktelenné válik” 
az ember számára. Ez egyesek szerint a halál órája, mások szerint az 
utolsó ítélet ideje. A  barátok értelmezésére három lehetőség merül fel: 
1. az angyalok, akik beviszik az embert az örök hajlékokba, akiknek jó
tetszését jócselekedetekkel lehet megnyerni; 2. az alamizsnálkodás, mint 
jócselekedet megszemélyesítve, tekintettel arra, hogy a rabbinizmus 
szerint a jócselekedetek az ember szószólói az Isten előtt az ítéletkor; 3. 
az emberek, akikkel jót tettünk, és akik ítéletkor szószólóinkká lesznek 
Isten előtt. Az összefüggés alapján ezt az utóbbit tartjuk helyesnek. De 
bármelyik értelmezés alapján is az a vers értelme, hogy a vagyonnal jót 
kell tennünk, hogy üdvözöljünk. Az örök hajlékok, szó szerint: örök sát
rak, Klostermann szerint szakkifejezés a sírra, és azután a túlvilágra. 
Grundmann szerint elterjedt képzet az, hogy az utolsó időkben Isten 
együtt táborozik Izraellel, ahogyan egykor a szövetségkötéskor a pusz
tában. Erre utal ez a kifejezés. A  „befogadjanak” többesszáma mögött 
végső soron Isten áll. A  példázatnak ebben az értelmezésében feltűnő, 
hogy a javakkal való helyes gazdálkodásnál egyáltalában nem említi a 
szeretetet, mint indítékot, hanem kizárólag az ember saját jól felfogott 
ideig és örökkétartó érdekére hivatkozik. Ez az értelemhez szóló érvelési 
mód egyébként is jellemző Jézusrá. Mégsem puszta racionális etikáról 
van szó, hiszen alaptétele az, hogy az ítélettel kell mint realitással szá
molni, és ebből kell levonni a helyes következtetést az anyagi javak hasz
nálatára.

A példázat értelmezése első pillanatra nehéznek látszik, mert a gya
korlatban nagyon elterjedt a példázatok allegorizálása. Ez a magyarázati 
módszer egyébként is hibás, ennél a példázatnál azonban teljességgel cső
döt mond, mert alkalmazása esetén példaképpé kellene tenni a hamis 
sáfárt. De általában érvényes, hogy Jézus példázatainak rendszerint egy 
mondanivalója és egy-két hasonlítási pontja van. A  magyarázatnál egye
dül ezekből szabad kiindulni. Más példázatoknál is előfordul, hogy egy- 
egy vonás az erkölcsi normák szerint elfogadhatatlan. Pl. a tálentumok- 
ról szóló példázatokban a gazda eljárása csak átvitt értelemben, az Isten 
országa szempontjából érvényes, egyébként azonban'uzsora az, amit szol
gáitól követel. Ebben a példázatban is elfogadhatatlan a hamis sáfár el
járása. Példaszerű csak annyiban lehet, hogy a maga elvei szerint csa
lással, és másokat is belevonva a csalásba segít embertársain és önmagán
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óvszerre. Úgy tudja használni a vagyont, hogy ebből akkor is haszna 
van, amikor kicsúszik kezéből. Természetesen a példázat egyik mellékes 
mondanivalója az is, hogy a földi javak Isten tulajdona, és mi sáfárai 
vagyunk- Főmondanivalója az, hogy helyesen kell használnunk a földi ja
vakat, ha üdvözölni akarunk. Nem aszkézisra, a javakról való lemon
dásra! hanem a velük való helyes élésre tanít.

Az alapige felhasználásánál nehézséget okoz, hogy eszhatológikus 
hátterű példázatról van szó. Feltételezi, hogy akik hallják, hisznek az 
utolsó ítéletben, és ezért hatásosan tudja levezetni ebből az alapból, 
hogy akkor a jelenben kell helyesen használni a földi javakat. Ez az 
eszhatológiai háttér mai hallgatóinknál legfeljebb elhomályosultan té
telezhető fel. Viszont kétségtelen, hogy az anyagiakhoz való viszony a 
mai ember fontos kérdése. A  példázatnak tehát jelentős mondanivalója 
az, hogy saját jól felfogott érdekünkben — a példázat szerint üdvössé
günkért — kell keresnünk mások javát. Mivel pedig ma minden kérdés
nek világtávlata is van, ezért a példázat szoros értelemben vett magya
rázatánál, a személyes jótétemények etikájánál nem állhatunk meg, ha
nem olyan társadalmi és világrend kialakítására is kell törekednünk, 
amelyben minden ember megkapja a maga munkáját, és élvezheti annak- 
gyümölcsét

Dr. Prőhle Károly

SZEN TH ÁR O M SÁG  U T Á N I 10. V A S Á R N A P

Lukács 19, 41—48

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE
Az igehirdetésemben a hangsúly a vasárnap ősi jellegének megfe

lelően a textus első felén, a Jeruzsálem pusztulásáról szóló szavakon 
van. A  templomtisztítás — amely Lukácsnál úgyis csak röviden nyer em
lítést — az igehirdetésnek csupán néhány mondatában nyer alkalmazást, 
a papi fejedelmek szándéka (47. v.) pedig csak az első mondat fogalmazá
sába vetült bele.

Jézusnak Jeruzsálem pusztulását hirdető szavai — a hitelességére 
később még rátérek — általában félrevezető eredményt szoktak szülni 
az e textusról elhangzó igehirdetésekben. Az ítélet mellett nem veszik 
észre Jézusnak teljes szolidaritását, szeretetét, szánalmát a város népe 
iránt, amelyet mindennél mélyebben fejez ki a sírása a város megpillan
tásakor, s az első mondata: „Bárcsak megismerted volna. . ( 4 2 .  v.)

Martin Doerne idézi az óegyházi evangéliumokat igehirdetési előké
szítőül feldolgozó meditációiban (Er kommt auch noeh heute, 4. Auflage, 
Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1956. 124.) Kálvin magyarázatát: „Jé
zus tekintetében a halálraítélt Jeruzsálem felett két érzés vegyül, a harag 
és az irgalom.”

Úgy láttam, hogy az egész igehirdetés témájául ez kívánkozik: „ir
galmas Jézus” . Ezt mutatom meg az alapige alapján négy oldalról; ezek 
adják igehirdetésem négy pontját, amelyet az igehirdetés utolsó mon
datai összefoglalnak.
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Nem vettem bele igehirdetésembe azt az exegetikai problémát, hogy 
Jézusnak ezek a szavai visszavetítés-e későbbi időkből az ő szájába, 
mert nem szavainak fogalmazása a lényeges, hanem ennek a jelenetnek 
ténye, amelyet valónak fogadhatunk el. A  fogalmazásba belefolyhatott a 
később átélt események rajza az evangéliumi hagyomány kialakulásakor, 
ez azonban a lényeget nem érinti, azt, hogy Jézus érezte előre Izrael 
pusztulását, s fájt ez neki. Rendkívül találóan és józanul világítja meg 
ezt a Das Neue Testament Deutsch kommentár-sorozatban K. H. Reng- 
storf (Das Evangélium nach Lukas, Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 
1937. 200.): „Nem szabad ellenvetni, mintha Jézus nem beszélhetett volna 
így. Nemcsak a régi Jeruzsálem sorsa volt előtte ismert, amely Isten 
iránt való engedetlensége miatt ellenségei áldozatául esett, hanem Jézus 
látta népe Róma-ellenes mozgalmának állandó növekedését, amelynek 
súlyos kihatással kellett járnia bizonyos idő múlva a népre és a vá
rosra.” Ezen exegetikai megfontolás alapján veszem bele igehirdetésem-' 
be, hogy Jézus itt politikai megfontolást is ad.

A harmincas években divatos dolog volt ezt az alapigét a magyar
ság megtérésének szükségességére alkalmazni: ha nem fogadja el a ma
gyar nép Jézus Krisztust, akkor sorsa pusztulás lesz. Ez az összekapcso
lás megfelelt az akkori nacionalista-keresztyén hangulatnak és okfejtés
nek. Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy Izraelt nem lehet egy 
néppel azonosítani, egyébként sem lehet a gondviselő, történelemfor
máló Isten kezét egy idealizálva elképzelt krisztianizáláshoz kötni. Az 
alapigének ebből a részéből szerintem csupán az következik, hogy a tör-;, 
ténelemben végbemennek Isten ítéletei, anélkül persze, hogy mi ezeket 
pontosan meg tudnánk minden esetben állapítani. Ezek az ítéletek nem 
egyszerűen a krisztianizálással kapcsolatosak, sokkal inkább a helyes 
vagy helytelen, azaz emberséges vagy embertelen, békére törekvő vagu 
erőszakra alapító politikával függenek össze. De nem ismétlem itt az ige
hirdetésem vonatkozó részét.

Ügy találom, hogy Jézusnak Izrael sorsából szóló figyelmeztetése sok
kal átfogóbb jellegű, mint amit például Doerne (i. m. 123.) említ: „Az is 
feladatunk, hogy Izrael tragédiáját diakritikus jelentőségében nyilván
valóvá tegyük a népek elsősorban a mi német népünk számára. Német
ország sem kapcsolhatja ki büntetlenül az evangéliumot, amely egyszer 
elérkezett hozzá.” Meggyőződésem, hogy igehirdetésünknek túl kell jut
nia a „keresztyén nép” hamis elgondolásán. „Egy nép” nem fogadhatja 
el Jézust, Izrael nem „egy nép” volt, hanem Isten választott népe, a ki
nyilatkoztatás hordozója.

A  személyes hit vonalán igehirdetésem 2. pontjában szólaltatom meg 
Jézus szavait. Jézus jelenlétében — ma tehát az igében, úrvacsorában — 
Isten kegyelmes hozzánkhajlása, „látogatása” megy végbe. Ezzel a ke
gyelmi idővel élnünk kell, s hinnünk kell a Jézusban felénk forduló Is
ten szeretetében. Istennek ez a közelsége minket is szeretetre kötelez az 
emberek iránt. Ez a kegyelmes jelenlét összeférhetetlen az Isten tiszte
letének érdekeink szekerébe fogásával, ami a templom előterében végbe
menő kufárkodás formájában látható alapigénkben.

Igehirdetésem többi gondolatának teológiai háttere kézenfekvő az ol
vasása közben, de ebből következik, hogy az exegetikai munkám ered
ménye ebből a néhány, fent vázolt gondolatból és a kész prédikációból 
együtt szűrhető le.

Veöreös Imre
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Lk 18, 9—14 

EGZEGÉZIS

Ha nyelvi szempontból vizsgáljuk a példázatot, észrevehetővé válik 
palesztínai háttere. Grundmann szerint (Theol. Handkommentar zum 
NT III.) egyetlen példázat sem mutat annyi szemita jellegzetességet, 
mint ez.

9. v. Lukács szerint Jézus itt olyan emberekkel beszélget, akik iga
zaknak tartják magukat, másokat pedig lenéznek, önteltségük akadá
lyozza őket abban, hogy Istenben bízzanak.

10. v. A  jeruzsálemi templomról lehet szó. A  reggeli imádkozás ideje 
9 órakor, az estié 3 órakor kezdődött. Magán áhítatot a nap bármelyik 
időszakában lehetett tartani.

11. v. „pros heauton” — nem azt jelenti ,hogy önmagáért könyörgött 
(Klostermann, Jeremiás) és azt sem jelenti, hogy önmagában beszélt 
(Károlyi), hanem azt, hogy monológot folytatott, önmagához szólt. Az 
imádkozás égfelé fordított tekintettel és magasba tárt karral történt. 
A farizeus azért nézi le a vámszedőt, mert képmutatónak tartja: Isten 
felé kegyes magatartást tanúsít, de az emberekkel szemben gonosz.

12. v. A  farizeus nagy áldozatot hozott igaz voltáért. Hetente kétszer 
böjtölt önkéntesen, hogy ezzel az istentelen nép bűneit kiengesztelje és 
Isten országa eljövetelét elősegítse. (Mk 2, 18—21.) Jelentős anyagi áldo
zatot hoz, mert nemcsak az V. Móz 14, 22 és köv-ben elrendelt tizedet 
adta meg, hanem bármit vásárolt, azután is megadta a tizedet. (Lk 11, 
42.) A  böjtöléshez az italtól való tartózkodás is hozzátartozott, különö
sen forró időjárásban.

13. v. A  farizeustól messze, „makrothen” , állt a vámszedő. Kétségbe
esése miatt nem is tudja felvenni az imádság pózát. A  rabbik utasítása 
szerint jóvá kellene tennie mindazt, amit csalással elkövetett, de erre 
nincs anyagi ereje és nem ismeri az általa becsapott embereket.

14. v. fordításának többféle lehetőségét említi Fendt. Érthetjük úgy a 
mondatot, hogy a két ember egymástól való megkülönböztetéséről van 
szó: „A  vámszedő, eltérőleg a farizeustól, megigazulva ment házába.” 
(Hauck) Ellentétbe is állíthatók: „A  vámszedő, ellentétben a farizeus
sal . . . ” (Michaelis). Fendt Klostermann nézetét fogadja el, amely szerint 
összehasonlításról van szó: „A  vámszedő a farizeushoz m érve.. .”

a  p é l d á z a t  ér telm ezése

Bornkamm szerint ezt a példázatot hagyományos félreértés terheli. Ez 
a félreértés „a vámszedőből az alázatosság példáját alakítja ki, ahelyett, 
hogy bemutatná, miként jut érvényre Isten kegyelme, egy emberi erény 
illusztrációjává teszi a példázatot.” Szerinte megnehezíti a példázat mai 
megértését, hogy a farizeus ma már régen eltanulta az imádságot a 
vámszedőtől. Ma így imádkozik: „Köszönöm neked, Uram, hogy nem va
gyok olyan, mint itt ez a farizeus . . . ” E megfontolások alapján H. V. 
Surkau (Göttinger Predigtmeditationnen 1954—55) figyelmeztet, a példá
zat értelmezésével ne csináljunk új törvényt az evangéliumból. Azt kell 
bemutatni, hogy Isten milyen meglepetésszerűen tud hitre juttatni em-
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MEDITÁCIÓ
Az előzők figyelembevétele arra késztet, hogy az igehirdetésben ne 

az emberi viselkedést állítsuk előtérbe. Ezért nem jó, ha a farizeus és 
vémszedő alakjával a helytelen és helyes imádkozás példáját szemlél
tetjük. Meg kell próbálnunk hirdetni, miként eleveníti meg, teremti újjá 
Isten evangéliumával az embert (Rm 4, 17.). Ez a megújulás abban mu
tatkozik meg, hogy az ember kész ellentmondani önmagának és elfo
gadni azt, amit Isten mond róla. Ez az esemény tükröződik a vámszedő 
imádságában.

Az „Örömhír”-ben közölt igehirdetés Luther megállapításainak se
gítségével két mozzanatot igyekszik kidolgozni a példázatból. Az egyik 
mozzanat az, hogy az evangélium vonz, m ert. Isten lenyűgöző és felbá
torító szeretetéről tanúskodik. A  másik mozzanat ennek a vonzásnak a 
céljával, vagyis a megigazítás kérdésével foglalkozik. Isten azért vonz 
magához szeretetével, hogy megigazítson bennünket.

Benczúr László
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Mt 7, 31—37

Mk sajátossága az a szinte aprólékos részletezés, amellyel ezt a gyó
gyítást leírja. Jézus szinte „dramatizálja” a süketnéma meggyógyítását. 
Nyilván nem a látványosság kedvéért, mert először is ilyesmiben nem 
tellett kedve, másodszor pedig a „nézők”, a sokaság ki volt zárva az ese
mény szemléléséből. A  drámai aktus-sorozat a süketnémának szólt, aki 
csak a szemével tudta felfogni, amit felfogott. Az aktus utalásai egyúttal 
iskolát jelentettek a tanítványok számára, hogyan lehet a „zárt” ember
ből „nyitott” .

Jézus szava sejtetni engedi, hogy szemében ennek az embernek az 
állapota súlyosabb volt két, bármennyire is életfontosságú érzékszerv be
tegségénél. Nyomorúságának a valódi mélysége abban az önmagába- 
zártságban tárul fel, amelyből nem tudott kitörni. Ö nem érthetett se 
Istent, se embert, de neki nem lehetett szava se Isten, s ember felé. 
A  „nyílj meg” parancsa sem két érzékszerv gyógyulása csupán, hanem 
az egész ember megszólítása, olyan teremtő szó, mint a „Legyen . . , ”

Ez a gyógyítás nem üres tér felnyitása, hanem a gonosz életrontó 
hatalmával való kemény küzdelem. Amikor Jézus az égre tekint, az Is
ten oldaláról intéz támadást a gonosz ellen, úgy, hogy teljes lényével a 
nyomorult mellé áll, és a „sztenadzó” ige jelentéstartalma szerint nem
csak érzelmileg, hanem teljes erőkifejtéssel kezd harcot. A  33. v. moz
dulatainak energikussága („ebalen” ) és a köpés ellentmondást, megve
tést kifejező aktusa is ennek a támadásnak halálos komolyságát és a 
gyógyulás életbevágó fontosságát jelzik. Általa nem jobb, elviselhetőbb 
lesz az élet, hanem ekkor kezdődhetik csak a teljes értelemben vett em
beri élet két alapvető funkciója: az Istennel és az embertársakkal való 
kontaktus.

A gyógyítás után itt is elhangzik a híresztelést tiltó parancs. Kettős 
oka van:.Jézus nem csodái, hanem keresztje és feltámadása által a Mes
siás. Azonkívül: a „nyitottá” gyógyított ember nem a szenzáció tárgya,, 
hanem Isten akarata szerint ez a természetes állapot. Ez a természetes
ség csupán a „zártság” Isten akarata ellen való „ természetellenességé”- 
ben szenzáció.

A hála és elképedt csodálkozás hulláma azonban átcsap a tiltás fa
lán: a süket hallásában és a néma nyelve mozdulásában a Messiás jele 
villán fel. Cselekedete az ézsaiási próféciát idézi emlékezetbe (És. 53,. 
5, 6.). y

A Szent. u. 12. vasárnap összefoglaló témája: „Isten igazít meg” . 
Megigazító, meggyógyító munkája pontosan azt jelenti, hogy irgalma 
erejével betör a magábagabalyodott ember életébe, és újra meg újra 
arról akarja meggyőzni, hogy életünk nem a magunknakvalóság zártsá
gában, hanem az Isten és ember számára való nyíltságában teljesedik ki 
igazán életté.

Fehér Károly
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Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzése a 

budapesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, fel

vételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához 
címezve — legkésőbb augusztus 15-ig küldjék be a dékáni 
hivatalhoz (Budapest, VIII., Üllői út 24.).

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb is
kolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy más 
olyan bizonyítvány, amely a kérvényező lakását, szociális 
helyzetét, szüleinek foglalkozását és kereseti, ill. szociális 
viszonyait feltünteti, d) orvosi bizonyítvány (részletes), e) 
keresztelési bizonyítvány, f) konfirmációi bizonyítvány, g) 
részletes önéletrajz, mely feltárja a kérvényező családi és 
társadalmi körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra 
indulás okait, h) esetleges egyházi működésről szóló bizo
nyítvány. A felvételhez szükséges, továbbá az illetékes lel
késznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes 
bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek a jelent
kezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
alkalmasságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztoré, volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi 
hivatal a kérvénnyel egyidejűleg levélben közvetlenül az 
Akadémia dékánja címére küldje meg. Az okmányokat ere
detiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles másolat
ban is lehet mellékelni. A másolatokat „egyházi haszná
latra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. 
Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kérjék 
felvételüket a Teológus Otthonba is, ahol az Akadémia hall
gatói lakást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a dékáni 
hivatalba küldendő, részletes'önéletrajz kíséretében.

Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek az érdeklődők fi
gyelmét erre a hirdetményre felhívni.
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