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C se n d b e n  Is te n  előtt

Teológiánk iránya
Mindig nehéz felmérni a jelent, mert hiányzik hozzá a 

történelmi távlat. A nagy összefüggéseket rendszerint utólag 
lehet legjobban felmérni, mert aki benne áll az egyházi élet 
eseményeinek sodrában, könnyen válik egyoldalúvá, vagy elfo
gulttá. Ezért csak kellő szerénységgel lehet véleményt mon
dani a jelen átfogó teológiai problémáiban.

Ez azonban mégsem jelenthet tehetetlenséget, mintha egy
általában nem tudhatnánk teológiai munkánk célkitűzéseiről, 
irányáról, feladatairól. A tennivalók között csak úgy tudunk el
igazodni, ha látjuk, mi az Isten igéje által foglyul ejtett keresz
tyén lelkiismeret elénk táruló konkrét feladata. Teológiai gon
dolkodásunk erőit csak így lehet mozgósítani. Teológiai mun
kánk iránya is ezen az alapon jelölhető meg.

Mit figyelhetünk meg teológiai munkánk irányáról?
Az első megfigyelés az, hogy mindenekelőtt a Szentírás 

felé irányul teológiai vizsgálódásunk. Ennek igazolása közis
mert: új bibliafordítás készül mind az Ószövetség, mind az Ú j
szövetség könyveiről. Sajtóosztályunk kiadásában ó- és újszö
vetségi kommentárok jelentek meg, és fognak megjelenni. Mind 
a lelkészi munkaközösségeknek, mind folyóiratunknak állandó 
programja az igehirdetésre való felkészülés segítése megfelelő 
egzegetikai előmunkálatok alapján.

A Szentírással való foglalkozásunknak sajátos jellegzetes
sége van. Ez abban rejlik, hogy mindig az egyház gyakorlati 
életszükségletére tekintve folyik munkánk. Nem érünk rá el
méleti, elvont, vagy csupán lexikális érdekességű munkák vég
zésére. A hermeneutikai problémák sem úgy vetődnek fel ná
lunk, ahogyan a nyugati teológusoknál. A Bultmann nevével 
jellemezhető irányzatok nálunk nem tudnak meggyökeresedni 
egyrészt annak egzisztencialista filozófiai megalapozása miatt, 
másrészt a bibliai húsvéti hitet fellazító beállítottsága miatt. 
Nálunk a hermeneutikai probléma a korszerű igehirdetés vagy 
bibliamagyarázat vonalán jelentkezik. Tanulmányok, cikkek, 
előadások témája gyakran ez: hogyan lehet a mai ember szá
mára hirdetni az igét?
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Ugyanakkor ez a „mai ember” nem valami elvont lény, 
kanéin az az ember, aki itt él a mi hazánkban, a mi társadal
munkban, azt építi, annak a felvirágzásáért dolgozik, világmé
retben pedig szolidáris az emberiség jövőjéért felelősséget ér
zőkkel, a békéért és az elnyomott népek felemelkedéséért küz
dőkkel.

Az a tény, hogy nem absztrakt „mai embert” képzeltünk 
el magunknak, hanem a gyülekezeteinkben megtalálható mai 
dolgozó embert, aki tsz-paraszt, munkás, hivatalnok, értelmi
ségi, vagy annak a családtagja — elvezetett annak a meglátá
sára, hogy ezeknek a mai embereknek a számára kell „viva 
vox” -szá tennünk Isten igéjét. Ez a szükséglet törvényszerűen 
vezetett el ahhoz a feladathoz, hogy kutassuk — az Isten igéje 
mai megszólaltatásának érdekében — a mai ember világát, tár
sadalmi helyzetét, aktuális problémáit.

A teológiai munkánk irányáról felvetett kérdésre ezen a 
ponton adódik a második megfigyelés.

Ez pedig abban foglalható össze, hogy teológiai munkánk 
szükségképpen irányul a szociáletikai kérdésekre. Ez a dolgok 
természetéből adódó logikai szükségszerűség: . minél inkább 
tesszük programmá a Szentírással való foglalkozást, annál in
kább válik égetővé a kérdés, hogyan vigyük annak eredményét 
a mai ember elé, hogyan szólaltassuk meg az örök evangéliu
mot a mai konkrét gyülekezetekben? — Másképpen: minél kö
zelebb kerül valaki a Szentírás középpontjához, Jézus Krisztus
hoz, annál inkább megtanulja, hogy nem járhat valamiféle el
vont, elzárkózó, befelé forduló farizeusi kegyesség útján, mert 
a Jézus Krisztus tanítványának át kell vennie a Mester „tudo
mányát” , a felebaráti szeretetben járó, a másik emberért fára
dozó, az egész emberiség életét szem előtt tartó magatartását.

Jézus Krisztus mai tanítványainak meg kell keresnie annak 
a módját, hogyan élheti meg az emberszeretet és emberszolgá
lat mai feladatait.

Ez. a célkitűzés visz el minket a szociáletikai kérdések ta
nul mányozgsára. Mindebben Isten bölcs és kegyelmes vezetését 
láthatjuk, aki éppen a Szentírás tanulmányozásának révén irá
nyítja gondolatainkat az emberrel és annak mai problémáival 
való beható foglalkozás felé.

Folyóiratunk július— augusztusi száma. ezeknek a felada
toknak a jegyében tárja elénk teológiánk legfrissebb eredmé
nyeit. Az itt közölt tanulmányok lényegében abban a közös ne
vezőben egyeznek meg egymással, hogy az egyház mai eliga-
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zodását keresik a mai problémák között, Isten örökkévaló evan
géliumának fényében.

Két teológiai professzorunk doktorrá avatási ünnepélyén 
elhangzott előadásának közzététele formailag is jelentős ese
mény, azt jelenti, hogy teológiánk újból gyakorolja a doktorrá 
avatás jogát, de tartalmilag is kiemelkedő mozzanat, mert két 
alapvető fontosságú tanulmánnyal lett gazdagabbá mai teológiai 
gondolkodásunk.

Folyóiratunk további anyaga átfogja a szociáletika mai 
látóhatárának pozitív és negatív jelenségeit. Majd az egyes ta
nulmányok konkrét szociáletikai problémákra világítanak rá. 
Némelyik egészen úttörő munkát végez, minden megelőző anyag 
nélkül vág neki feladata elvégzéséhez.

Érdekes a cikkírók személyi összetétele is. Az tükröződik 
ebben, hogy lelkészi karunknak egyre inkább közös ügyévé 
válik a népünk, társadalmunk és az egész emberiség jövője 
iránt felelősséget érző teológiai gondolkodás kidolgozása.

Olyan épületet emelünk, amelyhez készségesen és örömmel 
adja hozzá mindenki a magáét, mert már szégyennek számít a 
lemaradás és hátulkullog ás.

Teológiánk irányát nem mi szabjuk meg, nem mi határoztuk 
el valahol, hanem Isten maga jelölte ki. Az Isten igéjén tájé
kozódó teológia természetszerűleg fordul az ember felé, annak 
konkrét helyzete felé, mert Jézus Krisztus maga tanított min
ket az Istenszeretet és emberszeretet összefüggésének megér
tésére.

Dr. Ottlyk Ernő
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C sendben Isten előtt

Teológiánk iránya
Mindig nehéz felmérni a jelent, mert hiányzik hozzá a 

történelmi távlat. A nagy összefüggéseket rendszerint utólag 
lehet legjobban felmérni, mert aki benne áll az egyházi élet 
eseményeinek sodrában, könnyen válik egyoldalúvá, vagy elfo
gulttá. Ezért csak kellő szerénységgel lehet véleményt mon
dani a jelen átfogó teológiai problémáiban.

Ez azonban mégsem jelenthet tehetetlenséget, mintha egy
általában nem tudhatnánk teológiai munkánk célkitűzéseiről, 
irányáról, feladatairól. A tennivalók között csak úgy tudunk el
igazodni, ha látjuk, mi az Isten igéje által foglyul ejtett keresz
tyén lelkiismeret elénk táruló konkrét feladata. Teológiai gon
dolkodásunk erőit csak így lehet mozgósítani. Teológiai mun
kánk iránya is ezen az alapon jelölhető meg.

Mit figyelhetünk meg teológiai munkánk irányáról?
Az első megfigyelés az, hogy mindenekelőtt a Szentírás 

felé irányul teológiai vizsgálódásunk. Ennek igazolása közis
mert: új bibliafordítás készül mind az Ószövetség, mind az Ú j
szövetség könyveiről. Sajtóosztályunk kiadásában ó- és újszö
vetségi kommentárok jelentek meg, és fognak megjelenni. Mind 
a lelkészi munkaközösségeknek, mind folyóiratunknak állandó 
programja az igehirdetésre való felkészülés segítése megfelelő 
egzegetikai előmunkálatok alapján.

A Szentírással való foglalkozásunknak sajátos jellegzetes
sége van. Ez abban rejlik, hogy mindig az egyház gyakorlati 
életszükségletére tekintve folyik munkánk. Nem érünk rá el
méleti, elvont, vagy csupán lexikális érdekességű munkák vég
zésére. A hermeneutikai problémák sem úgy vetődnek fel ná
lunk, ahogyan a nyugati teológusoknál. A Bultmann nevével 
jellemezhető irányzatok nálunk nem tudnak meggyökeresedni 
egyrészt annak egzisztencialista filozófiai megalapozása miatt, 
másrészt a bibliai húsvéti hitet fellazító beállítottsága miatt. 
Nálunk a hermeneutikai probléma a korszerű igehirdetés vagy 
bibliamagyarázat vonalán jelentkezik. Tanulmányok, cikkek, 
előadások témája gyakran ez: hogyan lehet a mai ember szá
mára hirdetni az igét?
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T a n u lm á n y o k

Dr. Prőhle Károly és dr. Groó Gyula teológiai professzorok 
1965. május 31-iki teológiai doktorrá nyilvánítási ünnepélyén 
hangzottak el az alábbi előterjesztések és tanulmányok.

E l ő t e r j e s z t é s
Prőhle Károly tanszékvezető tanár 

doktorrá nyilvánítása* tárgyában

PRŐHLE KÁROLY, az újszövetségi tanszék professzora, 1911. 
február 22-én született Sopronban. Középiskolai tanulmányait a 
Soproni Evangélikus Líceumban végezte el végig kitűnő eredmény
nyel.

Hosszabb ideig ingadozott a fizikusi, a mérnöki és a lelkészi 
pálya között, és mivel mélyen érdekelték az ember végső problé
mái, a lelkészi pályát választotta. Teológiai tanulmányait az Evan
gélikus Teológiai Fakultáson végezte Sopronban. Különösen a filo
zófia, a lélektan és a rendszeres teológia érdekelték, de részt vett 
az újszövetségi külön munkaközösségben és pályadíjnyertes dolgo
zatot írt a pneumatikus jelenségekről. Szigorlati dolgozatát Luther
nak ,,De servo arbitrio” című munkájáról írta és ettől fogva teoló
giai gondolkodását elsősorban Luther teológiája formálta. 1933-ban 
fejezte be teológiai tanulmányait kitűnő eredménnyel.

Ezután két évig mint csereösztöndíjas külföldön folytatta tanul
mányait. 1933— 1934-ben Tübingenben G. Kittel mellett a rabbiniz- 
mus kérdéseivel foglalkozott, G. Kuhn vezette be az arám nyelv és 
a Taknud ismeretébe. Jelentős hatásokat kapott K. Rengstorf újszö- 

, vetségi és még inkább K. Heim rendszeres teológiai előadásaiból.
Az 1934— 35. tanévre Königsbergbe küldték, ahol megismerhette 

J. Sehniewind, H. J. Iwand és C. Sohneider professzorokat. Sohnie- 
wind és Iwand révén szoros kapcsolatba került a Hitvalló Egyház
zal és aktív részt vett az ifjúsági ágazat munkájában.

1935 szeptemberében lelkésszé avatták Sopronban és a Tolna 
megyei Kéty gyülekezetében kezdte meg segédlelkészi munkáját. 
Teológiai tanulmányait itt természetesen nem tudta egyelőre foly
tatni. Az elmaradott és számára egészen szokatlan falusi német kör
nyezetben a gyakorlati lelkészi munka és ismerkedése a néppel fog
lalta le. Az akkor induló falukutatás módszerei szerint tanulmá
nyozta az egykés község és vidék életét.

1937 fébruárjában Sopronba került segédlelkésznek, majd 
ugyanez év őszén újra külföldre ment és fé l évet Halléban, fél évet
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pedig Erlangenben töltött. Halléban újból találkozott Sahniewind- 
del, Erlangenben Althaust, Elértét, ProksChot és Trillhaast hall
gatta. Itt elsősorban a megigazulástan és az ekkleziológia viszonyát 
tanulmányozta és itteni tanulmányainak az eredményei azóta is tük
röződnék az egyházzal és a megigazulással kapcsolatos cikkeiben.

1939. január 1-én Sopronbánfalvára került helyettes lelkésznek, 
majd 1939. szeptember 10-én rendes lelkésznek. Az addig elhanya
golt nagylétszámú munkásgyülekezet megszervezése,- önállósítása, 
építkezések, iskolai és óvodai ügyek éveken át ismét akadályozták 
az elmélyültebb teológiai munkában. A  gyülekezeten belül és kívül 
a nacionalizmussal folytatott harc közben tisztázódott benne az egy
ház népeket összefogó rendeltetése. Ennek gyümölcseként 1942-ben 
a népiség és az egyház viszonyáról több tanulmánya készült, de ezek 
nem feleltek meg a közfelfogásnak és nem jelenhettek meg.

A  gyülekezeti szervezés kezdeti nehézségei után, a 40-es évek
től kezdve újból tudott foglalkozni a rendszeres teológiával és fo ly
tatta Luther tanulmányozását. A  lutheri szodáletikai problémák kö
zül magyarországi viszonylatban talán először írt a kereskedelem és 
a munka lutheri értelmezéséről (1943— 1950). A  rohamosan terjedő 
evangélizáció problémájába vágott „A  megtérésről szóló lutheri taní
tás” címen tartott előadása 1946-ban. Elkészítette egy disszertáció 
vázlatát is ,,Az elrejtőző Istenről szóló lutheri tanítás értelme és je
lentősége” címen. De a kitelepítés következtében újra kellett szer
veznie a gyülekezetét és más munkaterületeken, is dolgoznia kellett. 
A soproni felső egyházmegye számvevőszéki, majd lelkészegyesületi 
elnöke, később a dunántúli lelkészegyesület titkára, illetve elnöke 
lett. Konferenciákon előadásokat tartott egyházunk tanításáról és 
ezekből nőtt ki évekkel később „Az evangélium igazsága” című nép
szerű hit- és erkölcstana.

1951. november 9-én a gyakorlati tanszék rendes tanárává vá
lasztották. Mint tanár nagy súlyt helyezett az egyes tárgyak teoló
giai megalapozására, a teológia és a gyakorlat szoros összefüggé
seire. Erre az időre esik a Kis Káté fordítás revíziója magyaráza
tokkal, a Nagy Káté fordítása a hitvallási iratok gyűjteményében, 
az énekeskönyv új kiadósának szerkesztése, illetve az imádságos rész 
megírása és összeállítása. Időközben készített egy kompendiumot az 
általános vallástörténetről, kidolgozta a homiletikát és a poimenika 
nagyobb részét.

1958 őszén az újszövetségi tanszék vezetésére kapott megbízást, 
de a gyakorlati teológia keretébe vágó megbízatásainak (az új 
agenda szerkesztése, az énekeskönyv himnológiai adatainak felku
tatása és javítása) továbbra is eleget tett. Egymás után jelentek meg 
tanulmányai az istentiszteletről, a különböző kazuálékról és az imád
ságról. Sok esztendő teológiai, liturgiái és himnológiai tanulmányait 
foglalja magában az 1963-ban megjelent agenda és az 1964-ben 
megjelent énekeskönyv.

Egyidejűleg kidolgozta az újszövetségi bevezetéstant és egy
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rendszeres újszövetségi nyelvtant, valamint a Római levél magya
rázatának első részét. Ezek egyetemi kompendiumok formájában 
jelentek meg. Most készíti elő a sajtóosztály Lukács evangéliumá
nak a magyarázatát.

1964 óta részt vesz az Újszövetségi Fordító Szakbizottság mun
kájában. Egyházunk szolgálatával kapcsolatban tanulmányai jelen
tek meg a hit és értelem szerepéről (1956— 1959), az államhatalom 
újszövetségi értelmezéséről (1958), a megigazulástan mai jelentősé
géről a helsinkii világgyűlés elé (1963) és legújabban a teológiai kon
ferenciák számára teológiai felismeréseink rendszeres összefoglalása 
(1964).-A z  ökumenikus tanulmányi munka keretében több referá
tumot írt Isten országáról, a békéről és igazságosságról, az éhezés
ről, a fölemelkedő népekről, a hidegháborúról stb.

A  fentiek arról tanúskodnak, hogy Prőhle Károly professzor 
teológiai és egyházi szempontból egyaránt nagyon értékes munkát 
végzett elsősorban az elmúlt 10 esztendőben és méltó arra, hogy az 
Evangélikus Teológiai Akadémia rendes doktori címmel ruházza föl.

Dr. Pálfy Miklós

Eszhatológia és krisztológia Jézus etikájában
Korunk nagy történeti feladata az, hogy emberhez méltó 

életet biztosítson a népeknek és az egész emberiségnek. Meg
oldható és szükséges, de egyúttal kockázatos is ez a feladat. 
Megoldható, mert a tudomány és a technika szédületes fejlő
dése elméletileg ma már megadná a lehetőségét annak, hogy 
minden nép és minden ember megkapja a maga részét az em
beriség közös javaiból. De szükséges is, mert éppen a tudo
mány és a technika fejlődése következtében lett érzékelhetővé 
az emberiség egysége, amely tarthatatlanná teszi a politikai, 
gazdasági és társadalmi igazságtalanságokat, és feszítő erőt ad 
annak az igénynék, hogy minden nép és minden ember emberi 
színvonalra emelkedjék. Viszont kockázatos is ez a feladat, mert 
a történeti előnyöket élvező csoportok és rétegek ragaszkodnak 
pozícióikhoz, ösztönösen vagy tudatosan gátolják az igazságos 
kiegyenlítést, és ezzel felidézik a világméretű konfliktus és ka
tasztrófa veszélyét.

Ezek a nehézségek és veszélyek azonban nem akaszthatják 
meg azt a fejlődést, amelyet történeti szükségszerűségek dik
tálnak. Sőt, egyre szélesebb rétegekben ébreszti fel a vágyat és 
a felelősségérzetet az emberibb világrend kialakítására. Ennek
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egyik jele kétségtelenül az, hogy növekszik az érdeklődés ko
runkban a humánus etika iránt. A  válságos helyzetek világosan 
mutatják, hogy a tudomány és a technika nagy tehetőségeket 
nyit meg az emberiség előtt, amelyek azonban a rombolás he
lyett az építés eszközeivé csak akkor lesznek, ha az emberiség 
javára néző célokat szolgálnak. Olyan egyetemes emberi etikára 
van tehát szükség, amely világos célkitűzéseket és útmutatáso
kat ad az emberiségnek, kijelöli a népek helyét és feladatát az 
emberiség együttesében, és az egyes embert is arra indítja, 
hogy ezekért a célokért küzdjön és dolgozzék.

Mit adhat a keresztyénség az emberiségnek ebben a hely
zetben? Semmi esetre sem valami dogmatikus kazuisztikus eti
kát, amely abból a feltevésből indul ki, hogy tételei már készen 
vannak, és azokat legfeljebb át kell fogalmazni, és alkalmazni 
a modern viszonyokra.1 Mi nem úgy állunk a világban, mintha 
készen volna a minden kérdésre feleletet adó etikánk, amely
nek alapján kioktathatnánk az emberiséget mai feladatai felől. 
Sokkal inkább az a feladatunk, hogy együtt vívódjunk az em
beriség etikai kérdéseivel, együtt mérlegeljük a feladatokat és 
a lehetőségeket, és közben Jézus Krisztusra nézve keressük azo
kat á fő tájékozódási pontokat, amelyek irányt mutathatnak. 
Amikor tehát most Jézus etikájával foglalkozunk, akkor nem 
menekülünk a jelen kérdései elől a távoli múltba, hanem hit
beli alapjaink tisztázásával éppen arra készülünk, hogy a mai 
világban részt vegyünk az emberiség közös feladatainak meg
oldásában.

Ezt a szempontot érvényesítjük akkor is, amikor Jézus 
etikáját az eszhatológia, vagyis a keresztyén reménység felől 
közelítjük meg. Nem minden ok nélkül merült fel az a gyanú, 
hogy a keresztyénség lényegében világtagadó, világtól elfor
duló vallás, és ezért egyáltalában nem, vagy csak 'belső követ
kezetlenséggel építhet ki a világ ügyéért aktívan harcoló eti
kát?2 Nem tagadható, hogy keresztyénség nemegyszer keltette 
azt a benyomást, mintha hivő embert nem is érdekelhetné a 
világ boldogulása, és a világ problémáival szemben csak az el
jövendő üdvösség reménységével vigasztalhatná magát. Külö
nös gonddal kell tehát vizsgálnunk, hogy Jézus etikájában mi 
a szerepe az eszhatológiának: gátolja vagy ösztönzi-e az ember 
aktivitását a világban és a világért. Ezt annál is inkább meg
tehetjük, mert az eszhatológia és az etika viszonya a mai új- 
szövetségi kutatás egyik sokat vitatott kérdése.

Lássuk tehát, hogyan jelentkezik az eszhatológia és az etika
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kérdése az újszövetségi kutatásban.3 A századfordulókor ismer
ték fel, hogy az őskeresztyénség Isten országa eljövetelét kö
zeli időre várta, vagyis az eszhatológikus várakozások feszült
ségében élt. Ezzel nagy fordulat állott be az őskeresztyénség 
megítélésében. Előzőleg az volt az általános meggyőződés, hogy 
Isten országa az az erkölcsi cél, amely felé nemcsak a keresz- 
tyénségnek, hanem az egész emberiségnek is tartania kell. Sok
szor idézték a sóról, a mustármagról, és a kovászról szóló példá
zatot azzal a magyarázattal, hogy a keresztyénségnek az ember
szeretet krisztusi moráljával kell áthatnia az egész világot, hogy 
így megvalósuljon Isten országa a földön. A  kultúrprotestantiz- 
mus világ felé kitárulkozó teológiája volt ez, amely a keresz- 
tyénség abszolút fölényének tudatában a keresztyén társadalom 
optimista és irreális gondolatvilágában élt.4

Alapjaiban rendítette meg az újszövetségi kutatás ezt a 
szemléletet, amikor kimutatta, hogy az Újszövetségiben Isten 
országa nem ilyen erkölcsi cél, nem folyamatos fejlődéssel, ha
nem katasztrofális hirtelenséggel Isten akaratából valósul meg. 
Ezt a szemléletet Jézus működésére is kiterjesztette az ún. kö
vetkezetes eszhatológiai irányzat, amely szerint Jézus eredetileg 
megtérési mozgalommal akarta elhozni Isten országát, és re
mélte, hogy eljön, mielőtt tanítványai visszatérnek küldetésük
ből. Amikor csalódott várakozásában, akkor elhatározta, hogy 
Ézsaiás próféciája szerint életét adja engesztelő áldozatul né
péért, és így erőszakolja ki Isten országa eljövetelét. De ebben a 
várakozásában is -csalódott, ahogyan az őskeresztyénség is hiába 
várta Isten országa eljövetelét. A  keresztyénség tehát berendez
kedett a földön, és kialakult az ófcatolikus egyház, amely azon
ban távol áll Jézus gondolataitól. Ez a következetes eszhatoló
giai irányzat eleinte általános ellentmondásba ütközött, és szél
sőséges formában alig talált követőre. De közkeletűvé lett az a 
szemlélet, hogy Jézus és az őskeresztyénség Isten országa kö
zeli eljövetelének feszültségében élt, amely ennek késése miatt 
ellanyhult, és helyét elfoglalta a földi célokat magába foglaló 
etika.5

A feszültség az őskeresztyénség eszhatológiai és etikai 
szemlélete között tovább is foglalkoztatta az újszövetségi 'kuta
tást, és több megoldási kísérletet érlelt, amelyeket öt fő típusba 
lehet sorolni.

1. A következetes eszhatológiai irányzat szerint Jézus eti
kája interim-etika, amely Isten országa azonnali eljövetelének 
feszültségében született, de szigorú követelményei normális
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viszonyok között elviselhetetlenek. Mivel pedig Jézus eszha- 
tológiai várakozásaiban csalódott, ezzel együtt interim-etikája 
is tárgytalanná vált. 'A  keresztyénség tehát példaképül veheti 
Jézus önfeláldozását, de etikáját más, humánus alapokon kell 
felépítenie.6

2. Ennél sokkal elterjedtebb irányzat az eszhatológia eg
zisztenciális értelmezése. Eszerint Jézus eszhatológiája és eti
kája nem közvetlenül függ össze, hanem két párhuzamos meg
nyilatkozása annak az egy ténynek, hogy Isten akarata feltét
lenül érvényes. Jézus meghirdeti Isten országának közeli eljö
vetelét: ezzel fejezi ki Isten akaratának egzisztenciális komoly
ságát, amely az embert feltétlen döntésre szólítja fel Isten mel
lett. Ez az irányzat is azt vallja, hogy Jézus eszhatológiája az ő 
korának világszemléletéből adódott, tehát a múlté. De érvényes 
a tartalma, amely a ma emberét is Isten elé állítja, és egzisz
tenciális döntésre szólítja.7

3. Megkísérelték azt is, hogy egyeztessék a lutheri teológia 
hagyományos értelmezését az újszövetségi kutatás eredményei
vel. Eszerint Jézus etikája, ahogyan az elsősorban a Hegyi be
széd követeléseiben jut kifejezésre, nem is ennek a világnak, 
hanem az eljövendő világnak az etikája. A  jelen világban élő 
ember számára eleve teljesíthetetlen, de ezzel azt a célt szol
gálja, hogy az ember felismerje elveszett állapotát, és megra
gadja az eljövendő világnak azt a kegyelmét, amelyet Jézus 
meghirdetett.8

4. Tekintélyes képviselői vannak annak az irányzatnak, 
amely szerint az eszhatológia Jézus személyében jórészt már 
beteljesült. Benne már jelen van az eljövendő világ, rajta ke
resztül már most hatnak az eljövendő világ erői, és így valósul 
meg többé kevésbé Jézus etikája, amely szintén az eljövendő 
világ etikája.9

5. Végül azt a felfogást is megemlítem, amely szerint Jézus 
etikája lényegileg eszhatológiátlan, de az őskeresztyénség az 
egykorú zsidó szellemiség hatása alatt rejudaizálta, és ennek 
során átmenetileg telítődött eszhatológikus várakozással. Jézus 
etikája azonban részben a környezetétől független, részben ez
zel szemben álló egyetemes emberi morál.10

Nem foglalkozunk tovább az eddig elvégzett újszövetség 
kutatás részleteivel, az elmondottak is mutatják, hogy milyen 
sokrétű és elágazó kérdéssel van dolgunk. Figyelmünket most 
magára Jézusra fordítjuk, és megkíséreljük megállapítani, mi-
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lyen eszhatológiát képvisel Jézus, és hogy mit jelent ez etikája 
számára.11

Jézus az eljövendő világról ugyanúgy beszél, mint a világ 
teremtéséről, bűnösségéről és elmúlásáról: alkalomadtán, mel
lékes megjegyzései és utalásai tartalmaznak egy-egy részletet 
de sohasem foglalkozott pontos leírásával. Feltűnő ez akkor, ha 
egybevetjük korának apokaliptikus irataival, amelyek szélesen 
és szemléletesen rajzolják az utolsó idők eseményeit és a vár
ható új világot. így szól az utolsó időkről már Dániel könyve is. 
Négy állatot lát feljönni a tengerből —  nyilván királyokat jel
képeznek — : oroszlánt sasszárnyakkal, medvét fogai között 
három oldalbordával, párducot négy szárnnyal és négy fejjel, 
s egy erős állatot vas fogakkal és tíz szarvval: „Néztem ezt — 
írja Dániel —  amíg királyi székeket állítottak oda, és leültek az 
öreg körül. Ruhája hófehér és haja, mint a tiszta gyapjú. Ki
rályi széke tüzes láng és kerekei lobogó tűz. Tűzfolyam fakadt 
fel, és ömlött előtte. Ezerszer ezeren szolgáltak neki, és tízezer
szer tízezerén álltak előtte. Leült a bírói testület, és könyveket 
nyitottak k i ... Néztem, amíg megöletett az az állat, teste pedig 
elpusztult, és tűzbe vettetett, hogy elégjen. A  többi állatok
tól is elvétetett a hatalmuk, és életük határa évre és napra 
meghatároztatott... Amíg elmerültem az éjszakai látomások 
nézésébe, íme az ég felhőiből emberfiához hasonló jött, az öreg 
korúhoz ment, és elébe vezették őt. És adatott neki hatalom, 
dicsőség és ország, hogy őt tisztelje minden nép, nemzet és 
nyelv. Hatalma örök hatalom, amely el nem múlik, és országa 
nem pusztul el.” (Dán 7) A  későbbi apdkaliptika még tovább 
színezte ezt a képet. Jézus hozzájuk képest feltűnő tartózkodás
sal besáél, de egy vonást annál inkább hangsúlyoz, és ez az íté
let ténye. Többnyire képekben és hasonlatokban beszél róla, 
de úgy, hogy megérthették, hogy az aratás, a konkoly elége
tése. a rossz halak partravetése, a hamis sáfár számadás elé 
állítása, a homokra épített ház összeomlása az ítélet komolysá
gát idézik. Szól azokról, akik későn érkeztek, és hiába zörgetnek 
a bezárt ajtón, azokról, akik bemehettek, de ünnepi ruha híján 
a külső sötétségre vetettek, és azokról, akiket az Emberfia el
utasít magától, mert csak hallgatták beszédét, de nem cseleked- 
ték. Nem Jézus volt az első, aki az utolsó ítéletet hirdette. Nem
csak az Ótestámentom, a zsidó apokaliptika és a rabbin izmus 
szólt róla, hanem az egyiptomi és a perzsa vallás is évszázadok
kal előbb hirdette. Jézusnál azonban különös hangsúlyt és ér
telmet kap. Nem azért szól az utolsó ítéletről, hogy ezzel fel-
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lebbentse az eljövendő titkok fátylát, hanem azért, hogy fel
hívja az embert arra a felelősségre, amely őt a jelen világhoz 
köti. Ez tükröződik példázataiban. A gazdag és a Lázár túlvilági 
sorsát nem azért írja le, hogy a túlvilági élet formáit bemu
tassa, -hanem azért, hogy megláttassa: minden azon fordul meg, 
ki mit tett és hogyan élt ebben a világban. A gazdag bűne nem 
a gazdagság, hanem a felelőtlenség, amellyel azt élvezi. A „más
világon” az első, aminek tudatára ébred, a felelősség a többiek 
sorsáért. A  példázat csúcspontja pedig az utalás Mózesre és a 
prófétákra, akiknek elég világos a beszéde arról, hogy mi a 
vége az élet felelőtlen élvezetének, és mit mond Isten a fele
barát szeretetéről. A  tálentumokról szóló példázat hasonlókép
pen a világi tevékenységről szól. Az a szokásos magyarázat, 
hogy a kiosztott tálentomok az igét jelentik, téhát Jézus a misz- 
szióra ösztönöz, nem kielégítő. A haszon, amelyet a pénz for
gatásával szerezni kell, inkább az ige cselekvésére utal, ahogyan 
a reá következő szakasz szerint is az Emberfia a szeretet csele
kedeteit kéri számon követőitől. Jézus tehát a jövőbe néző kor- 
társai tekintetét a jelen világ felé fordítja. Mintegy dialógus
ban van velük: „Ha hisztek az eljövendő világban, és remény
kedtek benne, az rendben van, de vonjátok le (következményét 
a jelen világra, saját életetekre. Ne a világból nézzetek az eljö
vendő felé, hanem az eljövendő felől nézzetek a világba.”

Jézus eszhatológiájának ezt a jellegét két vonás még külön 
aláhúzza. Az egyik az, hogy az ítéletben megszűnik minden
nemű kiváltság. Mindenkit egyetlen mértékkel mér: cseleked- 
te-e Isten akaratát ebben a világban vagy nem? Az apokaliptika 
és a rabbinizmus nem így látta a kérdést. Megegyeztek abban, 
hogy Isten ítélete igazolja Izráelt, és lesújt ellenségeire. Egy 
példa a sok közül az apokaliptikából: „Hét nap múlva álmot 
láttam éjszaka. Hatalmas vihar támadt a tenger felől, és felkor
bácsolta hullámait. íme a vihar emberhez hasonlót hozott elő 
a tenger szívéből. Láttam, hogy ez az ember az ég felhőivel re
pült. Amerre nézett és arcát fordította, megrendült minden, 
amire ránézett. Ahova elért szájának hangja, minden megol
vadt, ahogyan elfolyik a viasz, amikor tűzhöz ér. Láttam: ekkor 
a négy égtáj felől megszámlálhatatlan embertömeg jött a ten
gerből feljött ember ellen. Láttam, hogy az kihasít magának 
egy nagy hegyet, és rászáll arra. Láttam: akik háborúra 
gyülekeztek ellene, azokat félelem szállta meg, de mégis vál
lalkoztak a harcra. Amikor látta a tenger nép rohamát, nem 
emelte fel a kezét, kardja sem volt, sem más fegyvere. Csak
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azt láttam, hogy szájából tűzfolyamhoz hasonlót bocsátott ki 
ajkaival lángot lehelt, nyelvéről iszonyú vihar kerekedett. És 
mindez összekeveredett, rátört a hadba induló seregre: elégette 
teljesen. Ebben a pillanatban a megszámlálhatatlan seregből 
nem látható más csak füst és hamu. Megrémültem. Láttam, hogy 
az az ember leszáll a hegyről, és egy másik békés sereget gyűjt 
maga köré. Sok emberi alak közeledett hozzá: egyesek örven
dezve, mások szomorúan, néhányon bilincsekben, és némelyek 
áldozati ajándékként hoztak magukkal másokat.” (IV. Ezsdr. 
11, 1— 13). Bár a rabbinizmus fenntartja, hogy Isten a pogá- 
nyokat is jutalmazza jócselekedeteiJkért, de az eljövendő világ 
örömében nincs részük. Jellemző példa: Egy pogány, aki ala
mizsnát osztott a szegényeknek, odament Rabbi Akibához 
(t 135), és ezt mondta: Nagyabb vagyok mint te, mert jóté
konykodom, ezért szeret és felmagasztal engem az Isten. Rabbi 
Akiba ezt mondta: Isten jótetszése csak Izráelen van, de amit 
pogányok tesznek, azt bűnül számít nekik. Egy idő múlva együtt 
nézték a távolugrással gyakorlatozó katonaságot: aki messzebb 
ugrott, nagyobb fejadagot kapott. Akiba megszólalt: Ha mesz- 
szebb ugróm, én is nagyobb fejadagot kapok. A pogány ezt 
mondta: Hát nem tudod, hogy akin nincs a király öve, az egy
általában nem kap fejadagot. Akiba így válaszolt: Nem hallja 
füled, mit mond a szád! Isten csak Izraelt szereti, mert a kö
rülmetélés az öve. A  pogányokat pedig megveti, mert nincs 
rajtuk a király öve. (B IV:120) Már Keresztelő János áthúzott 
minden ilyen elgondolást, amikor hirdette, hogy Isten a kö
vekből is teremthet fiakat Ábrahámnak. Jézus pedig annyira 
elutasít minden ilyen kiváltságra számítást, hogy szerinte még 
a körülötte élőket is érheti meglepetés: „Ezt fogják mondani: 
Előtted ettünk, és ittunk, és utcáinkon tanítottál. De ő ezt 
mondja: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, 
távozzatok tőlem mind, akik gonoszt cselekesztek.” Jézus azt 
a kegyes füleket botránkoztató igét is kimondja, hogy itt még 
az imádság sem használ: „Nem mindenki, aki ezt mondja: 
Uram, Uram! megy be a mennyek országába, hanem, aki cse- 
lefkszi az én mennyei Atyám akaratát.” Mt 7, 21).

Jézus az ítélet komolyságát húzza alá azzal a másik vonás
sal is, hogy bizonytalanságban hagyja az ítélet idejét. Környe
zetét állandóan izgatja ez a probléma, és ezért többször meg
kérdezik tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, és mi lesz a 
jele. Jézus azonban elutasít minden számítást/ Isten országa 
nem úgy jön el, hogy előjelei megfigyelhetők. Ahogyan volt
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Noé napjaiban: az emberek mit sem sejtve, az utolsó pillanatig 
folytatták megszokott életmódjukat, és minden előjel nélkül 
érte őket a katasztrófa: úgy lesz az Emberfia idején is, úgy 
jön el, mint a villámlás vagy mint a tolvaj éjjel. Idejét 
még a Fiú sem tudja, hanem egyedül az Atya. Jézus eszhato- 
lógiai beszédének végén két példázat áll egymás mellett. Az 
egyik a hűtlen szolgáról szól, aki nem teljesíti kötelességét, 
mert azzal számol, hogy késik az ura, de az mégis hamarabb 
jön meg, mint várta. A  másik a szüzekről szól, akik közül öt 
nem számolt a vőlegény késésével, és ezért szégyenült meg. A 
két példázat együtt szintén kizár minden időszámítást.

Az újszövetségi kutatásban ma is vitatott kérdés, hogy 
Jézus nem várta-e közeli időpontra az ítélet, ill. Isten országa 
eljövetelét. A  problémát elsősorban azok az igehelyek okozzák, 
amelyek egy bizonyos időpontra utalnak. Ezek a következők: 
,.Nem járjátok végig Izráel minden városát, mire eljön az Em
berfia.” „Vannak az itt állók között, akik nem ízlelnek halált, 
amíg meg nem látják az Isten országát eljönni hatalommal.” 
..Nem múlik el ez a nemzedék, míg mindez meg nem lesz.” 
(Mt 10,23; Mk 9,1; 13,30) A  vélemények megoszlanak. Az esz- 
hatológiai irányzat hívei ezekre az igékre teszik a hangsúlyt, és 
azt mondják, hogy Jézus egész közeire, talán még működése 
idejére várta Isten országa eljövetelét, Azok az igehelyek pe
dig, amelyek az időpont bizonytalanságáról szólnak, nem Jézus, 
hanem a várakozásban megfáradó gyülekezet álláspontját tük
rözik. Mások viszont éppen a fent idézett igehelyék eredeti
ségét kérdőjelezik meg, és ezeket származtatják az őskeresz- 
 tyénség eszhatologikus várakozásából. A  vitát úgy látszik nem 
lehet az igehelyek alapján eldönteni, hanem főként következ
tetésekre vagyunk utalva. Ha Jézus igehirdetésének és műkö
désének jellemző vonása lett volna az, hogy egészen közeire 
ígérte az ítéletet, akkor nemcsak ő, hanem az őskeresztyénség 
is súlyos csalódásokon ment volna át a késése miatt. Ennek 
azonban nem találjuk hiteles nyomát. Valószínűbb tehát, hogy 
Jézus nyitva hagyta az időpont kérdését, s éppen ez adott lehe
tőséget arra, hogy környezete és az őskeresztyénség egész kö
zeli időpontra gondolt, amikor valamilyen rendkívüli esemény, 
mint pl. Jézus Jeruzsálembe vonulása, feltámadása, vagy Jeru
zsálem pusztulása erre alkalmat adott. Ehhez hozzátesszük még, 
hogy az ítélet idejének a bizonytalansága nem jelenti az eszha- 
talógiai várakozás ellaposodását, hanem éppen ez élezi ki leg
radikálisabban az ítélet komolyságát, mert mindig számolni kell
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vele. Jézust pedig nem az időpont érdekelte, hanem az ítélet 
ténye és következménye a jelen világra.

Jézus tehát az ítélet hirdetésével nem a világtól elidegenítő, 
hanem a világ felé forduló eszhatológiát képvisel. Jellemző ez 
Jézusra, de nem kizárólag őrá, mert a prófétaság és a korabeli 
zsidóság irodalmának kiemelkedő pontjain találunk hasonló 
irányú eszhatológiát. Ellenben Jézus eszhatológiájának sajá
tossága az, hogy egyúttal szerves része a világ felé forduló krisz- 
tológia is. Ez azonban az utolsó két évtizedben az újszövetségi 
kutatás legvitatottabb kérdése volt.12

Látszólag egyszerű a megoldás, hiszen az evangéliumok 
félreérthetetlenül úgy beszélnek Jézusról, mint a Messiásról, 
a Krisztusról. Elemezni kellene tehát a messiási elnevezéseket, 
meg kellene állapítani a Krisztus, az Emberfia, az Isten Fia 
fogalmak tartalmát, és akkor megállapíthatjuk, hogy Jézus mi
lyen értelemben messiás. A  kérdés mégsem ilyen egyszerű, mert 
tény az, hogy a három legrégibb evangélium szerint Jézus egy
szer sem mondja ki nyíltan, hogy ő a Messiás, az Emberfia vagy 
az Isten Fia. Megkeresztelkedésénél és megdicsőülésénél nem 
Jézus, hanem mennyei hang mondja, hogy ő Isten Fia. A  kísér
tésnél a sátán feltételesen mondja: ,,Ha Isten Fia vagy” , Jézus 
pedig válaszában emberről beszél: „Nem csak kenyérrel él az 
ember.” A  démonok felismerik benne a Messiást, de Jézus el
némítja őket. Péter vallást tesz róla Cézárea Filippinél, hogy ő 
a Krisztus, az élő Isten Fia, de Jézus megtiltja, hogy tovább 
mondják. Állandóan ott lappang Jézus körül az a gyanú, hogy 
hátha ő az. A kenyéncsodánál a sokaság megsejti benne a mes
siást, de amikor királlyá (vagyis messiássá) akarják tenni, visz- 
szavomul. A  farizeusok és az írástudók szemmel tartják, és jelt 
követelnek tőle annak igazolására, hogy ő a messiás, de Jézus 
ez elől következetesen elzárkózik. A maguk szempontjából jog
gal zúgolódnak ellene, hogy miért tartja őket bizonytalanság
ban: ha ő a Krisztus, mondja meg nyíltan. (Jn 10,24) Annyira 
egyértelmű a legrégibb evangéliumok hagyománya, hogy tör
ténetileg hitelesnek kell tekintenünk azt a tényt, hogy Jézus 
nem mondta magát messiásnak. Viszont az is az egyik legbiz
tosabb történeti tény, hogy Jézust messiási királyként feszítet
ték keresztre, ahogyan a kereszt felirata szól.

Mi állhat e mögött a sajátos történeti tény mögött? Az új- 
szövetségi kutatás a századforduló táján figyelt fel erre, és 
azóta beszélünk messiási titokról. Egyszerre két elmélet kelet
kezett megoldására. Az egyik szerint Jézus nem tartotta magát
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messiásnak, de az őskeresztyénség a maga krisztushitét vissza
v e t í t e t t e  az evangéliumi hagyományba. Ezért úgy tüntetik fel, 
hogy Jézusról már akkor is tudták, hogy ő a Krisztus, de Jézus 
ennek titokban tartását követelte feltámadásáig. Alapvető hi
bája ennek a feltevésnek, hogy nem ad magyarázatot, miért fe
s z íte t té k  Jézust keresztre, ha nem tartotta magát Messiásnak. 
A másik feltevés a következetes eszhatológiai irányzaté, amely 
szerint Jézus az eljövendő emberi iának tartotta magát, s ezért 
a korában érvényes felfogás szerint titokban kellett maradnia 
megjelenéséig. Jézus keresztrefeszítését azzal magyarázza, hogy 
ezt maga Jézus provokálja, hogy halálával engesztelési szerez
zen népének, és így erőszakolja ki Isten országa eljövetelét. En
nek a feltevésnek is az a hibája, hogy nem magyarázza meg 
Jézus halálát. Mert az evangéliumokban nyoma sincs annak, 
hogy Jézus kierőszakolja Isten országa eljövetelét, sőt azt mond
ják, hogy Jézus Isten tervét valósítja meg.

A messiási titok megoldását tehát máshol kell keresnünk. 
Nem tudunk rá jobb magyarázatot, mint azt, hogy Jézus a maga 
küldetését korának egyik messiási képzetével sem tudta kellő
képpen kifejezni, és bármelyiket használta volna, hamis kép
zeteket igazolt volna velük. Feladatunk tehát az, hogy Jézus 
küldetésének a sajátosságát keressük meg.

Nem tekinthetjük ilyen sajátosságnak, hogy mint messiás 
valóságos emberként jelent meg. Ez megfelelt az egykorú vá
rakozásoknak. A  messiást a különböző irányzatok különfélekép
pen képzelték el: királynak, főpapnak vagy prófétának, tehát 
embernek. Számoltak azzal, hogy az ősi idők valamelyik nagy 
személyisége fog feltámadni. Gondoltak Hénochra, Mózesre, 
Illésre vagy más prófétára. Élő személyiségeket is nemegyszer 
messiásnak tekintettek. Több mint 500 évvel Krisztus előtt Má
sodik Ézsaiás Cyrust a perzsa királyt hirdette Isten messiásá
nak. (Ézs 45,lkk) Az utolsó nagy zsidó felkelés alkalmával pe
dig Rabbi Akiba az egyik legkiválóbb rabbinista teológus, Bar- 
Kochbában a felkelés vezérében látta a megjelent messiást. A 
két időpont között is bőven akadtak ilyen messiások, még Jézus 
és az apostolok idejében is. Jézus esetében tehát az ő embersége 
önmagában nem okozott problémát.

Jézus küldetésének sajátosságát akkor látjuk meg, ha két 
vonalat egymás mellé állítunk az evangéliumi hagyományból. 
Az egyik az, hogy nem ok nélkül támadt az a gyanú körülötte, 
hogy ő az Eljövendő. Jézus azzal lép a nyilvánosság elé a ka- 
Pernaumi zsinagógában, hogy meghirdeti az üdvösség eszten
dejét, és kijelenti, hogy ez a prófécia teljesedett be ma fülük
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hallatára. Lehetetlen ezt úgy nem érteni, hogy ebben Jézus
nak is szerepe van. De nem mondja ki. Azt is megfigyelik rajta, 
hogy neki különleges hatalma van. Ez mindenekelőtt kifejezésre 
jut tanításában. Nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem 
mint akinek hatalma van —  állapítja meg a nép a Hegyi be
széd után. És valóban egészen különös beszédmód az, amikor a 
törvény idézése után újra meg újra kijelenti: „Én pedig ezt 
mondom.” Ez sokkal több, mint amit egy írástudó vagy akár 
maga a messiás megengedhetett magának rabbinista felfogás 
szerint. Felismerték, hogy Jézusnak hatalma van a démonok 
felett. Ez természetesen két értelmű lehet, meg is vádolják az 
ördöggel való cimborálással. Jézus egy nagyszerű kettős kö
vetkeztetéssel kimutatja, hogy akkor eljött az Isten országa. De 
itt is feltételesen beszél: ha azt állítják róla, hogy az ördöggel 
cimborái. Jézus a gutaütött emberrel úgy beszél, mint akinek 
van hatalma a bűnök megbocsátására. Ez megint olyan kijelen
tés, amelyet az írástudók és a farizeusok, mint szakértők jog
gal minősítenek Istenkáromlásnak. Jézus tehát olyan magatar
tást tanúsít, amely nemcsak felkelti maga iránt azt a gyanút, 
hogy ő a messiás, hanem egyúttal a messiás lehetőségein is 
messze túlmegy.

Emellett áll az a másik tény, hogy Jézus nem ok nélkül 
keltett mégis csalódást. Nem felelt meg a várakozásoknak. Ke
resztelő János meg van győződve arról, hogy Jézus a messiás, 

- és mégis meginog, mert ítéletet várt, Jézus pedig az evangéliu
mot hirdeti, és betegeket gyógyít. A  tanítványok eljutnak ad
dig a hitvallásig, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia. En
nek alapján meg vannak győződve arról, hogy hamarosan fel
állítja Isten országát, és vele együtt ők is ítélkeznek Izráel fe
lett. Ezért vitatkoznak azon, hogy ki az első közöttük. Jézus 
azonban arról beszél, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni jött, 
és hogy életét adja sokakért. Péter azt remélte, hogy az első 
kardcsapásra megindítja a messiási felkelést, vagy elindítja az 
angyalok hadát a nagy leszámolásra. De Jézus hüvelyébe pa
rancsolja kardját, és némán tűri a bántalmazást. Péter nem 
gyávaságból hagyja el Jézust, hanem megbotránkozik benne, 
mert mindez homlokegyenest ellenkezett azzal, amit a messiás
tól várt.

Ilyen ellenmondásos formában jelenik meg előttünk Jézus 
történeti valósága. Egyfelől úgy beszél és cselekszik, mint aki
nek isteni hatalma van, és ez sokkal több, mint amit egy mes
siásnál lehetségesnek tartottak. Másfelől nem teszi nyilván
valóvá ezt a hatalmát: nem uralkodik és ítélkezik, hanem szol-
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gál bűnöket bocsát meg, eltűri a szenvedést és a halált, és ezzel 
sem  felel meg a várakozásoknak. Ez az ellentét fejezi ki Jézus
nak azt a sajátos küldetését, hogy ő, aki eljön ítéletre, előbb el
jött megmenteni a világot. A  világ ítélő bírája és megmentője 
egy személy: ez a messiási titok magyarázata és az evangélium 
tartalma. Ebben a kettős tényben foglalódik össze Jézus saját
ságos eszhatológiája és krisztológiája. Ez azonban nem fért 'bele 
az eddigi fogalmakba, s ezért megváltozott értelmük, amikor 
Jézusra alkalmazták, ahogyan ezt például az emberfia, a Krisz
tus-messiás és az Isten országa fogalmán megfigyelhetjük.

Az evangéliumok szerint Jézus gyakran használta az em
berfia megjelölést, de mindig abban a reá jellemző formában, 
hogy harmadik személyben beszélt róla. Dániel próféta könyve 
óta ismeretes az emberfia személye az apokaliptikus irodalom
ban. Ö az, aki az ég felhőin eljön ítéletkor, és átveszi az ural
mat a földön. Jézus is úgy beszél róla, hogy eljön dicsőségben 
ítéletre. De az evangéliumok azt a különös vonást is tartalmaz
zák, hogy az Emberfia szolgálni jött, és életét adja sokakért. 
Az újszövetségi kutatás régóta törekszik felderíteni, hogy Jé
zus előtt gondoltak-e az emberfia váltsághalálára. Ézsaiás 53. 
fejezetében van szó valakiről, aki életét odaadja sokakért, de 
ezt nem emberfiának, hanem Isten szolgájának nevezik. Az 
egyik apokaliptikus irat elmondja, hogy Hénocfa feltámad a 
halálból és elnyeri az emberfia dicsőségét, viszont nem beszél 
arról, hogy halála váltsághalál volt. A  kumráni iratok, ha em
lítik is az Igazság Tanítójának kereszthalálát, sem megváltó 
jelentőséget nem tulajdonítanak ennek, sem emberfiának nem 
nevezik. Bár minden részletre nem sikerült még fényt deríteni, 
az mégis kétségtelen, hogy az emberfia képe sehol máshol nem 
található úgy, ahogyan az evangéliumokban megjelenik, vagyis 
mint az ítéletre jövő és halálával váltságot szerző Emberfia. Eb
ben az evangéliumi fogalomátalakulásban a történeti Jézus 
képe tükröződik.13

Már említettük, hogy a messiás-krisztus címet Jézus nem 
használta magára, és hirdetését megtiltotta. Kihallgatásakor a 
főpap előtt elfogadta, hogy annak mondják, de azonnal hozzá
fűzte az Emberfia eljöveteléről szóló kijelentését. Annál fel
tűnőbb, hogy az őskeresztyénség viszont hangsúlyozottan Krisz
tusnak nevezi Jézust. Mi áll hát mögötte? Nyilvánvaló, hogy 
amíg Jézus földi működése nem fejeződött be halálával, addig 
egészen hamis reménységekre adott volna Jézus alapot, ha ma
gát Messiásnak nevezi, mert a messiási felkelések vezetőinek 
sorába állította volna önmagát. Amikor azonban halálával és
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feltámadásával világosan kirajzolódott az a sajátos küldetése 
hogy nem leszámolásra, hanem emberek megmentésére jött 
akkor éppen úgy hirdethette az őskeresztyénség az evangéliu
mot kiélezetten, hogy ezt az önmagát feláldozó Jézust vallotta 
a Krisztusnak.

Tartalmilag hasonló probléma merül fel az Isten országa 
fogalmával kapcsolatban is. Jézus általában az eljövendő Isten 
országáról beszél, Ugyanakkor azonban vannak kijelentései, 
amelyek azt a benyomást keltik, hogy Isten országa valamilyen 
formában már eljött. Legfeltűnőbb ez a két igehely: „Ha Isten 
Leikével űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az 
Isten országa” , és „Isten országa közöttetek van.” (Mt 12,28; 
Lik 17,21) De a mustármagról és a kovászról szóló példázat is 
úgy értendő, hogy ami valamilyen rejtett formában már itt van 
a világban, abból lesz az Isten országa. Isten országa tehát egy
részt mint eljövendő, másrészt mint jelen levő valóság szere
pel. Próbálták megoldani az ellentmondást úgy, hogy dialek
tikus kettősidejűségről beszéltek, hogy ti. az eljövendő világ 
Jézus igéjével már rejtetten jelen van, tehát két világkorszak 
egymásba'tolódott. Jézusnál azonban nem találjuk annak nyo
mát, hogy az eljövendő világról mint jelenvaló világról beszélt. 
Inkább arról van szó itt is, hogy Isten országa fogalma Jézus 
sajátos működésére való tekintettel megkettőződött. Eredetileg 
az eljövendő világot jelölte, amelynek küszöbén az ítélet állt. 
Viszont Jézus mégiscsak elhozta Isten országát abban a sajátos 
formában, hogy kegyelmet és bűnbocsánatot hozott. A  fogalom 
kettőződésére mutat a szóhasználat is az evangéliumokban. Egy
részt beszélnek arról, hogy Isten országa hatalommal jön el, és 
ez az eljövendő ítéletre utalt. Másrészt beszélnek az Isten or
szága titkáról vagy evangéliumáról, s ez Jézus földi megjelené
sére vonatkozik. Tehát itt is Jézus történeti valósága, vagyis 
az evangélium alakította Isten országa fogalmát.14

Ez a néhány példa is világosan mutatja, hogy az a sajátos 
krisztológia, amely Jézus szavaiban és cselekedeteiben kifeje
zésre jutott, evangéliumi tartalmával merőben új volt, és ezért 
gyökeresen átformálta a zsidóság teológiájában rendelkezésre 
álló eszhatológiai és krisztológiai fogalmakat. Valóban úgy van, 
ahogyan a rabbinista teológiában jártas Pál apostol mondja: 
„Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív el nem 
gondolt, azt jelentette ki nekünk az Isten.” Jézus semmit sem 
csökkenti eljövetelével az ítélet komolyságát, sőt éppen azért 
jött menteni a világot, mert fenyeget az ítélet. Szemléletesen 
fejezi ki az eszhatológiának és a krisztológiának ezt az evan
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géliumi tartalmát a terméketlen fügefáról szóló példázat. Az 
ítélet már elhangzott: „Vágd ki, minek foglalja el a helyet!” 
De a kertész közbelép, meg akarja menteni a konokul terméket
len fát, tovább akar vesződni vele: kieszközli az ítélet halasz
tását. Jézus számára tehát Isten országa ítéletes eljövetelének 
késése nem jelent csalódást, hanem a világ felé forduló szere- 
tetének győzelmét.

Az eddig elmondottakkal jellemeztük Jézus eszhatológiá- 
jának és krisztológiájának sajátosságát. Most tehát azt keres
sük, hogy ezeknek mi a helye és jelentősége Jézus etikájában.

Nyilvánvaló, hogy az ismertetett eszhatológiából és krisz- 
tológiából nem következhet a világtól elforduló etika, hanem 
mindkettő a legnagyobb aktivitásra indít a világban és a v i
lágért. Magát Jézust és később a tanítványokat és az ősike- 
resztyénséget is ilyen aktivitásban mutatja be a Szentírás. Jézus 
nem minden etikai jellegű kijelentését fűzi össze közvetlenül 
az eszhatológiával vagy a krisztológiával. Az ellenség szerete- 
tét például egyszerűen Isten magatartásával állítja párhuzamba. 
Az aggodalmaskodással szemben a természet valóságára hivat
kozóik, és a verebek és a mezei virágok prédikációjára figyelmez
tet. Közmondásszerű tételekkel is érvel: „Senki sem szolgálhat 
két úrnak.” „Méltó a munkás a bérére” , „Elég minden napnak 
a maga baja” stb. Egyetemes emberi igazságot fejez ki az arany 
szabály: Amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd mással. 
Nemcsak erre, hanem Jézus legtöbb etikai tételére találunk ana
lógiát a Szentíráson kívül, jeléül annak, hogy etikája a világban 
élő valóságos ember etikája. De ezek mögött is ott áll az az esz- 
hatológia és krisztológia, amely Jézusra jellemző. Az ellenség 
szeretet ét nemcsak Isten szeretete, hanem Jézus élete is pél
dázza: Lk 23,34. És ez egészen más hátteret ad ennek a paran
csolatnak, mint amikor egy véreskezű uralkodó —  miután ezer
számra ölette ellenségeit és elérte célját —  megbánást hirdet 
és kijelenti, hogy jót akar tenni ellenségeivel, mert minél inkább 
irtja őket, annál többen lesznek. Míg itt a realitásokkal számoló 
bölcsesség, addig Jézusnál feltétel nélküli szeretet indít az el
lenség szeretetére. Ez hatja át Jézus egész etikáját. Most azon
ban nem foglalkozunk minden részletével, hanem elsősorban 
azokra a vonásokra mutatunk rá, amelyek a világtól való el
fordulás benyomását szokták kelteni, tehát legalábbis látszólag 
ellentmondanak annak, amit eddig kifejtettünk.

Ilyen benyomást szokott kelteni Jézus megtérésre hívó 
szava, amelyet joggal tekinthetünk Jézus valamennyi etikai 
követelménye összefoglalásának: „Közel az Isten országa, tér
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jetek meg!” Nem jelent-e ez elfordulást a jelen világtól és oda- 
fordulást az eljövendő világ felé? Nem kell-e úgy értenünk, aho
gyan egyik szép énekünk is mondja: „Hagyd el a világot, Iste
nedhez térj meg!” Megvilágosodik a megtérés sajátos jézusi 
értelme, ha arra gondolunk, hogy Máté pontosan egyformán 
foglalja össze Keresztelő János és Jézus igehirdetését,: „Közel 
az Istien országa, térjetek meg!” De valóban egyformán értel
mezték a megtérés tartalmát? Semmiesetre sem. Keresztelő 
János a közeli ítéletre készült. Azt várta a messiástól, hogy 
kezébe vegye a szórólapátot és elválassza a polyvát a gabonától. 
Követelményének nyomatéket adott aszkéta magatartása, ru
házata és életmódja. Így a kortársaknak is feltűnt az eltérés 
János és Jézus magatartása között. Jézus együtt étkezik bű
nösökkel és vámszedőkkel, és ez mindig öröm ünnepnek számí
tott. Tanítványai Nsem böjtölnek. Maga Jézus mutat rá a kü
lönbségre a piacon játszó gyerekek példájával: „Furulyáztunk 
nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és nem gyászol
tatok. Mert eljött János, sem nem eszik, sem nem iszik, és azt 
mondják: ördög van benne. És eljött az Emberfia, eszik és iszik, 
és azt mondják: íme a falánk és részeges ember, vámszedők és 
bűnösök barátja.” Találóbban alig lehetne jellemezni a különb
séget a két megtérésre való felhívás között. Jézus felhívása 
evangéliumi felhívás, belőle nem világtagadás, hanem az igazi 
élet öröme árad. Így írja le Jézus máskor is a megtérést öröm- 
ünnepnek. Az elveszett juh, az elgurult pénz és a tékozló fiú pél
dázata Istennek erről az öröméről szól, amelybe mindenkit bele 
akar vonni. Ezeket a példázatokat, különösen a harmadikat, csak 
akkor értjük meg igazán, ha figyelembe vesszük azt a helyzetet 
is, amelyben elhangzott. Jézust azzal vádolják, hogy a bűnö
sök barátja. Erre felel a példázatban. Egyfelől azt mutatja meg, 
hogy nem önkényesen, istenellenesen cselekszik, hanem éppen 
Isten szándékát követi, amikor együtt van bűnösökkel. A  pél
dázat tehát nyíltan Isten szeretetéről szól, de rejtetten Jézus 
bűnösök iránti szeretetét igazolja. Másfelől a példázat éle szem
befordul a Jézust bíráló kegyesekkel, a farizeusokkal és írástu
dókkal. Feléjük fordítva tehát a példázat nem a megtérés le
írása, hanem felhívás megtérésre. Térjenek meg ahhoz az Is
tenhez, akiben ilyen nagy az embert mentő szeretet. Ez a meg
térésük természetesen egyúttal az embertársaik felé fordulás 
is lesz. Hiszen azért bírálják Jézust és nem tudnak vele együtt 
örülni, mert megvetik és nem szeretik elesett embertársaikat.
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Így tűnik ki, hogy Jézus szerint a megtérés itt is Isten felé és 
az embertárs felé fordulást jelent egyszerre.15

A megtérésnek ez az értelme rejlik a Hegyi beszéd etikájá
ban is. Közismert, hogy vitás az értelmezése. Jézus törvény- 
magyarázatairól van-e szó, amelyek nem mennek túl a korabeli 
rabbinizmus törvénymagyarázatának szigorúbb irányzatán? 
Vagy merőben teljesíthetetlen radikalizált törvényhirdetés-e, 
amelynek célja az ember kétségbeejtése, hogy annál inkább ke
resse a kegyelmet? Vagy az eszhatológikus feszültségből érthető 
követelmények, amelyeket csak abban a tudatban lehet elvi
selni, hogy itt van a vég?16

Máté evangéliumának az összefüggésében mindenesetre 
úgy kell tekintenünk a Hegyi beszédet, mint annak a megtérésre 
hívó igének a kifejtését, amellyel Jézus megkezdte működését: 
„Közel az Isten országa, térjetek meg!” Bár a Hegyi beszéd 
nem minden tétele kap eszhatológiai indokolást, de a beszéd a 
maga egészében eszhatológikus keretezésű. A  boldogmondások 
a beszéd elején Isten országa evangéliumát hirdetik. A házépí
tésről szóló példázat az utolsó ítélet komolyságára hívja fel a 
figyelmet. A  kettő között felsorakoztatott követelmények pedig 
nem valamilyen hüperaszkétikus morál tételei, hanem radikális 
felszólítás megtérésre. Amikor Jézus azt mondja, hogy nemcsak 
a hamistanúzás, a házasságtörés, a gyilkosság és a bosszúállás 
van Isten akarata ellen, hanem mindennemű hamis beszéd, 
gonosz kívánság és harag az Isten ítélete alá esik, akkor arra 
hívja fel a figyelmet, hogy az ember egész belső beállítottsá
gának kell megváltoznia. Szemléletesen mondja el ezt a fáról 
szóló hasonlatával. A  jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa 
rosszat. Amikor tehát Jézus a szív indulatára, egyetlen rossz 
szóra vagy pillantásra utal, akkor nem valami szőrszálhaso
gató etika képviselője^ hanem konkrét példákkal mutat arra, 
hogy alapjában kell megváltoznia az embernek, és akkor mindez 
a követelmény olyan magától értetődően teljesül, ahogyan a fa 
termi a gyümölcsöt.17

A Hegyi beszédben követelt gyökeres megtérés mindig egy
úttal az ember felé fordulás is. Keményebben ezt alig lehet ki
fejezni, mint az áldozati ajándékról szóló igében: hagyd ott a 
templomot, mert előbbre való, hogy megbékülj embertársaddal. 
A Hegyibeszéd nem idézi, de nemcsak a törvénynek, hanem 
Jézus etikájának is jó összefoglalása a nagy parnacsolat, azzal 
a magyarázattal, amelyet az irgalmas samaritánus példázata ad. 
A pap és a lévita Isten szolgálatában jártak: a templomból jöt
tek, a könyörülő Isten színe elől, de a könyörületről megfeled-
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keztek. Jézus ezt különös hangsúllyal mondja a kérdést tevő 
írástudónak, akit Isten ügye és az örök élet érdékel. Ha Isten 
ügyével akarsz törődni, törődjél embertársaiddal, és segíts rajta. 
Mert az örök élet kérdése az útszéli szeretetszolgálat közben dől 
el. Ez a példázat értelme és Jézus etikájának összefoglalása, 
amelyen átvilágít, hogy Jézust ugyanez a segítő szeretet hozta 
a világba.

Jézus nem szól az egyház helyzetéről a világban. De min
denesetre irányt mutat akkor, amikor tanítványait követésre 
szólítja fel, és eléjük adja a tanítványi közösség életrendjét. Jé
zus evangéliumi szavai mellett meghökkentő az a keménység, 
amellyel követésére szólítja tanítványait: Aki követni akar en
gem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. Aki el
veszti életét énértem, az tartja meg. A  tanítvány nem feljebb
való mesterénél. Aki első akar lenni, az legyen mindenki szol
gája, ahogyan az Emberfia is azért jött, hogy szolgáljon, és éle
tét adja sokakért. Az a benyomás támad, mintha ezen a ponton 
visszatérne az életet tagadó aszkétikus morál, mintha Jézus 
evangéliumi igéjével ellenkező áramlat csapna meg bennünket. 
A valóság azonban az, hogy a kettő szorosan összetartozik. Az 
embertársak igazi szolgálata csak azzal a belső szabadsággal tör
ténhet, amelyre Jézus felszólítja követőit. Az uralkodás vádja 
nem fér össze a szolgálattal. Az Isten törvényeit teljesítő gaz
dag ifjú semmit sem sejtett meg Isten szeretetéről, ha közben 
csak magának gyűjtött. Az önmegtagadásra és a kereszthordo
zásra való felszólítás pedig nem világtagadás, hanem a keresz
tyén szolgálat és emberszeretet másik oldala.

Jézus etikájának összefüggésébe kell állítanunk a gyüle
kezet életrendjének azt a szakaszát is, amely az ún. egyházfe
gyelemről szól. Ha vétkezik a testvéred, intsd meg négyszem
közt, hatszemközt, a gyülekezet előtt, ha ez sem használ legyen 
számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mi lehet Jézus 
szavainak a szándéka? Kevéssel előbb olvassuk Máté evangéliu
mában, hogy Jézus a bűnösök és vámszedők barátja. Ebből kö
vetkezik, ihogy ha többszöri intés sem használ, akkor olyan fel
tétlen szeretettel kell körülvennünk embertársunkat, amilyen
nel Jézus kereste a bűnösöket. Erre az értelmezésre mutat az a 
környezet, amelyben ez az igeszakasz áll. Jézus előtte mondja 
el az elveszett juhról szóló példázatot, és hozzáteszi, hogy Isten 
nem akarja, hogy csak egy is elvesszen övéi közül. Később pedig 
Péter története következik, aki nagy türelme kifejezésére fel
teszi a kérdést: elég-e hétszer megbocsátani? Jézus erre a go
nosz szolgáról szóló példázatban ismerteti Isten népének házi-
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rendjét. Az a szolga, aiki nem bocsátott meg szolgatársának fel
tétel nélkül, megszegte Isten házirendjét, aki sokkal nagyobb 
adósságokat engedett el. Jézus itt is kapcsolja az Istenhez és az 
embertársainkhoz való viszonyt, és rendszerint az embertár
sainkhoz való viszonyt 'helyezi előre: bocsáss meg az ellened vét
kezőnek, és azután lépj Isten elé.

Ezzel a magyarázattal részben választ adtunk arra a kér
désre is, hogy nem kell-e a kumráni szekta hatását látnunk az 
említett gyülekezeti rendben. Párhuzamok kétségtelenül van
nak. De ahogyan az evangéliumi gyülekezeti rendet Jézus eti
kájának összefüggésében kell értékelnünk, úgy a kumráni ren
det is saját összefüggéseibe kell állítanunk. így a párhuzamok 
mellett az eltérések is kitűnnek. A  kumrániak hangsúlyozzák a 
felebarát szeretetét, de ezen a rend tagjait értik. Ezen belül 
nagyon komolyan veszik a türelem, a megbocsátás és a segítés 
kötelezettségét, viszont a fegyelemezés aprólékosan rigorózus 
amelyhez hasonlót nem találunk az őskeresztyénségben. Néhány 
példa: „Aki rendtársát tudatosan ok nélkül megsérti, egy évre 
kizáratik. Aki rendtársára haragszik, pedig nincs igaza, hat hó
napot kap. Aki ostobán beszél, három hónapot kap, aki rend- 
társa szavába vág, tíz napot, és aki lefekszik és alszik a közgyű
lésen, harminc napot.” Ha még hozzátesszük, hogy nyíltan be
szélnek az ellenség gyűlöletéről, akkor világos, hogy alapvető 
a különbség. Itt szélsőséges törvényeskedés és exkluzív szeretet 
van. Az evangéliumok pedig azt mutatják, hogy a gyülekezet
nek valami egészen különös ismerete van arról, hogy mit jelent 
a szeretet.

Akkor tűnik ki, hogy menyire különös az az életrend, ame
lyet Jézus követői számára megszabott, ha összehasonlítjuk 
azokkal a várakozásokkal, amelyeket az utolsó idők messiási 
gyülekezetéhez fűztek. Feltételezték, hogy az eljövendő mes
siást a messiási gyülekezet készen várja, és annak tagjai az iga
zak, akik pontosan megtartják a törvény rendelését és az atyák 
hagyományát. Egy példa a sok közül: „Azokban a napokban 
visszaadja a föld a rábízottakat, az alvilág a befogadottakat, és 
a pokol is tartozását. Ő (a Lelkek Ura) pedig kiválasztja közülük 
-az igazakat és a szenteket, mert közeledik megváltásuk napja. 
Azokban a napokban felkel a Választott, és örvend a föld, és 
igazak laknak rajta, és a választottak élnek rajta.” (Hén 51,1.5) 
Jézus maga gyűjti gyülekezetét, mégpedig éppen nem az iga
zakat. Sajátos magatartását még az is kiemeli, ahogyan a bűnről 
beszél, ill. nem beszél. Nem találunk példát arra, hogy vádolná 
a bűnösöket, és mégis azok az emberek, akiket egyáltalában nem
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tarthattak kegyes és vallásos embereknek, közelében egyszerre 
tudatára ébrednek bűnösségüknek. Jézus beszáll Péter hajó
jába, de nem vallásos dolgokról beszél, hanem halászásra szólítja 
fel, és amikor Péter várakozása ellenére nagy halfogást tesz, 
egyszerre eszébe jutnak bűnei. Jézus bemegy a fővámszedő Zá- 
keus házába, és annak egyszerre eszébe jut, mit kell tennie, pe
dig az evangélium szerint Jézus erről nem szólt. Ahogyan a fő
vámszedő beszél, abból is kitűnik, hogy saját elgondolásait 
mondja el. A  bűnös asszony előtt a vádlókat emlékezteti bű
nökre, az asszonyt békességgel elbocsátja, és azzal a figyelmez
tetéssel, hogy többé ne vétkezzék. Viszont merőben más az el
járása a farizeusokkal szemben, akik magukat hivöknek s iga
zaknak tartották. Jézus kíméletlenül felsorolja egész bűnlajstro
mukat. Nekik beszél a bűnről, és vádolja őket. Következetlen 
ez Jézus részéről? Egyáltalán nem, sőt ez következik eti
kájának alapjaiból. Mert a világot nem ítélni, hanem menteni 
jött, és ezért azt vádolja, aki azt hiszi, hogy nem tartozik a vi
lághoz.

Viszonylag sem volna teljes a kép Jézus eszhatológiájáról 
és etikájáról, ha nem említenénk meg az államhatalom és a poli
tika kérdését. Ezt pusztán történeti szempontból sem lehet mel
lőzni, hiszen Jézus korában a zsidóság számára az államhatalom
hoz és a politikához való viszony hangsúlyozottan vallásos kér
dés, mégpedig eszhatológiai és krisztológiai kérdés volt. Egy al
kalommal nyíltan kérdés elé állítják. A  római császár pénztára 
javára fizetendő fejadag különösen is bántotta a nemzeti ön
érzetet és megtagadása egyik kulcskérdés volt a messiási moz
galmakban. Amikor tehát Jézust megkérdezik: kell-e adót fi
zetni, akkor nem csak egy kényes politikai érdést vetnek fel 
előtte, hanem a Messiást is vizsgáztatják. Válaszára —  „Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!”' 
—  természetesen nem lehet egy egész keresztyén államtant fel
építeni. De nem is tekinthető pusztán alkalmi jellegű kijelen
tésnek. Jézus Messiásként mondja ki, hogy a világi hatalmat 
és Isten országát nem tekinti egymást kizáró ellentéteknek, 
úgyhogy Isten országa megszünteti, vagy átveszi a hatalmat, 
ahogyan ezt a zsidóság látta. Az Isten országához tartozás tehát 
nem mentesít a világi hatalommal szemben álló kötelezettség, 
vagyis az adófizetés alól. Ez nagyjelentőségű elvi állásfoglalás. 
Jelentőségét kiemeli, hogy Jézus is tud az uralkodók hatalmas- 
kodásáról, és reális képe van a világi hatalom gyakorlásáról, 
ő  maga aláveti magát a világi hatalomnak, de a korlátlan enge
delmességet kizárja mondatának második fele az Isten iránti el
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kötelezettségről. Szavainak az az újabb értelmezése, (hogy csak 
az tartozik adóval, aki elfogadta az állam védelmét, és szolgá
latát, túlmagyarázás, és nincs elegendő alapja az eredeti szö
vegben. Arról sem szól Jézus, hogy az államhatalom Istentől 
van, pedig ez a rabbinizmus meggyőződése volt. Jézust az ál
lamhatalom kérdésében nem a közömbösség jellemezte, hanem 
az, hogy nem keverte Isten országa ügyét és a maga küldetését 
a világi hatalom kérdésével. Istennek az emberi közösségekre 
nézve egyetemes érvényű akarata az, hogy az ember a szerete- 
tet gyakorolja, de .nincs örökérvényű rendje a politikai, gazda
sági és társadalmi élet szerkezetére. Jézus ezért nem szabta meg 
a politikai, a gazdasági és a társadalmi élet rendjét, nem pedig 
azért, mert ezt feleslegesnek vagy bűnösnek tartotta.

A  bevezetésben azt mondottuk, hogy olyan etikára van 
szükségünk, amely tájékozódási pontokat ad ahhoz, hogy meg
találjuk helyünket és feladatunkat a világban. Jézus etikája 
egyszerűvé és áttekinthetővé teszi ezt a kérdést, mert lényegi
leg egyetlen tájékozódási pontja van, és ez maga Jézus Krisztus. 
Ez a fő tájékozódási pont kapcsolja egybe az eszlhatológiát és a 
krisztológiát, mert az a Jézus, aki eljön ítélni élőket és holtakat, 
már eljött, a világ megmentésére, úgyhogy őérte áll kegyelem 
alatt a világ, és késik az ítélet. Ez az evangélium egyúttal a 
szíve Jézus etikájának is.

Ez a fő tájékozódási pont a világ felé fordítja az eszhato- 
lógiát. Jézus etikája közel kétezer esztendővel ezelőtt tett ki
jelentéseiből tevődik össze, amelyek a kortársaival való dialó
gusban hangzottak el, és ezért saját korának képzeteihez és 
gondolatvilágához kapcsolódnak. Nekünk hasonlóképpen saját 
korunkkal való dialógusban kell konkretizálnunk etikánkat, és 
ebben nem vagyunk kötve Jézus korának gondolatvilágához. De 
nem tekinthetjük ilyen elejthető történeti elemnek és nem 
hagyhatjuk ki etikánkból azt a tényt, hogy meg kell jelennünk 
Krisztus ítélőszéke előtt, és számot kell adnunk arról, amit tet
tünk ebben a világban. Ma sokszor beszélünk embertársainkért 
és a világért való felelősségünkről, vagy a felelősségérzet hiá
nyáról. Jézus etikájában nem felelősségérzésről van szó, hanem 
arról a tényről, hogy Jézus kérdez és számon kér, nekünk pedig 
felelnünk kell, akár tetszik, akár nem, arról, hogy megadtuk-e 
a pohár vizet, amikor szükség volt rá, és elvégeztük-e a sama- 
ritánus szolgálatát kis és nagy méretben.

Ez a fő tájékozódási pont eligazít minket abban is, hogy 
helyesen vegyünk részt a politikai, gazdasági és társadalmi élet 
problémáiban. Az a tény, hogy Jézus ezekről nem nyilatkozott.
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teljes szabadságot ad arra, hogy bátran vegyünk részt minden 
olyan törekvésben, amely az egész emberiségnek jobb és em
beribb életkörülményeket biztosíthat. Jézus etikája csak arra az 
egyre kötelez, hogy mindebben azt az emberszeretetet valósít
suk meg, amelyet Jézus Krisztustól tanulunk.

Egyszóval: Jézus etikája nem világtagadó, hanem alapjai
ban a világ felé forduló etika. Ezért következetlen volt és belső 
törést szenvedett a történelem folyamán minden olyan törek
vés. amely Jézus etikájára a világtól idegenkedő etikát akart 
építeni. De következetes és töretlen az az etikánk, amely erre 
az alapra építi a világban és a világért végzendő keresztyén 
szolgálat etikáját. Nem azért tesszük ezt, mert irreális optimiz
mussal tekintünk a világra, ahogyan azt annak idején a kultúr- 
protestantizmus tette. Tudjuk, hogy „egyetlen pillantással senki 
sem nézhet Istenre és a valóságos világra, amíg a kettő el van 
szakítva egymástól. De van egy pont, amelyen Isten és a való
ságos világ megbékéltettek egymással. Ez a pont nem a valóság 
mögött az eszmék világában van, hanem isteni csodaként a tör
ténelem valóságában, Jézus Krisztusban. Aki reá néz, az való
sággal együtt látja Istent és a világot: többé nem láthatja Istent 
a világ nélkül és a világot Isten nélkül.” (B.)

Prőhle Károly

1 Bonhoeffer dr.: Ethik, 1949:llkk. — A tanulmány közérthetőség céljából
mellőz minden irodalmi utalást, ezt részben pótolják a jegyzetek, hogy a további 
tanulmányozást segítsék, de többnyire nem említem a kommentárokat, a lexiko
nokat és az összefoglaló jellegű műveket.

2 Például: Bultmann R.: ,,A keresztyén hit számára a világ idegen ország, 
amelyet a Lélek munkája sem tehet hazájává.”  Humanismus und Christentum:

Glauben und Verstehen II. 1952:135kk. — Vö. Grásser i. m. 73. — Schweitzer A. 
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dem Leben. 19632: 16kk.
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Das Problem dér Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in dér 
Apostelgeschihchte 1957:3kk; 68kk. Többször visszatér a kérdés Kömmel W. G.: 
Das Neue Testament 1958 című könyvében, összefoglalásokat tartalmaznak a 
később idézett munkák is.

4 Isten országának ezt az etikai idealista értelmezését Kant J.: Die Religion
innerhalb den Grenzen dér reinen Vernunft 1793 c. könyvében alapozza meg, 
a múlt században pedig Rothe R. és Ritschl A. alkalmazzák a teológiában és az
etikában. — Frick H.: Das Reich Gottes in dér Theologi^ von Luther bis heute, 
Th. Bl. I927:133kk. — Walthen Chr.: Dér Reich-Gottes-Begriff in dér Theologie 
R. Rothes und A. Ritschls. Kerygma und Dogma II. 1757:ll5kk. — Rothe R. szerint 
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erkölcsi életformát.”  Grützmacher—Muras: Textbuch I. 1955:105.
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5 Az eszhatológia jelentőségét Weiss J.: Die Predigt Jesu vöm Reiche Gottes 
1892, 19002 c. könyvében fejtette ki először. A következetes eszhatológiai magya
rázat Schweitzer Alberttól származik: Das Messianifcats- und Leidensgeheimnis 
1901, (1956 ), Geschichte dér leben-Jesu-Forschung 1913:390kk.
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tősebb követője Werner M.: Die Enstellung des christlichen Dogmas 1941:36kk.

7 Bultmann R.: Jesus 1929:73kk; H2kk. — Theologie des Neuen Testaments
I9583:19kk. — Mivel Bultmann R szerint (R. G. G.2 IV:390) az őskeresztyén teológiát 
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eszhatológiátlanítással. Tanítványai nem véletlenül találkoznak ezen a ponton a 
következetes eszhatológiai irányzattal. Vö. Cullmann O.: Christus und die Zeit 
19623: :kk. Jelentős szerepet játszik a vitában Lukács teológiája, mióta Conzel-
mann H.: Die Mitte dér Zeit (1953) 19603 c. munkájában azt igyekezett kimutatni, 
hogy Lukács oldotta meg először a paruzia késésének kérdését üdvösségtörténeti 
koncepciójával. — Vö. Cullman O.: Ph. Ltztg. 1959:lkk, Bartsch H.-W.: Ev. Th. 
1959:116kk; Lohse E.: Ev. Th. 1954:256kk.

8 Kittel G.: Die Bergpredigt und die Ethik des Judentums: Zschr. f. syst. 
Th. 1924/25:555kk; Die Probleme des palástinischen Spátjudentums und das Ur- 
Christentum 1926:126kk. — Vö.: Windisch H.: Dér Sinn dér Bergpredigt 1929:38kk.

9 Dodd C. H .: The Parables of the Kingdom 19352 Ottó R .: Reich Gottes und 
Menschhensohn 1940. — Cullmann O.: Christues und die Zeit 1962.— Az egy
mástól eltérő irányú kutatók megegyeznek abban, hogy Jézus megjelenése az 
eszhatológiai várakozások kezdődő beteljesedését jelentette, és ezért a paruzia 
késése nem okozott lényeges krízist az őskeresztyénségben.

10 Legutóbb különös nyomatékkai Stauffer E.: Jesus Botschaft damals und 
heute 1959, ahol Jézus etikáját az eszhatológiától függetlenül fejti ki. vö. Jescs, 
Gestalt und Geschichte, 1957:117kk.

11 Az értekezés adott kerete nem teszi lehetővé a forma- -s hagyománytörté
neti kutatás problémáinak taglalását; ezért elsősorban azokat az igéket idézem, 
amelyeket a szigorú^ kritika is eredetinek tart.

12 Néhány fonosabb könyv az idézetteken kívül: Wrede W.: Das Messias- 
geheimnis in den Evangelien 1901. — Bornkamm G.: Jesus von Nazareth 1956. — 
Cullmann O.: Die Christologie des Neuen Testaments 1957. — Lohmann Th.: Dér 
Ausschliess^iichtkeitsanspruch Jenu und des Urchristentums 1962. — Ristow H.— 
Matthiae K .: Dér hiijtetorische Jesus und dér kerygmatische Christus 1960. — Köz
érthető áttekintés: Zahrnt H.: Es begann mit Jesus von Nazareth 1960.

13 Az említetteken kívül: Jeremiás J.: Pais theou 1954: Th. Wb. V:636kk, — 
Lohe E.: Mártyrer und Gottesnecht 1955. — Todt H. E.: Dér Menschensohn in 
dér synoptischen Uberlieferung 1959. — Braun H.: Gesammelte Aufsátze 1962:243kk. 
— Hahn F .: Christologische Hoheitstitel 1963. —

14 Az idézetteken kívül: Frick)R.: Dei Geschchicht/e des Reich-Gottes-Gedankens 
in dér altén Kirohe bis zu Origines und Augustiml928. — Kimmel W. G.: Ver- 
heissung und Erfüllung 1953. —

15 A  megtérés örvendező jellegét Schniewind H. hangsúlyozza: Nachgelassene 
Reden und Aufsátze 1952:8kk; 72kk; Die Freude dér Busse 19502. — Hasonlóképpen: 
Gollwitzer H.: Die Freude Gottes, Einführung in das Lukasevangelium 169kk.

16 Irodalmat lásd Evang. Lexikon ,,Bergpredigt”  címszó alatt. Egyik legjobb 
elemzés még mindig Windisch H. idézett munkája.

17 Stauffer E.: Die Botschaft Jesu c. könyve súrolja az antinomizmust: Külö
nösen a ,,Morál oder Gesetz” c. fejezete szorul felülvizsgálatra. Ezt végzem részben 
a következő bekezdésekben is.
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E l ő t e r j e s z t é s
Groó Gyula tanszékvezető tanár 
doktorrá nyilvánítása tárgyában

GROÓ GYULA, a gyakorlati teológiai tanszék professzora, 1913. 
április 18-án született Győrött. A  győri bencés gimnázium elvég
zése után teológiai tanulmányait 1930-tól 1935-ig a soproni evan
gélikus hittudományi karon végezte. 1935. júniusában szigorlatot 
tett kitűnő eredménnyel. Soproni tanulmányi évei alatt Podrna- 
niczky Pál és Budaker Oszkár professzorok voltak rá legnagyobb  
hatással, akik a keresztyén nevelés és a gyakorlati teológia felé irá
nyították érdeklődését.

Az 1935— 36. tanévben két félévig volt a bázeli egyetem hit- 
tudományi karának hallgatója. A  teológiai tudománnyal való döntő 
találkozása bázeli tanulmányi éve alatt történt. Itt erős indítást 
kapott a rendszeres teológia irányában Barth és Köberle professzo
roktól, de a gyakorlati teológia irányában is Thumeysen, Julius 
Schweizer, Háberlin professzoroktól. A  bázeli esztendő határozta 
meg teológiai alapállását is: a reformátort teológia irányvonalában. 
Ettől az időtől kezdve foglalkozott Lutherrel egyre több érdeklő
déssel és szenvedéllyel. A  Szentírás és annak értelmezése egyre in
kább került teológiai munkájának középpontiába. A  Lelkipásztorban 
1937-ben folytatásban megjelent első hosszabb tanulmánya is ebben 
a gondolatkörben mozgott, „A  lelkész és a Biblia” címmel.

1939-ben jelent meg első önálló műve, „Az Űr szent vacsorája” 
című füzete, amely már a rendszeres teológus alkotása. Az 1940-ben 
Győrött tartott országos teológiai konferencián a reformáció köz
ponti tanításáról, a megigazulásról tartott előadást. Többek, főként 
a következő esztendőkben a háború áldozatává lett dr. Urbán Ernő 
biztatására hozzáfogott, hogy ezt a munkát teológiai doktori érteke
zéssé szélesítse ki a rendszeres teológia tárgyköréből. Munkáját a 
háborús események egyre inkább hátráltatták, majd jegyzetei és a 
félig kész dolgozat a háborúban elveszett.

1939-től 1949-ig tartó győri hitoktató-lelkészi szolgálata arra 
késztette, hogy katechetikai kérdésekkel foglalkozzék. Több tanul
mányban foglalkozott a konfirmáció elvi kérdéseivel, a vallástanítás 
és az általános nevelés-oktatás viszonyának kérdésével. 1942-ben 
megjelent „A  Szentírás” című gimnáziumi hittankönyve, amelynek 
sikerére jellemző, hogy 1945-ben harmadik, 1957-ben negyedik ki
adást ért meg. 1943-ban „Halál-feltámadás-örök” élet címmel jelent 
meg füzete a hívek számára.

A  felszabadulás utáni évek a termékeny alkotás idejét jelen
tették Groó Gyula számára. 1947-ben jelent meg „Hitből élünk” cí
mű gimnáziumi hittankönyve, ugyancsak ebben az évben adott ki 
prédikációs kötetet „Királyság a kereszten” címmel. „Am it hiszünk”
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című füzete keresztyén hitünk rövid összefoglalását tartalmazta 
1948-ban. „Gondolatok a seelisbergi konferencia pontjaihoz”  1949- 
ken megjelent füzete állásfoglalást jelentett a kor legdöntőbb kér
déseiben.

A  fenti önálló művek mellett tanulmányok, cikkek egész sora 
jelent meg ezekben az években Groó Gyula tollából. 1947—48-ban 
szerkesztette az „Evangélikus Nevelő” című folyóiratot.

Majd újabb disszertáció készítéséhez fogott hozzá. „A  humá
num a nevelésben” témakörrel, ennek befejezése azonban egyete
mes főtitkárrá választása s ezzel a munkakörrel járó elfoglaltsága 
miatt elmaradt.

Gyülekezeti lelkészi évek után, 1956-tól újra központi beosz
tásban szolgát, 1959-ig az egyetemes sajtóosztály lelkésze és közben 
pár évig az Evangélikus Élet szerkesztője.

1959-ben választotta meg az egyetemes közgyűlés a gyakorla
ti teológiai tanszék professzorává. Ebben az évben jelent meg „A z 
élet kenyere” címmel az Ürvacsoráról szóló füzete. Professzori 
munkájában érdeklődése az igehirdetés és a lelkigondozás kérdései 
között oszlott meg. Székfoglalója is az igehidetés és a lelkigondozás 
kérdéseivel foglalkozott: „A  prédikáció textus és gyülekezet kö
zött” címmel.

Eddig legnagyobb műve az 1964-ben megjelent „Jakab levele” 
című kommentára, amely tagja a magyar nyelven megjelent új- 
szövetségi egzegetikai sorozatnak.

Az önálló műveken kívül 1937 óta állandó cikkírója egyházunk 
sajtójának, cikkei jelentek meg az Evangélikus Életben, a Harang
szóban, Űj Harangszóban, Missiói Lapokban, Theologiai Szemlében, 
Evangélikus Nevelőben, Keresztyén Igazságban, Lelkipásztorban.

Mindennek a közel három évtizedes egyházi írói és teológiai 
munkásságnak, Groó Gyula egész eddig életművének az alapján 
igazságos és méltó, hogy az Evangélikus Teológiai Akadémia ren
des doktori címmel ruházza fel.

Dr, Ottlyk Ernő

H it és cselekedetek
„A  hit és cselekedetek viszonyának kérdése minden időben 

égető alapkérdése volt a keresztyénségnek és ma is az” .1 A  hang
súlyt ebben a mondatban most arra szeretnők tenni, hogy ma is 
az. Talán a reformáció óta nem volt szakasza az egyháztörténet
nek és a teológia történetnek, amelyben olyan mértékben fel- 
elevenedett volna ez a kérdés, mint éppen napjainkban. Ennék 
főbb oka is van. Néhányat megemlítünk.
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Az ökumené korában élünk s ez azt jelenti: oly korszak
ban, amikor megélénkült az egyházak egymással való beszél
getése. Ez magában véve nem új dolog. Mindig voltak hitviták, 
tanviták, szóban és írásban, különböző hőfokon és nagyon kü
lönböző modorban. Mindig az egyház életének ígéretes jele volt. 
az, ha benne a teológiai irányzatok, iskolák, felekezetek képvi
selői szót tudnak váltani egymással, ha a gondolat, az érvelés, 
az élőszó és az írott betű erejével, az igazság győzelmében bi
zakodva s ezt az igazságot szenvedéllyel keresve igyekeztek 
meggyőzni egymást. S vészes jel volt, ha ez a vita elnémult, 
mert esetleg a másik felet elhallgattatták, semmibe vették, eret
neknek, tehát megsemmisítendőnek tekintették, mint pl. a val
lásháborúk korában.

Korunkat egyházi szempontból azért lehet ökumenikusnak 
nevezni, mert benne az egyházak beszélgetése, érintkezése új 
szakaszba ért. Ezt a szakaszt egymás kölcsönös megbecsülése 
jellemzi, vagy legalábbis kezdi egyre inkább jellemezni. Egy
más megismerése, az erre való-őszinte törekvés s az ebből az 
elmélyülő megismerésből fakadó fokozódó megértés a feltétele 
ennek a kölcsönös megbecsülésnek. A  megismerés néha egészen 
újszerű felismerésekre vezethet s ezek szinte a felfedezés ere
jével hatnak.

Ebben az ökumenikus beszélgetésben az egyházak —  s itt 
elsőrenden magunkra, a ref ormáció egyházadra, jelesül az evan
gélikus egyházra gondolunk —  egyre elmélyültebb önvizsgá
latra kényszerülnek. Ennek során természetszerűleg kerül elő

térbe evangélikus egyházunk középponti tanítása, az „articulus 
stantis et cadentis ecclesiae” , a hit által kegyelemből való meg- 
igazulás. Nem ok nélkül tűzte ki a Lutheránus Világszövetség 
1963-ban Helsinkiben tartott nagygyűlése éppen ezt a témát 
főtémájául. Nem mintha az vált volna vitássá, vajon ebben a 
tanításban lehet-e legtömörebben összefoglalni az evangélium 
üzenetét: azt, hogy Isten ingyen, feltétel nélkül szereti az em
bert; hanem az vált újra feladott leckévé, hogy ezt az üzenetet 
s a róla való vallástételt, hogyan lehet és kell elmondani a ma 
emberének. Ez a lecke azóta is fel van adva a világ evangéli- 
kussága számára.

Színezi ezt a feladatot —  különösképpen a II. vatikáni zsi
nat következtében —  a római katolikus egyházzal megélénkült 
ökumenikus beszélgetés. Hiszen éppen a megigazulás közép
ponti kérdésében folyt a vita a reformátorok és kortársaik kö
zött s ez maradt a középponti vitapont mind a mai napig, ami
ből minden egyéb nézeteltérés végeredményben elágazik. Tehát
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az egyházak önértelmezése és egymás jobb megértése tekinteté- 
ben nagy jelentősége van annak, hogy értjük meg jobban ezt a 
középponti tanítást.

Van azonban ennek a kérdéskomplexusnak még egy másik, 
rendkívül időszerű eszpektusa is. S ez a hit és cselekedetek ösz- 
szeíüggésének etikai vonatkozása. „Mit használ a hitem —  ne
kem és felebarátomnak?... mi a gyakorlati jelentősége a hit
nek a keresztyén életben?”2 Úgy is mondhatjuk: hogyan érvé
nyesül a keresztyén hit mint magatartás az emberi közösség
ben. A  hit fogalma, értelme és értelmezése önmagában is prob
lémává lett bizonyos tekintetben korunkban, a megváltozó v i
lágban, amit Bonhöffer úgy jellemzett, hogy a nagykorúvá válás 
folyamatában van. Martin Niemöller pedig egyik legújabb ta
nulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a reformátori ér
telemben vett hit — s erre már Luther is rámutatott —  nem 
pusztán bizonyos gondolattartalmak igaznak tartása, hittételek 
elfogadása és reprodukálása, hanem Istennel, Jézus Krisztussal 
való eleven életközösség, Jézus követése. S Jézus követése min
dig konkrét emberi magatartás, cselekedetekben megnyilvá
nuló élet.3

Korunknak, az atomkorszaknak alapkérdésévé lett az em
berkérdés. Minden más eddigi korszakban az ember, az embe
riség léte olyan magátólértetődő előfeltétele volt a gondolko
dásnak, amiből nyugodtan ki lehetett indulni. Ma ez az apriori 
önmagában lett kérdésessé. Fenyegetetté, kérdésessé lett az 
atomkorszakban az ember, az emberiség puszta léte. Ez azon
ban a legszorosabban összefügg a emberiség, a humanitás kér
désével. Az emberiség csak akkor maradhat fenn, ha győz benne 
az emberiség, a humanitás. S hitünk szerint Isten Jézus Krisz
tusban nyilatkozatta ki az emberség teljességét. Őbenne mon
dott igen-t az emberre, az ember életére. Őbenne mutatta meg, 
hogy életet akar, azt akarja, hogy „a bűnös megtérjen és éljen.” 
Istennek erről az embermentő szeretetéről kell a keresztyének
nek tanúskodndok. Ebben a tanúskodásban kell hitüknek életté 
válni. íme, a hit és cselekedetek, hit és élet összefüggésének, 
ennek az egész kérdéskomplexusnak másik nagy időszerűsége. 
Nem a megigazulás kérdésének és tanításának 'háttérbeszorí fá
sát jelenti ez, hanem inkább konkretizálását és aktualizálását. 
Az, hogy Isten a Jézus Krisztusban magának fogadja el, gyer
mekének ismeri el1 az embert, — mit jelent ez az ember fenye
getett léte számára ma? Hogyan válik az Isten emberszeretetét 
megragadó hit embert és emberiséget megtartó s emberségün
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ket megvalósító erővé? Hogyan lehet a hivő keresztyén élete 
szolgálattá ebben a mi mostani világunkban?

Vizsgálódásunk első, elvi részében szembe szeretnénk nézni 
egy váddal, amely nem ritkán éri a lutheri keresztyénséget. 
Nevezetesen azzal a nézettel, hogy a lutheri reformáció hit-fo
galma, éppen a megigazulásról szóló tanítás összefüggésében, 
gátolja a keresztyén etikai gondolkodás kibontakozását, bénítja 
a keresztyén erkölcsi cselekvést, különösen is a szociáletikai 
magatartás kifejlődését. Vajon csakugyan így van-e ez? Ezzel 
a kérdéssel foglalkozik — többek között —  Helge Brattgard 
tanulmánya is a helsinki kötetben.4

A  kérdést így is fel lehet tenni: Ha Isten a Krisztusban 
mindent elvégezett érettünk és helyettünk üdvösségünkre, — 
akkor mi tennivalónk marad nekünk? A  lutheri megigazulástan- 
ból kifolyóan nem kell-e szükségszerűen kvietisztikussá válnia 
az evangélikus ember kegyességének?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre helyesen válaszolhassunk, 
először két másik kérdésre kell keresnünk a választ. Az egyik az, 
hogy micsoda a hit s a másik, hogy miféle cselekedetekről lehet 
szó a hittel kapcsolatban.

A hit, mint már mondottuk, nem pusztán tudomásulvétel, 
igaznak-tartás, hanem Krisztus művének megragadása, Istennel 
való élet. Viszonyfogalom, azt jeenti, hogy új viszonyba, kap
csolatba kerülök Istennel. Isten, az Ő szeretete, megtartó cse
lekvése a Krisztusban, válik létem alapjává és céljává. Tőle 
van mindenem — s Tőle valóban mindenem megvan, amire idő
ben és örökkévalóságban szükségem lehet. Életemnek ez az új 
meghatározottsága azonban nem tesz tétlenné. Éppen ellenke
zőleg: Mivel mindenem megvan Istentől, megszabadultam attól 
a kényszertől, hogy ideig- és örökkévaló boldogságomon magam 
fáradozzam. Mérhetetlenül gazdaggá lettem —  ezért szétaján
dékozhatom az életemet. Erre most kaptam lehetőséget —  és 
parancsot is. Olyan lehetőség ez tehát, amellyel, ha nem élek 
magát a hitben elnyert életet veszítem el. Hitből élek, vagyis 
Istenből, az Ö szeretetéből, — de abból valóban élnem is kell. 
S az élet mindig a konkrét cselekedetekben is megnyilvánul. 
„A  hit nem élhet anélkül, hogy ne cselekedjék, de nem ezekből 
a cselekedetékből él, hanem az Isten cselekedetéből” .5 Isten 
cselekedete ugyanis megújít. A  megigazítás nemcsak Isten íté
letében végbemenő aktus, hanem általa Isten újjáteremti lé
tünket. A  cselekedeteknek ebből a megújított emberi természet
ből kell fakadni. Még pedig nem finális, hanem kauzális mó-
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dón. A  hit termi a cselekedeteket, nem a megigazulás céljából, 
hogy ezek által nyerje el az igazságot, hanem a már bekövet
kezett megigazulás felől, mivel elnyerte az igazságot. „Opera 
non faciunt personam, séd persona facit opera” —  nem a csele
kedetek formálják; az ember megújult személyiségét, hanem 
fordítva, a megújult ember termi a cselekedetéket.6 „Mert ke
gyelem ből tartattatok meg hit által; és ez nem ti magatoktól 
van, Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kér
kedjék. Mert az Ö alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban 
jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Is
ten, hogy azokban járjunk” . (Efezus 2,8— 10).

Isten tehát akarja, parancsolja, hogy a tőle kapott új élet 
cselekedeteit cselekedjük, hogy azokban járjunk, forgolódjunk. 
Nem bízza ezt tetszésünkre, hanem megköveteli tőlünk e csele
kedeteket. Ez azt is jelenti, hogy a megigazult, a hitben élő em
ber új viszonyba kerül Isten törvényével is. Anélkül, hogy az 
elveszítené számára megítélő, mértékadó s ebben mindig újra 
elmarasztaló funkcióját, egyben az Atya kegyes, jó akaratává is 
lesz, amelyre mint gyermekei, szívesen mondunk igen-t. Ilyen 
értelemben Isten régi parancsolata mindig megújul számunkra 
s beleállít a gyakorlati életbe, hivatásunkba, családunkba. Tel
jesítésük nem teher többé számunkra, hanem öröm és vigasz
talás, hiszen szabadokként járunk azokban. Mert a törvény be
töltetett immár érettünk és helyettünk Krisztusiban, —  nekünk 
csak azokban a cselekedetekben kell járnunk, amelyek előre 
elkészíttettek számunkra.7

A jó cselekedeteket Isten parancsolja nekünk —  azokat el
várják embertársaink is. Azoknak tehát mindig kettős aszpek- 
tusa van: Isten színe előtt és az emberek előtt. Meg kell külön
böztetnünk azt az igazságot, ami Isten előtt érvényes, amivel 
az Ö színe előtt megállhatunk és azt, ha valaki polgári értelem
ben az emberek közötti viszonylatában „igaz ember” . -Az előb
bit, az Isten előtti igazságot úgy kapjuk ajándékba Istentől, 
Krisztusért, csak el kell fogadnunk azt; ezért ez „passzív” (in
gyen kapott) igazság. Az utóbbi „aktív” cselekvő igazság, ezért 
meg kell dolgoznunk. Azonban ez az utóbbi nem arra való, hogy 
vele Isten előtt szerezzünk érdemeket, hanem arra, hogy a fele
barát javára legyünk. Ezt így is mondhatjuk: amikor a hivő 
Isten előtt áll, akkor üres kézzel áll ott, semmit sem mutathat 
fel, semmit sem adhat, amire hivatkozhatnék, amivel kivédhetné 
Isten ítéletét. Amikor azonban a világ felé fordul, a felebarát 
felé, akkor egyszerre tele lesz mindkét keze munkával. Habo-
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zás nélkül hozzá 'kell fognia a jó cselekvéséhez, ami csak szeme 
elé kerül. „Mindezt nem azért teszi, hogy vele Istent befolyá
solja ítéletében, hiszen tudja, hogy van már szószólója Istennél: 
Krisztus. Az ő közbenjárásából él. Cselekedeteivel nem akar a 
mennybe jutni, hiszen a menny már az övé s ezért felszabadult, 
a jó cselekvésére. S amiként Krisztus aJászállt a mennyből, 
hogy rajtunk segítsen, úgy lép elő a hivő is az ige és a békesség 
világából, hogy a felebarátnak szolgáljon. Mindazt, amit Isten
től kapott, felkínálja a felebarátnak. így szüntelen tevékeny
kedik az emberek szolgálatában s közben abból él, amit Krisz
tus cselekedett érette.”8

Itt közbevetőleg meg kell jegyeznünk: különböző motívu
moktól indítva az emberek igyekeznek jót tenni és tesznek is 
sok jót! Ezt nem szabad a hívőknek lebecsülni, sőt Isten iránti 
hálával kell örvendezni ezen, mert mindezekben Isten világ- 
fenntartó bölcsessége és szeretete nyilvánul meg. Azt is meg 
kell gondolnunk, hogy éppen a fenti okból a világ nincsen rá
szorulva a hívők jócseletkedeteire —  a hívők viszont igen sok
szor élvezői amazokéinak. Isten azonban elvárja övéitől, hogy, 
tegyék a jót. Az ítéletben számonkéri az elmulasztott jócsele
kedeteket (Máté 25,31— 46; Lukács 10,37; Máté 19,21 stb.)9 Ezt. 
így is ki lehet fejezni: a hivő ember a jó cselekedeteket coram 
Deo teszi, de nem erga Deum, hanem erga homines. Vagyis 
Isten színe előtt tesszük a jót, de ezzel nem neki teszünk mint
egy szívességet — ez kötelességünk, s 'ha mindent megtettünk,, 
amit ő parancsolt, csak haszontalan szolgák vagyunk! —  hanem 
a felebarátnak szolgálunk. „Isten amikor megigazít csak —  az 
ezt elfogadó —  hitet kívánja meg tőlünk, a felebarát számára 
pedig a hit cselekedeteit követeli meg a hivőktől” 10

Ezért a keresztyén ember, amikor jót cselekszik, akkor tu
lajdonképpen nem valami külön teljesítményt visz végbe, ha
nem egyszerűen a h ité t  gyakorolja. Vagyis éli azt, hogy való
ban bízik Istenben, őt féli (neki engedelmeskedik) és szereti 
mindenek felett —  ahogyan erre Luther Kátéiban az első pa
rancsolat magyarázatában tanít. A  cselekvés tehát nem máso
dik lépés a hithez képest, hanem maga a hit, annak megjele
nése, a felebarát, a másik ember felé fordult arca. „Ha szerettek 
engem, tartsátok meg a parancsolataimat” (János 14,15), „Ha az 
én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szerete- 
terűben” {János 15,10), — Jézusnak ezek a szavai világosan 
mutatják, hogy a keresztyén ember cselekvésének, jó cseleke
deteinek gyökere a Jézushoz való személyes viszony, a s z e r e te t -
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Éppen ez a szeretet azonban az, ami elválaszthatatlan a hittől, 
pontosabban annak része: bizodalmas ragaszkodás a szeretet tár
gyához. Ezért Jézus, parancsolatainak teljesítésére való felhí
vása tulajdonképpen a hitünket, tehát az iránta való ragaszko
dásunkat, teszi próbára, állítja sorompóba. Jakab apostol ezt 
így fejezte ki: „mutasd csak meg meg nekem azt a te cselekedet 
nélküli hitedet, én meg majd cselekedetemből mutatom meg 
neked a hitemet” (2,18).

A  hit és cselekedetek viszonyát a megigazulásban így is 
kifejezhetjük: Nem abban vagyok megigazulva, amit teszek, 
hanem abban, amit kapók —  ti. Istentől, Krisztus érdemét. Ez 
az ajándék azonban megváltoztatja az egész életemet. Ugyanezt 
a gondolatot fejezi ki a Formula Concord’ae is: „Es reimen und 
schidken sich fein zusammen dér Glaube und die gután Wertoe, 
aber der Glaube ist’s alléin, dér den Segen ergreift ohne die 
Werke, —  doch nimmer und zu keiner Zeit alléin ist.. .” (A 
hit és a jó cselekedetek szépen összeférnek és megegyeznek, 
mégis a hit az, amely cselekedetek nélkül megragadja az áldást, 
— mégsem marad magában soha és semmi körülmények kö
zött .. .” n —• ti. cselekedetek nélkül. A  megigazult ember 
ugyanis, aki hisz, vagyis, aki elfogadta Isten ajándékát a Krisz
tusban az most már ettől fogva „új teremtés” . Ez más szóval 
azt jelenti: maga Isten gondoskodik arról, hogy legyenek jó 

  cselekedetei, mert ezeket a cselekedeteket tulajdonképpen 
Krisztus cselekszi benne és általa (v. ö. Ef. 4,23—kk).

A  hit és cselekedetek viszonyát, illetőleg szerves, eleven 
összefüggését a Szentírás gyakran szemlélteti a fa, illetőleg nö
vény és annak termése, gyümölcse képével. Az Ótestamentom- 
ban elég utalni többek között 1. Zsolt. 8-ra, amely gazdag gyü
mölcsöt termő fához hasonlítja az igaz embert; ugyanilyen ér
telemben szól Péld. 11,30 is; Jer. 17,7— 8 hasonlóképpen. —  Az 
Űjtestamentomban Jézus arra figyelmeztet, hogy a gyümölcs 
elárulja a fa jó, vagy rossz voltát: Nem teremhet a jó fa rossz 
gyümölcsöt, rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Gyümölcseik
ről ismeritek meg azért őket —1 az embereket (Máté 7,15— 20). 
Viszont, amely fa jó gyümölcsöt nem terem, azt kivágják és 
tűzre vetik (Máté 3,10). Ugyanezek a gondolatok térnek vissza 
Máté 12,33-ban és 13,8-ban is. Ezek a szövegek mind arra fi
gyelmeztetnek, hogy amilyen természetesen termi a fa a termé
szetének, fajának megfelelő gyümölcsöt, úgy kell az ember 
belső világának is cselekedetekben kifejeződnie. S mivel a 
Szentírás tanúsága szerint az ember magától nem tudja az Is-
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termek kedves gyümölcsöket teremni, a parancsolt jó cseleke
deteket véghez vinni, azért az ember életének fáját „be kell ol
tani” . Jézus Krisztus életével kell közösségbe hozni, — a Szőlőtő 
és szőlővesszők képe (János 15) erre utal; de ugyanezt a gondo
latot fejezi ki Pál is Róma 11,17-kk-ben is. S mivel az ember
nek ez a Krisztussal való közösségbe kerülése a Szentlélek 
műve, azért az ilyen Krisztusba beoltott, megújult életű ember 
„gyümölcseit” , cselekedeteit a Lélek gyümölcseinek is lehet ne
vezni (Galata 5,22— 23;) vagy a világosság gyümölcseinek (Efe- 
zus 5,9). Filippi 1,11 szerint a hivők az igazság gyümölcseit ter- 
mik —  a dikajoszyné, tehát a megigazulás gyümölcseit! —  ame
lyeket Jézus Krisztus ad az embereknek Isten dicsőségére. Ja
kab 3,17 a felülről való bölcsesség gyümölcseit említi.

Mindezek a képek hasonlatok, kifejezések azt akarják 
mutatni, hogy a hit — ha igazi —1- belső kényszerből teszi a jót, 
mint ahogyan a jó fa is termi ízes gyümölcseit. „Fides facit per- 
sonam gratam et facit arborem, ergo etiam párna” (Luther WA 
34 I 141). A  gyümölcs képe azonban arra is emlékeztet, hogy a 
termés — sohasem öncél! Mindig valakinek, másoknak a hasz
nára van. Erre a gondolatra egyébként még visszatérünk. To
vábbá a gyümölcs : a növény táplálékfelvételének az eredménye. 
Amennyit felvett szervezetébe a tápláló anyagokból, annyit tud 
visszaadni gyümölcseiben. Ha sokat, többet, ha szűkösen, keve
sebbet.

Tehát „a hit alázatossága nem jelent pesszimizmust, kétel
kedést, defetizmust, vagy ehhez hasonlót s így tehát a cseleke
detekből való megigazulás elutasítása sem jelenthet közönyös
séget, szabadságot. Ahol megigazulás van, ott van megszentel- 
tetés is. Ahol hit van, ott kell lennie szeretetnek, ott kell lenni 
-cselekedeteknek is. Ha valaki hitben megigazulva békeségre 
jutott Istennel, akkor bizonyosan az emberekkel és önmagával 
is. Azt, hogy megigazulva hitből akar élni s nem cselekedetek
ből, azt éppen cselekedeteivel kell megmutatnia és megbizo
nyítania —  ez lehet a Jakablevél sajátságos megigazulástanának 
:az értelme” —  így Kari Barth Dogmatikájában.12

Melyek azonban ezek a jó cselekedeték, a hit gyümölcsei, 
amikről eddig szóltunk? Ez a kérdés éppen nem felesleges, mert 
eddigi elvi vizsgálódásunk itt vesz egyre gyakorlatibb fordu
latot.

Erre a kérdésre hallgassuk meg magának Luthernek a fe
leletét, aki — többek között —  egyik alapvető reformátori ira
tában „Von den guten Werken” —  a jó cselekedetekről —  (1520)
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foglalkozik ezzel a fontos kérdéssel. Elöljáróban leszögezi: Csak 
azok a jó cselekedetek igazán, amelyeket Isten parancsolt az 
embernek — s nem azok, amelyeket a kegyes ember talált ki 
önmaga számára kegyessége gyakorlásául és megmutatásául. 
Luther ezzel a megállapításával kora kegyességi gyakorlatát 
kívánta bírálni, amely a keresztyén életet nem elsősorban Isten 
parancsolatainak követésében, hanem a különféle egyházi ren
delések teljesítésében kereste. „Az emberek böjtölnek, imád
koznak, alapítványokat tesznek... Ha azonban megkérdezed 
őket, vajon bizonyosak-e abban, hogy mindezzel Istennek tet
szenek, akkor azt felelik: bizony ezt nem tudják, sőt kételked
nek benne” . Luther szerint ez azért van így, mert ezek az em
berek nem hitből, vagyis nem Isten iránti gyermeki bizodalom- 
ban végzik cselekedeteiket. Ezért azután nyugtalan a lelkiisme
retük.13 Azután Luther felemlíti, hogy még is vádolták őt azzal, 
hogy tiltja a jó cselekedeteket, mivel ily nagy súlyt helyez a 
hitre, s elveti a hitből nem származó cselekedeteket. Pedig —  
mondja — igazában a hit valóban jó cselekedeteit kívánja ta
nítani.

Luther ezután iratában rámutat a tízparancsolatra. Ebben 
mondotta meg Isten világosan és félreérthetetlenül, hogy mit 
kíván tőlünk, mi az a jó, amit tennünk kell. A  tízparancsolat 
alapján fejti ki a reformátor ebben az iratban etikai meggyő
ződésének a summáját. S ebben az a jellemző, hogy a hangsúly 
mindig a pozitívumokra esik s nem a negatívumokra. Vagyis 
a parancsolatokban nem tilalmakat lát elsősorban, hanem a he
lyes magatartásra, a jó cselekvésére való indításokat. Luther
nek ez az alapvető etikai felismerése Kátéiban is érvényesült a 
tízparancsolat magyarázatánál.

A  jó cselekedetekről szóló iratában Luther mindenekelőtt 
az első parancsolat alapvető jelentőségét emeli ki. Isten ebben 
a parancsolatban hitet kíván tőlünk — hogy Öt mindennél job
ban féljük, szeressük és csak őbenne bízzunk, ahogyan ezt ké
sőbb Kátéiban megfogalmazta. Ez a kiindulópont, ahova min
dig újra vissza kell térni. A  hivő keresztyén ember erkölcsi ma
gatartását ez határozza meg: az Istenhez való alapviszonya. 
Minden cselekedetének ebből a hitből kell folynia és ebben a 
hitben kell történnie. Abban a bizodalomban, hogy cselekedetei 
kedvesek lehetnek Isten előtt, mivel ő maga is kedves Isten előtt 
— megigazult, más kifejezéssel — a Krisztusért. S ami ebben a 
hitben történik, az bizonnyal kedves is lesz Isten színe előtt. 
Luther itt idézi I. Sám, 10,6-kk-t, ahol Sámuel azt ígéri Saulnak,
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hogy ha Isten lelke van vele, csak tegye, amit a kezeügyébe 
esik. A  hit tehát Luther számára a gyermeki bizodalam maga
tartása, amelyben élve a keresztyén ember minden dolgát Isten 
színe előtt állva végzi, abban a meggyőződésben, hogy azok neki 
tetszenek. S hogy melyek ezek. a cselekedetek, azokat nem ma
gunktól kell kitalálnunk, hiszen megmondotta Isten, hogy me
lyek azok, az ő parancsolataiban. Ezek a parancsolatok az em
beri élet teljességét felölelik, — ezt éppen Luther kátémagya
rázatai mutatják meg! —  s nem szűkítik meg a jó cselekedetek 
fogalmát vallásos cselekményekre, szertartásokra.

Hogy Luthernél a hangsúly az első parancsolatra esett, 
vagyis arra, hogy a keresztyén embernek minden dolga hitben 
kell, hogy végbemenjen, a maga korában érthető volt. A  Luther- 
korabeli kegyesség problémája a reformátor meglátása szerint 
a hit nélküli cselekedetek volt. Vagyis az üresjáratú vallásos 
„üzemelés” , a „Werkerei” , az öncélú, önmagáért való s önma
gában tetszelgő kegyesség, amelynek középpontja a vallásos 
ember. Hasonló volt ez a helyzet ahhoz, ami Pál apostol leve
leiből tükröződik. Hasonló volt a reformátor harcához Pál harca, 
amit a törvényeskedő judaisztikus kegyesség ellen folytatott, 
az önelégült farizeusi szemlélet ellen. Ezért találta meg Luther 
Pálban fegyvertársát, ezért találta meg Pál igehirdetésében az 
evangélium üzenetének azt a megfogalmazását —  az egyedül 
kegyelemből, ingyen, hit által való megigazulás formulájában 
—  amely a maga korában telibe talált.

Úgy tűnik, mintha korunk keresztyénségére inkább egy 
fordított előjelű helyzet volna a jellemző: a cselekedetek nélküli 
hit helyzete. Pontosabban: az a vallásosság, amely sokat emle
geti a maga „hivő” voltát, egyháziasságát, vallásos hagyomá
nyait, büszke hithős, esetleg vértanú őseire, a maga templomos 
kegyességére, őrzi régi szokásait — mindezek mellett azonban 
nem termi a mindennapi, gyakorlati életben ennek a sokat em
legetett hitének a gyümölcseit. Nincsenek jó cselekedetei. Val
lásossága az életnek egy szektorára vonatkozik csupán s nincs 
köze életének egyéb vonatkozásaihoz. Ez a helyzet azonban —• 
mint az eddigi rövid jellemzéséből is kitűnik —  csak első lát
szatra ellentétes a Luther-korabeliével. Valójában ugyanannak 
a jelenségnek, a keresztyénségnek eltorzulásának, beszűkülésé
nek kétféle arculatáról van szó, a gyökér azonban, sőt a jelen
ség magva, ugyanaz. A hit nélküli cselekedetek kegyessége val
lásos teljesítményekben, sajátosan keresztyénnek vélt magatar
tásban kereste önigazságát, az Isten előtt való kedvességet.
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Isten tetszésének elnyerését. Közben nem mert Istenre 
nézni, mert tele volt —  joggal — kételyekkel saját teljesítmé
nyének kielégítő volta felől. Sohasem tudta, vajon megüttötte 
e a mértéket, ezért nyugtalan lelfcüsmerettel, szorongva 
jártakéit s mindig újabb feltételeket szabott önmagának. Ezzel 
nárcisztikus módon elmerült önmaga szemléletébe s szeme elől 

, tévesztette a felebarátot is, annak igényét, valóságos szükségle
teit. Mert ha bátran, vagyis hittel, bizodalommal Istenre tekin
tett volna, akkor egyfelől megláthatta volna, hogy nincs oka 
félelemre, kétségeskedésre, mert Isten már igazságot ajándé
kozott neki a Krisztusban, tehát már elnyerte —  ajándékkép
pen az Isten előtt való kedvességet, arra tehát nem kell már 
önerejéből törekednie. Másfelől ebben az örvendező bizodalom- 
ban, kételyeinek mardosásától felszabadulva kiléphetett volna 
beszűkült kegyességének korlátáiból az élet tágas mezejére, 
ahol a valódi jócselekedetek gazdag lehetőségei várták.

A  cselekedetek nélküli hit ugyanennek a megüresedett ke- 
resztyénségnek egy másik megjelenése. Tulajdonképpen a „hit” 
kifejezés nem is helyénvaló itt, mert hiszen éppen az a baj, 
hogy ez a keresztyénség nem igazi hit, csak vallásosság, vallá
sos formák gyakorlása — azonban éppen a hit elevensége 
hiányzik belőle. Ha hit volna, akkor Istenben való bizodalom 
volna s akkor engedelmesség is volna, tehát Isten konkrét aka
ratának keresése és követése. Ez az akarat pedig mindig oda
fordít bennünket az emberek felé. Az a keresztyénség, amely
nek nincsenek ilyen cselekedetei, amelyből hiányzik a szeretet 
szolgálata, a felebarát javának keresése —  fából vaskarika. 
Meddő, terméketlen, olyan, mint a gyümölcs nélküli fa. A  fa 
létének értelme a gyümölcstermésben van —  Jézus tanítványai
nak életéé a szeretet szolgálatában. „Abban dicsőíttetik meg az 
én Atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremték és az én tanítvá
nyaim lesztek” (János 15,8); „Üj parancsolatot adok nektek, 
hogy egymást szeressétek..., arról ismeri meg mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek” (János 13, 
34—35). A  cselekedetek nélküli keresztyénség szeretet nélküli 
és éppen ezért hiányzik belőle az igazi hit is. Tehát nem ke
resztyénség, hanem csak annak torz mása, megcsúfolása az 
evangéliumnak. Az evangélium ugyanis Isten szeretetéről szóló 
üzenet. Erre azonban csak úgy felelhetünk Isten akarata sze
rint, ha ezt a szeretetet továbbadjuk a felebarátnak.
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Amikor Luther a jó cselekedetekről szóló művében — de 
persze egész teológiájában is —  olyan nagy súlyt helyez arra, 
hogy nagyon alaposan és részletesen kifejtse: hit az egyetlen 
igazi jó cselekedet, nem egy a többiek mellett, nem egy a sok 
közül, hanem a keresztyén ember alapmagatartása, Istenhez 
való egyedül helyes viszonyulása, amiből azután minden egyéb 
következik —  akkor rámutat keresztény exisztenciánk gyöke
rére, amely a keresztyén ember életének termő fáját hordozza. 
Ennek a fának azonban gyümölcsöket kell hordoznia s ezek 
éppen a konkrét jó cselekedetek.

Igaza van tehát Ragnar Bringnek,14 amikor elutasítja azt 
a vádat, hogy a lutheri teológia lebecsüli az úgynevezett „külső 
cselekedeteket” , vagyis a mindennapi életben végzett egyszerű 
tetteket, a felebarátnak nyújtott segítséget, az ember hivatás
végzése közben, munkájában, a társadalomban való forgolódá- 
sát. Nem (helytálló a vád, 'hogy a lutheri erkölcstan közömbös 
volna ezekben a kérdésekben. Éppen ellenkezőleg áll a dolog! 
Hiszen ezek a cselekedetek Luther tanítása szerint a hit kifeje
zése, egyenesen a keresztyén ember hitének egyik oldala, ti. a 
felebarát felé fordított oldala. A hit és cselekedetek összefüg
gésének világos felismerése alapvető Luther egész teológiájá
nak megértése szempontjából. Bring rámutat arra, hogy össze
függ ez a kérdésfcomplexus az evangélium és törvény, továbbá 
a hit és a józan ész viszonyának kérdésével is. A  szeretet éppen 
az, amely megköveteli, hogy a felebarát javára végzett csele
kedeteinkben a józan észtől vezettessük magunkat. Vagyis, 
tárgyszemen járjunk el, amikor pl. hivatásunkat teljesítjük,, 
munkánkat végezzük. A  szeretet ad érzéket a valóság iránt, 
vagyis az iránt: mire van szüksége felebarátomnak. Lelemé
nyessé tesz, hogy azt tegyük, amit az adott helyzet mint fel
adatot tűz elénk.

A  hit és a cselekedetek összefüggésének kérdésében hit- 
vallási irataink egyértelműen követik Luther tanítását. Az Ágos
tai Hitvallás VI. cikke így tanít: „Tanítják továbbá, hogy en
nek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie. Az Isten paran
csolatába foglalt jó cselekedeteket azért kell megtennünk, mi
vel ezt Isten kívánja; nem pedig abban bizakodva, hogy ezek
kel a cselekedetekkel lehetünk Isten színe előtt érdemessé a 
megigazulásra. Mert a bűnbocsánatot és megigazulást hittel ra
gadjuk meg.” Jellemző, hogy az Á. H. is hangsúlyozza: azok
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a jó cselekedetek, amiket Isten parancsolt. S nem kétséges, hegy
ezek a felebarát szeretetében, a nagy parancsolatban foglalha
tók össze. így is mondhatnék: a keresztyén embernek Isten felé 
fordulva egy dolga van: hinni, vagyis elfogadni azt, amit Isten 
ad, a bűnbocsánatot, Isten begyeimének gazdag ajándékait. A  
felebarát felé fordulva pedig az a dolga, hogy szeretőiének 
cselekedeteivel szolgáljon az élet egész széles területén.

Hogy a reformátorok milyen fontosnak tartották ennek a 
kérdésnek a tisztázását, arra jellemző, hogy az Á. H. egy külön 
cikkben, a XX-ban foglalkozik ezzel a kérdéssel. A  cikk címe: 
A hit és a jó cselekedetek, s ezzel a mondattal kezdődik; „Alap
talanul vádolják a mieinket azzal, hogy tiltják a jó cselekede
teket” . A  vád s az alapjául szolgáló félreértés tehát régi keletű: 
egyidős a lutheri reformációval. A  hitvallási iratok világos vá
laszt adnak. Viszont ezt a világos állásfoglalást minden evan
gélikus nemzedéknek a maga életében mindig újra realizálni 
kell. Itt sem elég, mint máshol sem, a reformáció tanításának, 
a hitvallási iratok szövegének megismétlése, hanem azt az élet 
aprópénzére kell váltania minden nemzedéknek.

A  hitvallás hivatkozik Ambrosiusra, a nagy egyházatyára: 
,,A jó akaratnak és az igaz cselekvésnek a hit szülőanyja” s 
ezzel is jelezni akarja, hogy nem új tanítást akar adni, hanem 
a helyes egyházi hagyomány folytatója kíván maradni. Másfelől 
utal arra, hogy a reformátorok „hasznos tanítást adtak vala
mennyi életformáról és kötelességről: arról, hogy az élet mi
lyen formái és az egyes hivatásokban milyen cselekedetek ked
vesek Istennek” . Vagyis a hangsúlyt félreérthetetlenül a min
dennapi élet gyakorlati magatartására, az erkölcsiségre, a hi
vatásteljesítésre, az emberekkel való együttélésből adódó alkal
makra teszi. Itt kell a jót cselekedni, itt kell helyt állani. 
Embernek kell lenni emberek között.

Ez a feladat általános, emberi, minden emberre elkötelező. 
A keresztyén ember jó cselekedeteinek indítéka, hite s ebből 
fakadó szeretete.15 Itt azonban vigyáznunk kell arra, hogy a 
szeretet képzetét és a szeretet cselekedeteit helyesen értelmez
zük. A  keresztyén értelemben vett szeretet, az „agapé” nem 
érzelmi felindulás, hanem ennél sokkal összetettebb valóság. 
Van benne világos felismerés, elszánt elhatározás és amellett 
való hűséges kitartás. Inkább a józanság jellemzi, mint a lel- 
kendezés. Döntő jellemvonása: kilépés önmagámból, áttörése az 
önzés szűk körének s odafordulás a felebarát felé; a másik 
ember javának keresése és munkálása. Ezért a szeretet cse-
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lekedeteit sem szabad szűkén értelmeznünk. Ne gondoljunk 
ezeknél feltétlenül és kizárólag a hagyományosan annak tar
tott irgalmassági gesztusokra, mint betegek meglátogatása, szo- 
morkodók megvigasztalása stb. Hanem idetartozik pl. a fele
barát hozzásegítése az őt megillető jogaihoz, vagy a köztulajdon 
védelme, a közjó érdekében végzett fáradozás. Ide tartozhat 
minden, ami a másik ember sorsát javítja, előmenetelét segíti.

Külön lehetne itt szólani a sajátosan lutheri veretű hiva
táserkölcsről. A  keresztyén ember választott életpályáján, mun
kahelyén Isten elhívó szavát, parancsát hallja meg. Hiszi, hogy 
Isten keze állította arra a helyre, ő mondja: Itt a helyed, itt 
légy keresztyén, ebben mutasd meg s gyakorold hitedet, vagyis 
itt szolgálj szeretetben felebarátodnak.

*

Gondolatmenetünket félbe kell szakítanunk. Ebben a rövid 
vázlatban igazán csak kevéske kóstolót adhattunk ebből a ha
talmas kérdéskomplexuslból, amit így jelöltünk meg: hit és 
cselekedetek. Csak éppen rávillanthattuk kutatásunk fényét 
néhány csomópontra, felhívhattuk a figyelmet a legjelentősébb 
feladatokra. Célunk csak az lehet, hogy felkeltsük és ébren- 
tartsuk az érdeklődést ez iránt a —  véleményünk szerint na
gyon időszerű —  kérdés iránt. S hogy további teológiai munkára 
serkentsünk ebben a vonnatkozásban is. Lutheri keresztyénsé- 
günk megtermékenyítheti az ökumenikus beszélgetést is.

Azt azonban, amit már eddig is felismertünk, le kell vin
nünk a gyülekezetekbe. El kell oszlatnunk félreértéseket, helyre 
kell igazítanunk téves nézeteket — mint ahogyan már a refor
mátorok is tették — amikor szembeszálltak a váddal, mintha 
mi ,,tiltanék a jó cselekedeteket” . Rá kell mutatnunk arra, 
mindig újra, hogy a keresztyén embernek ki kell lépnie a belső 
szobából, át kell törnie a beszűkült „gettó-keresztyénség” kor
látáit, kérésié kell és meg kell találnia a jó cselekvésének gaz
dag alkalmait a mindennapi életben, felebarátai között.

*

Befejezésül még egy sajátosan gyakorlati teológiai téma
körben próbáljuk meg eddigi vizsgálódásunkat gyümölcsöztetni 
s néhány egészen gyakorlati konzekvenciára rámutatni. S ez az 
istentisztelet.
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Az „istentisztelet” kifejezés magyar nyelvhasználatunkban 
félreértéseikre vezethet. Nevezetesen, ha a fogalom lényegét 
szóelemzéssel közelítjük meg, az a benyomás támadhat, hogy 
itt arról van szó: az ember valamiféle tiszteleadásban részesíti 
az Istent. Mintha erre Istennek szüksége volna, mintha az 
istentisztelet alkalmán való megjelenésünkkel megtisztelnék Ot, 
mintha mintegy meglátogatnék Istent a templomban, az isten- 
tisztelet helyén. Nem kevés keresztyén ember, talán inkább 
tudat alatt, valahogy ilyenformán is gondolkodik s a maga 
keresztyénaégének, „vallásgyakorlatának” lényegét ebben az 
időnkénti „vizit” -ben látja. Elment a templomba s ezzel — 
amint mondani szokták —  „teljesítette vallásos kötelezettsé
geit” —  már maga a kifejezés is hajmeresztő! —  s ezzel néha 
véget is ér számára a keresztyénség. A  templomajtónál kezdő
dik s —  egy óra múlva —  ugyanott 'be is fejeződik. Hétköznap
jainak nem sok köze van hitéhez —  ha ugyan lehet ezt a 
magatartást még hitnek nevezni!

Ilyen és ehhez hasonló félreértések élnek gyülekezeteink
ben s ezek ellen harcolnunk kell. Persze ez nemcsak nyelvé
szeti, fogalmazási feladat. Más nyelvek szerencsésebbek e te
kintetben, a félreértések és tévedések azonban ott sem hiá
nyoznak, hiszen ezek sokkal mélyebben gyökereznek. A  német 
„Gottesdienst” , az angol „servioe” legalábbis nyelvtanilag, job
ban megközelíti a valóságot, amiről szó van. Az Ut-i „leitour- 
gia” kifejezés eredeti profán értelme: szolgálat, szolgálattétel, 
valamely konkrét szolgálat teljesítése, szolgáltatás, teljesít
mény. Maga az Üt többféle értelemben is használja: az Ót-i 
papi szolgálat (Lukács 1,23), Jézus főpapi szolgálata (Zsid. 8. 2. 
6), az apostoli szolgálat (Róm 15,16), a szorosabb értelemben 
vett gyülekezeti istentisztelet (Csel. 13,2), a keresztyén élet 
szolgálata (Fii. 2,17) értelmében.

Az istentiszteletben tehát —  egyéb Űt-i kifejezések és a 
keresztyén istentisztelet egész valóságának figyelembevételével 
is mondhatjuk ezt —  szolgálatról van szó. Az a kérdés: kicsoda 
szolgál kinek s milyen értelemben? Isten szolgál-e az embernek, 
vagy az ember Istennek — vagy esetleg mind a kettőről is 
van szó az istentiszteletben? Talán legjobban tesszük, ha Luther 
thorgaui templomavató beszédéből indulunk ki (1544. okt. 4.), 
ahol a reformátor szerint az istentiszteletben „A mi Urunk szól 
hozzánk szent igéjével, mi pedig beszélünk vele imádsággal és 
énekkel” .

Eszerint a meghatározás szerint az istentisztelet elsőrenden 
és alapvetően Isten műve, opus Dei. Isten cselekszik benne az
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emberrel. Eszköze az ige, a prédikációban, az olvasott és hir
detett igében, az élőszóval kizendíteft evangéliumban s a szent
ségekben. Tulajdonképpen úgy válunk mindig újra Isten né
pévé, gyülekezetévé, hogy igéjével összegyűjt, hívogat, feloldoz 
tanácsol, dorgál s vigasztal bennünket. Ebben az összesereglés- 
ben vagyunk s leszünk mindig újra egyház. Ennek az elsőren
den való alkalma az istentisztelet s Istennek ez a velünk való 
cselekvése szolgálat. Itt válik valóra mindig újra Jézus szava: 
„Az ember f ia ... azért jött, hogy szolgáljon és adja az ő életét 
váltságul sokakért.”  (Máté 20,28). Figyelemreméltó, hogy az 
eredetiben a „diakónein” ige van. Jézus szolgálata mindig egé
szen kézzelfogható és gyakorlati. Egyházát teremtő, konstituáló,' 
fenntartó és kormányzó, vezérlő és építő munkáját Isten szinte 
szemmel láthatóan végzi az istentiszteletben. Amit Isten a 
Krisztusban elvégezett érettünk s amit Szentlelkével végezni 
akar bennünk, azt is mind istentiszteletben nyújtja nekünk. 
Persze nemcsak itt, de mégis elsősorban itt.

Az istentiszteletben azonban az ember, a gyülekezet is 
felel Isten megszólítására. Énékkel és imádsággal, mondja Lu
ther. Magasztalással, hálaadással, imádattal. Ebben az értelem
ben, ti. az adoráció értelmében tényleg tiszteljük Istent az 
istentiszteletben. Ennek azonban mindig előzménye, feltétele 
az Isten cselekedete, műve. A  bűnvallás, hitvallás, könyörgés 
annak jele, hogy az ember, a gyülekezet figyelmes hallgatója 
Isten igéjének. Tehát hitének kifejezése. Hitében Ámen-t mond 
mindarra, amit Isten mondott és cselekedett. Nem kiegészítése 
ez az Isten cselekvésének, hanem következménye, természetes 
és elmaradhatatlan gyümölcse.

Ennek az Isten megszólító igéjére adott feleletnek azon
ban nyilván nem lehet vége akkor, amikor a gyülekezet kilép 
a templom ajtaján. Nemcsak a templom, vagy maga az egyház 
Isten háza, hanem az egész világ Isten épülete, ahol a gyüle
kezetnek szolgálnia kell —  mondja legújabb könyvében Ro
binson püspök.10 Az istentisztelet emberi oldalának, amelyben 
a gyülekezet felel Urának, van egy tágabb értelme is. E szerint 
a keresztyén gyülekezet, a, keresztyén ember egész léte, egész 
élete istentisztelet kell hogy legyen. Itt, a mindennapi életben, 
a hivatásban, a munkahelyen, a családban, az emberek között 
kell bizonyságot tennie arról, hogy valóban meghallotta Isten 
igéjét. Egész életével kell Arnen-t mondania a prédikációra s 
nem csupán a templomban, a liturgiában.

Erre a kiszélesített értelemben vett istentiszteletre gondol
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hatott Pál apostol, amikor a Római levél 12. részének első ver
sében „okos istentiszteletről” beszél. S meg is mondja, hogy 
ez nem más, mint a hívők egész életének odaszánása Istennek 
kedves áldozatul. S hogy mi lehet ez a kedves áldozat,- azt 
többek között Jakab apostoltól is megtudhatjuk. „Tiszta és 
szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és Atya előtt ez: meg
látogatni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban.. 
(Jakab 1,27).

Hitünkkel az istentiszteletben meg kell ragadnunk Isten
nek ajándékait, melyeket igéjében és szentségeiben felkínál. 
Erre mindig újra szükségünk van; ebben a hitben kell meg
maradnunk, épülnünk, erősödnünk. Hitünket táplálják Isten 
ajándékai, hogy növekedhessünk abban. Hitünk azonban nem 
lehet öncél. Nem azért veszünk részt az istentiszteletben, hogy 
ebben a „vallásos környezetben” mintegy jól érezzük magun
kat s egy időre megfeledkezzünk a köznapi életről —  amint 
ezt talán néha és némely kegyes széplelkek vélik, hanem azért, 
hogy megtelhessünk erővel, felvérteztessünk és felkészíttethes
sünk a szolgálatra. A só és a kovász és a világosság alázatos és 
készséges szolgálatára. (Máté 5,13— 16).

Ez a szolgálat: felelősségvállalás. A  jó cselekedeteket az 
élet legszélesebb területén kell a hívőnek gyakorolnia. Le kell 
mondanunk arról, hogy e tanulmány szűk keretei között mind
ezeket a területeket felsoroljuk. Csak egyre szeretnénk igen 
nyomatékosan rámutatni: a közélet, az emberekkel a társada
lomban, a népek társaságában való együttélés területe. Nem 
véletlen, hogy ezzel kapcsolatban szokták beszélni a gyülekezet 
ún. „politikai istentiszteletéről” . Ebben az a felismerés jut ki
fejezésre, hogy a keresztyén ember s a gyülekezet, az egyház 
is a maga közösségében Isten színe előtt végezheti szolgálatát 
akkor, amikor felelősséget vállal ezen a területen. A  mi korunk
ban, az atomkorszakban, különösen is időszerű és jelentős ez a 
felelősségvállalás. Tanulmányunk elején rámutattunk arra, 
hogy a hit és cselekedetek témakörét mennyire időszerűvé te
szi az, hogy korunkban a béke megőrzése vagy meg nem őrzése 
az emberiség létének kérdése lehet. Ebben a kérdésben senki 
sem lehet közömbös, mindenkinek felelősséget kell vállalnia. 
S hogy az egyházak világszerte ráébrednék erre a felelősségre, 
annak példája többek között az is, hogy különböző egyházi 
szervezetek, egyes egyházak is sokfelé szót emeltek az Egyesült 
Államok vietnami hadviselésével, vagy a Dél-afrikai Unió faj
üldöző politikájával kapcsolatban.
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Így próbáltunk felelni arra az elöljáróban felvetett kér
désre: Hogyan érvényesül a keresztyén hit, mint magatartás az 
emberi közösségben? Ügy, hogy termi a jó gyümölcsöket, végzi 
a helyén való istentiszteletet, a szolgálat életformájában, ott, 
azon a helyen és itt ebben a mi időnkben, ahová Isten akarata 
állította.

Groó Gyula 

1 Groó Gyula: Jakab levele, 1963. 73. o.
2 U. o. 85. o.
3 Martin Niemöller: ökumene heute — eine Hoffnung für morgen. Síimmé, 

1965. 2. sz. 43. o.
4 Helge Brattgard: Glaube ohne Werke? Helsinki 1963—1964. 329.—kk. o.
5 Hans Iwand: Glaubensgerechtigkeit nach Luthers Lehre, 1951. 45. o.
6 Iwand, u. o. 48. o. — id. Luthert, WA 39,1 238,9
7 Iwand, u. o. 47. o.
8 Iwand, u. o. 49—50. o.
9 v. ö. Modalsli: Das Gericht nach den Werken, 1962.

10 Modalsli, u. o. 142. o.
11 Formula Concordiae Sol. deci. III. 4.
12 K. Barth: Kirchliche Dogmatik IV/1, 700—101. o.
13 D. Martin Luther: Von den guten Werken, WA VI, 204—kk. o.
14 Ragnar Bring: Das Verhaltnis von Glauben und Werken in dér lutherischert 

Theologie, 1955. 15—kk. o.
15 V. ö. Bring. u. o. 130—kk. o.
16 John A. T. Robinson: The New Reformation? — 1965.
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A szociáletika fő irányai a mai teológiában

Az egyház és a mai társadalom viszonyának 
teológiai alapkérdései

Ismeretes, hogy a II. világháború utáni teológia két prob
lémakör felé fordult a legnagyobb érdeklődéssel: a hermeneu
tika és a szociáletika felé. Ez a kettő azonban végeredményben 
ugyanarra a centrális kérdésre vezethető vissza, amelyet így 
szoktunk megfogalmazni: az egyház a modem világban. A  
Szentírás helyes magyarázásának hermeneutikai problémája, 
a Bultmann- és Robinson-vita, mögött a tulajdonképpen kérdés 
ez: hogyan szóljon, hogyan hirdesse Isten igéjét az egyház a 
nagykorúvá lett, modem világban? A  szociáletika iránti, egyre 
növekvő érdeklődés mozgatórúgója pedig mindannyiuniknak ez 
az exisztenciális kérdése: hogyan éljen az egyház, a keresztyén 
ember a régitől alapjaiban különböző, új társadalomban?

Nem véletlen tehát, hogy a II. vatikáni zsinat szkémái kö
zött fő helyen szerepel „Az egyházról a mai világban” címet 
viselő, nagy tervezet. Megvitatása a legutóbbi ülésszakon már 
megkezdődött, de félbeszakadt. Feszült figyelemmel várjuk, át 
tudja-e tömi a zsinat haladó többsége azokat az akadályokat, 
amelyeket a konzervatív erők a pápai udvarban és főleg a latin 
katolikus országokban próbálnak a modem világ iránt megér
tőbb, korszerűbb római katolikus magatartás útjába állítani.

Ugyanakkor az Egyházak Világtanácsa 1966 nyarán nagy 
világkonferenciát hív össze az „egyház és társadalom” kérdé
sében. Nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy közös nevezőre pró
bálja hozni a világ nemkatolikus keresztyénségének állásfog
lalásait a mai világ jövőjéért, az emberért való egyetemes ke
resztyén felelősség kérdéseiben, és útmutató szót találjon a vi- 
lágkeresztyénség mai nagy szociáletikai feladataiban. Ennek 
a tervezett nagy világkonferenciának a jelentőségét és az ott 
hozandó döntések fontosságát —  különösen a vatikáni zsinat 
ősszel hozandó, hasonló témakörű döntései után —  nem becsül
hetjük elég nagyra. Talán a XX. század utolsó évtizedeinek 
keresztyénsége szempontjából is döntő lesz, sikerül-e itt kiala
kítani közös keresztyén felfogást — legalább nagy vonalakban 
— az egyház és a társadalom helyes viszonyáról; és hogy ez a 
világkonferencia tanúsága lesz-e majd a mai keresztyénség el-
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határozottságának, hogy Krisztusban nem önmagát, saját érde
keit, hanem a világot és az embert kívánja szolgálni, a szere
tet minden irányú felelősségével!

Hogy erre a nagy feladatra felkészüljünk, először is annak 
a helyzetnek a megismerésére van szükség, amelyben a mai 
keresztyén teológia van, amikor az egyház és a modem világ, 
az egyház és a mai társadalom kérdése előtt áll. A  II. világ
háború után közhellyé vált, hogy az egyháznak felül kell vizs
gálnia helyzetét és szolgálata módját a megváltozott világban. 
Tág horizontú etikák és szűkebb témakörű szociáletikai mun
kák próbálták ezt az önkritikát és új tájékozódást elvégezni. 
A  tényleges helyzetnek és a feladatoknak analízise azonban 
azt mutatta, hogy nemcsak a részletekben, hanem az alapvető 
kérdésekben is igen lényeges eltérések vannak. Nemcsak a ró
mai katolikus és a reformációi egyházak között, hanem az 
utóbbiak területén is. Hogy rögtön a legnagyobbat említsük: 
nincs egyetértés abban az igazán döntő kérdésben, van-e egyál
talán a Szentírás igéjéből levezethető, részletes keresztyén szo- 
ciáletika, vagy a keresztyének az egyház és társadalom konk
rét kérdéseiben hívő értelmük döntéseire vannak utalva.

Még vigasztaló, hogy egyházak és keresztyének más-mas. 
teológiai alapokról kiindulva is hozhatnak jó, helyesnek bizo
nyuló döntéseket. Ez azonban nem ment föl bennünket az éles, 
tiszta, gyökerekig hatoló teológiai gondolkodás és közös erőfe
szítés kötelezettsége alól. Mert ha rosszak az alapok, az épület 
ugyan állhat egy ideig, de nagy teherpróbák alatt váratlanul 
össze is dőlhet. Ezért a helyes csak az lehet, ha jó teológiai 
alapokra állva döntünk és cselekszünk az egyház és a mai tár
sadalom nagy kérdéseiben! Ehhez viszont szükséges a keresz
tyén szociáletika mai helyzetének felmérése, amennyire ez el
érhető, és kritikai állásfoglalásunk kialakítása, szolgálat cél
jával.

A  következők során —  nagy körvonalakban — megpróbál
juk ezt a keresztyén szociáletikai helyzetképet megrajzolni, 
elsősorban a II. világháború utáni teológia legfontosabb mun
kái alapján. Tudatában vagyunk minden ilyen kísérlet egyol
dalúságainak, töredékességének. De ha ez a helyzetkép-kísérlet 
a szociáletika alapkérdéseinek elmélyültebb, további átgondo
lására indít, próbálkozásunk nem volt hiábavaló.
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1. A  SZENTÍRAS m i n t  s z o c i á l p o l i t i k a i  
TÖ R VÉNYK Ö NYV —  A  N A IV  BIBLICIZM US  

„M EGOLDÁSA”

A Szentírás nemcsak Isten és az embervilág viszonyáról 
szól. Azt is elénk tárja, hogyan alakította át Isten ítélő-kegyel- 
xnes szeretete Izrael népének és az első keresztyéneknek az 
életét. Szó esik a Szentírásban az ótestamentumi gyülekezet 
gazdasági életrendjéről, bíráskodásáról, hadviselési törvényei
ről, az újszövetségi gyülekezet viszonyáról a családi élet kér
déseihez, az állami felsőbbségthez, a testi munkához stb.

Ha a Szentírásra úgy tekintünk, mint Isten szó szerinti, 
közvetlen kinyilatkoztatására, kézenfekvő az a felfogás, hogy a 
családi, gazdasági, politikai élet mai kérdéseiben is közvetlenül 
megmutatja a helyes utat —  csak a megfelelő bibliai szakaszo
kat és verseket kell hozzá megtalálnunk! Mivel pedig egy kis 
leleményességgel és fantáziával szinte mindent bele lehet „ma
gyarázni” egy-egy összefüggéséből kiszakított bibliai mondatba, 
nem csodálkozhatunk rajta, hogy ez a kritikátlan, naiv „bibli- 
cizmus” annyi zűrzavart okozott már a keresztyénség története 
során. A  Szentírás azonban nem etikai kódex, még kevésbé szo- 
ciáletikai —  családjogi, gazdasági vagy politikai — törvény- 
könyv minden kor és minden lársadalom számára! Aki a Biblia 
egyes helyeiből közvetlen eligazítást próbál kiolvasni konkrét 
szociáletikai kérdésekben, két dologgal nem számol komolyan. 
Az egyik az, hogy a kinyilatkoztatás Isten és az ember viszo
nyára, nem pedig a földi élet külső rendjére vonatkozik. A  má
sik az, hogy a Szentírásban található társadalmi-gyülekezeti 
életviszonyok és a mi korunk között legalább kétezer év múlt el. 
Ezért a Biblia konkrét szociáletikai útmutatásai sem vihetők át 
naiv, kritikátlan közvetlenséggel korunkba a legnagyobb té
vedések veszélye nélkül.

Csak két példát említünk a Szentírás ilyen kritikátlan szo
ciáletikai használatának lehetetlenségére. Pál apostol az I. Ko- 
rinthusi levélben azt tanácsolja, hogy a hátralevő idő rövidsége 
miatt jobban cselekszik, aki nem adja a leányát férjhez (7,38). 
Elfogadnánk-e ma ezt a keresztyén etika álláspontjának? 
R. Comelsen amerikai teológus Gén 2,15-öt idézi, mely szerint 
Isten az első embert „Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és 
őrizze azt” . Szerinte ebből „világosan következik” , hogy mivel 
Isten az emlber tulajdonába helyezte és rábízta a kertet, bibliai- 
lag igazolt a föld és a termelőeszközök privát birtoklása. Ha 
mosolygunk is ezen az érvelésen, nem ugyanazon metodikai
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alapelvek nyomán történik-e a bibliai helyek felhasználása 
amikor valaki például a Bibliából vett citátumokkal akarja iga
zolni a háború elkerülhetetlenségét, „mert a Szentírás szerint 
mindig lesznek háborúk” ? Vagy nem ezt a kritikátlan módszert 
alkalmazza-e, aki minden mai —  etikai vagy szociáletikai —. 
kérdésben igehely-érvekkel és ellenérvekkel próbálja igazán 
„keresztyénné” tenni a saját, előre kialakított álláspontját? A 
szentírási igehelyekkel való közvetlen igazolás ezért a szociál- 
etika területén igen kérdéses eljárás!

Luther reformátori felfogása éles különbséget tesz a Szent- 
írásban törvény és evangélium között, s a kettő közül az evan
géliumot tartja Isten igéje igazi, lényeges, tartalmának. A tör
vény ellenben nemcsak az írásban, hanem az értelmünkben, 
lelkiismeretünkben is megtalálható. Különösen áll ez a világi 
élet rendjére, melyben értelmünk és a lelkiismeretünk a fő ta
nácsadók! Ezzel magyarázza a reformátor, hogy a rómaiak vagy 
a törökök a Szentírás nélkül is jól szervezett államrendet tud
tak felépíteni; ezekről a dolgokról ugyanis nincsen kinyilatkoz
tatás az igében. A  Tízparancsolat és az apostoli parainesis vil- 
lámfényszerűen belevilágítanak Isten nagy életrendjébe, me
lyet a teremtésben adott a világnak, anélkül azonban, hogy rész
letezett és minden időre szóló eligazításokat adnának a legtöbb 
konkrét kérdésünkben. „A  Bibliában egyáltalán nem esik szó 
a legtöbb olyan kérdésről, amelyekkel a mindennapi életben ta
lálkozunk.1

Mi a kritériuma annak, hogy egyes szociáletikai kérdések
ben minden meggondolás nélkül támaszkodunk kiszakított ige
helyekre, míg más —  ugyanilyen joggal idézhető —  igehelye
ket soha eszünkbe sem jutna megemlíteni? A  legtöbb ilyen, eset
ben nem a Szentírás irányítja valójában a szociáletika dönté
seit, hanem —  helyes vagy helytelen — etikai döntéseinket pró
báljuk utólag ellátni az „igei igazolás” dicsfényével.

2. „NINCS K ÜLÖ N  KERESZTYÉN SZOCIÁLETIKA”
—  LOEGSTRUP, ROBINSON

A Szentírás etikai parainesise kortörténeti gyökereinek fel
tárása a bibliakritikában lassanként lehetetlenné tette a naiv 
biblicista módszert a szociáletikában. Nem csodálkozhatunk 
rajta, hogy az inga az ellenkező végletbe lendült át. Fokozato
san utat tört magának az a felfogás, hogy a keresztyénség hitből 
fakadó „új engedelmességre” vezet el, de nem ad semmilyen vál-
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tozatlan, örökérvényű etikai szisztémát. És különösen nem ad 
a gazdasági, társadalmi és politikai életet irányító „keresztyén 
etikai normákat” .

Friedrich Naumann (1860— 1919) azon a nézeten volt, hogy 
az egyéni és a szociáletikát élesen el kell választani egymástól. 
Az utóbbinak a személyes keresztyén élet szeretetmoráljától 
teljesen eltérő etikai törvényei vannak, például a bűn megbün
tetése (Eigengesetzlichkeit). „Az életnek mindkettőre szüksége 
van: a páncélozott ökölre is, Jézus kezére is, mindegyikre a meg
felelő időben és helyen.” Ernst Troeltsch (1865— 1923) a ke- 
resztyénség szociális tanításainak nagy történetírója, ugyancsak 
azt vallja, hogy a kérészty énségnek „nincs szociálteológiája, te
hát nincs vallásos alapeszméjéből közvetlenül származó szociál- 
teóriája. ... A  teológiai etika, ahol természetszerűleg keres va
lami ilyet az ember, ebből a szempontból nem kielégítő” .2

A  legújabb teológiai irodalomban nem kis feltűnést keltett 
Knud E. Loegstrup dán teológusnak —  egyébként a bultmanni 
teológia követőjének —  radikális könyve „az etikai parancs
ról” .3 Loegstrup nemcsak a szociál-, hanem az individuáletikára 
nézve is tagadja bármiféle mindenkire érvényes, részletes ke
resztyén életszabályok lehetőségét. Létünk alaptörvénye, hogy 
ki vagyunk szolgáltatva egymásnak, életre-halálra; minden pil
lanatban mások életének egy darabját tartjuk a kezünkben. Jé
zusnak csak egyetlen, radikális követelése van velünk szemben: 
a feltétlen felebaráti szeretet. Jézus igehirdetésén hajótörést 
szenved minden etikai törvényalkotás. „Nincs benne semmi uta
sítás, semmi előírás, semmi morál, semmi kazuisztika; semmi 
sem mentesíti az embert felelőssége alól azzal, hogy előre meg
oldaná azokat a konfliktusokat, melyek elé ez a felelősség ál
lít.”4 „Jézus igehirdetésében Isten parancsa egyedül arra irá
nyul, hogy az egyes ember megfontolásai közben ne a saját jól 
felfogott érdekéből cselekedjék, hanem a másik ember javát 
engedje döntővé tenni.”5 Mindezek következtében a keresz- 
tyénség nem ad „politikai vagy etikai jobban tudást” , hanem 
a szeretetben mérlegelő hit felelőssége alá állít.6

Hasonló radikális szeretet-etikát hirdet legújabb írásaiban 
a világhírnévre szert tett anglikán püspök, John A. T. Robinson. 
„Jézus maga semmilyen döntést nem hoz helyettünk. Számára 
az a döntő, hogy a szeretet megtalálja a maga útját —  a saját 
útját minden helyzetben —-, ha teljes őszinteséggel és egészen 
megnyitjuk magunkat az előtt, ami ránk következik.” 7 Ez nem 
jelenti azt Robinsonnál, hogy a szeretet-parancsra nem kell eti
kai normáknak épülniük; szerinte azonban ezek az erkölcsi nor-
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mák sohasem tehetők abszolúttá, mert mindig bizonyos konkrét 
helyzetre, szituációra vonatkoznak. „Le kell mérnünk, hogy az 
adott szituációban mi igazán a szeretet legnagyobb mértéke az 
összes érdekelt személyek számára.”8 Végeredményben — erre 
éppen legújabb irata mutat rá élesen —  Robinson szerint tehát 
nincs általános érvényű keresztyén szociáletika sem. A  szeretet 
„feltétlen igényében, kikerülhetetlen uralmában van minden 
igazi keresztyén válasz legmélyebb változatlansága, minden 
időben és minden helyen . . .  De hogy a keres zttyéninek mit kell 
egyes esetekben cselekednie ahhoz, hogy ez az igény formát 
öltsön, ez minden évszázadban, minden társadalomban 'és min
den egyes embernél más és más lesz” .9 Ezért „nincs általános 
érvényű keresztyén szociáletika” .10 Emil Brunnemek is szemé
re veti, hogy egyébként „nagyszerű etikájában” 11 jól felfedez
hetők a konzervatív, önelégült, kispolgári svájci társadalom éle
tének nyomai. „Egy etika nyersanyagát egy-egy társadalom, év
század vagy csoport erkölcsisége szolgáltatja. Az idők változnak, 
és f-elük változnak a keresztyének is.” 12

Loegstrup, Robinson és más mai „radikális etikusok” min
den részletigaza mellett ez az etikai álláspont végeredményben 
mégiscsak azt jelentené, hogy nem Isten akarata, Isten törvénye 
határozza meg konkrét helyzetekben hozott döntéseinket, hanem 
ez a konkrét helyzet írja elő az erkölcsi normát, Isten akaratát 
abban a pillanatban a keresztyének számára. Ez azonban az eti
kai alapviszony — Isten akarata az első, ezt követi konkrét 
engedelmességünk — teljes visszájára fordítását jelenti! Nincs-e 
hát az említett két szélső álláspont között más lehetőség is etikai 
döntéseink számára?

3. A  „KRISZTOLÓGIAI AN ALO G IK U S KÖVETKEZTETÉS” 
MÓDSZERE A  SZOCIÁLETIKABAN  

—  BARTH MÓDOSÍTOTT BIBLICIZM USA

A  két világháború között a barthi teológia csillaga ragyo
gott a legfényesebben a teológia egén. Érthető, ha sok követőt 
vonzott az az újszerű út is, amelyre Barth Károly a szociáletika 
területén lépett. Szociáletikai felfogását a II. világháborút köz
vetlenül megelőző és követő időkben két kisebb iratában fej
tette ki.13

Teológiai alaptételét —  Isten akaratát egyedül a Szentírás
ból ismerhetjük meg, sehol másutt —  alkalmazza a világ és a 
társadalom életrendjére is. Követőivel együtt élesen elutasítja 
azt a Lutherra visszamenő felfogást, hogy Isten a világi élet
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r e n d jé t  a teremtéskor beírta értelmünkbe és szívünkbe. Szerin
tük ez „természeti teológia” . Azt a követelést állítják fel, hogy 
a világ és a társadalom életrendjét ugyanúgy, mint a gyüleke
zetét, a Jézus Krisztusról szóló bibliai üzenetből kell levezetni. 
A Krisztus-kinyilatkoztatás a teológia alfája és ómegája, ezért 
Barth és követői szerint a szociáletikában is „krisztológiai meg
alapozásra” van szükség.

A súlyos probléma csak az, hogyan történjék ez a „krisz
tológiai indoklás” ? Barth nagyon is éles szemű teológus annak 
meglátására, hogy a Szentírás egyfelől nem ad szociáletikát, 
részletes normákat; másfelől —  ha meg is lennének benne ilyen 
rend körvonalai — azokat nem lehetne egyszerűen alkalmazni 
egy alapjaiban megváltozott világra. Ezért új módszert javasol: 
meg kell keresni a bibliai üzenet fő igazságait, centrális gondo
latait, és ezek „hasonlatosságára”, analógiájára kell átformálni 
a világ és a társadalom életét. Szerinte az egyház és a keresz
tyének az összes adódó lehetőségek gondos, lelkiismeretes mér
legelésével mindig azokat a megoldásokat támogassák, „ame
lyeknek realizálása annak a hasonmását, megfelelőjét, analógiá
ját, tükörképét teszi láthatóvá, ami hitvallásának és igehirde
tésének tartalma.14 Két példát említünk, mire vezet ez a módszer 
a gyakorlatban. Barth a lokálpatriotizmus és sovinizmus elleni 
állásfoglalását arra vezeti vissza, hogy a keresztyén hit egye
temes és ökuménikus, tehát a világban sem tűrheti el a partiku- 
larizmust. Tehát szerinte azt, hogy a világban mi a helyes és 
követendő, a gyülekezet életéből kell levezetni. Mert a közép
pont Krisztus, körülötte a belső kör az egyház, és ezt veszi kö
rül a tágabb kör, a világ. A  világ életének ezért a gyülekezet 
élete analógiájára kell formálódnia.15

Barthnak ezt a módosított biblicizmusát követik a szociál
etikában még Alfréd de Quervain,16 Gottfried W. Locher,17 to
vábbá Hendrik van Oyen18 és mások. Közös jellemzőjük a ter
mészetes erkölcsi törvény és a természetes emberi lelkiismeret 
radikális elutasítása ezekben a kérdésekben.

Kritikánk ezzel a szociáietikai módszerrel kapcsolatban lé
nyegében ugyanaz, mint a biblicista eljárásnál volt. Barth és. 
követői itt beleesnek abba a hibába, hogy „jelek” , analógiák ré
vén láthatóvá kívánják tenni a világban Jézus Krisztus rejtett, 
szolgai formában található és csak a hit számára felfogható ural
mát. Másrészt „lehetetlen feladatra vállalkozik, aki tartható és 
meggyőző analógiákat keres a XX. század bonyolult világa és 
az Újszövetség világa közt” .19
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4. „MODELLEK” SZOCIÁLETIKAI DÖNTÉSEINK SZÁM ÁRA  
—  THIELICKE FESZÜLTSÉG-ETIKÁJA

A naiv, kritikátlan biblidzmus és Barth „kérügmatikus szo- 
ciáletikája” a Szentírás világából közelednek a mai világ kér
déseihez. A következőkben két olyan szociáletikai típust veszünk 
sorra, amelyek a világ felöl próbálnak eljutni a keresztyén fe
lelethez.

Az első, jellegzetes példa erre Helmut Thielicke vaskos kö
tetekben kifejtett, szociáletikai szempontból erősen negatív jel
legű „feszültség-teológiája” . A  „két kormányzat” lutheri taní
tását az Újszövetség alapján úgy interpretálja, hogy azokban 
nem két, egymástól független létterületet lát, nem is csupán 
Isten két, egyidejű kormányzási módját, hanem a régi és új 
aión egymást metsző feszültség-zónáját, melyek nem egymás
ban, hanem egymás mögött helyezkednek el. A két aión feszült
ségének „állandó pergőtüzében” él a keresztyén hivő, és egy 
pillanatra sem juthat nyugalomhoz.20 Közben pedig a világra 
úgy néz Thielicke, mint amely „a bűneset és az ítélet” között 
él.21 Elutasítja a normatív, törvényalkotó etikai módszert. Az 
etika fő feladatának azt látja, hogy analitikai-kritikus módszer
rel elemezze etikai döntéseinek tényezőit, „feltárva a bűn csap
dáit” , másfelől megjelölje azt az irányt, „útcsapást” , amely felé 
a mai világban Isten parancsolatai mutatnak.22

E szociáletikai típus számára a keresztyén élet állandó 
„konfliktus-szituáció”, melyben a teológia kétféle módon köny- 
nyítheti meg személyes, mindig új és összehasonlíthatatlan dön
téseinket. Egyrészt azzal, hogy bizonyos alapelveket, alaptéte
leket helyez a „hátunk mögé”, amelyre döntéseink közben visz- 
szatekinthetünk. Másrészt azzal, hogy „szociáletikai modelleket” 
konstruál, melyekből megtanulhatjuk a szituáció-elemzés és a 
döntési lehetőségek között választás módját. Jellemző példa 
Thielicke etikai pesszimizmusára: a társadalombiztosítás kiszé
lesítése ellen azzal érvel, hogy azt a betegek „majdnem min
dent romlbadöntő rohama követte Angliában az orvosok ellen, 
fogsorokért és szemüvegekért” ;23 másutt pedig azzal argumen
tál az állam jóléti intézkedéseinek általánosítása ellen, hogy ez 
„megfosztja az embertárson való segítést minden személyes vo
násától” .24 Hogy a másik oldalon a társadalombiztosítás hiá
nya mennyi szenvedést okoz éppen a leginkább rászorulóknál, 
s hogy a szociális segítség akkor is —  esetleg életmentő —  se
gítség, ha „nélkülözi a személyes vonásokat” , ennek nem lenne 
szabad elkerülnie Thielicke figyelmét.

438



Joggal vethetők fel Thielicke „feszültség-etikájával kapcso-
csolatban a következő éles kérdések: 1. A személyes döntés kér
dése nem került-e nála annyira előtérbe, hogy etikája valójá
ban elveszítette a szcciáletika igazi távlatait, pusztán „szemé
lyes etikává” lett; 2. nem tart-e szem előtt egyoldalúan csak egy 
bizonyos neoliberális gazdasági-társadalmi rendszert oly mér
tékben, hogy ezt már elfogultságnak és téves előfeltevésnek kell 
mondanunk,25 végül 3. vajon földi világunknak egyetlen döntő 
kritériuma-e az a — más összefüggésben teljesen helytálló — 
tétel, hagy bűnben elesett világ, s szabad-e etikánk alapjainak 
lerakása közben egy pillanatra is elfelejtenünk, hogy ugyan
akkor Isten teremtése is, melyben az élet és a természetes er
kölcsi világrend Istentől származó erői, törvénye mellett jelen 
vannak és hatnak Isten új teremtésének erői?

5. „LEX N ATU R AE” ÉS „LEX CHRISTI”
—  A  M AI RÓMAI KATO LIK US M ORÁLTEOLÓGIA
A római katolikus morálteológiában a világ meglevő, ter

mészetes rendje a kiindulópont a szociális élet erkölcsi törvé
nyei számára. A természetes erkölcsiség problémátlan alapul
vétele jellemzi az egyik legújabb katolikus szociáletikát, L. Berg 
munkáját. „így érvelhetünk tehát: ha valami a természetes haj
lam ellen való, következik, hogy erkölcstelen; s ha valami a 
természetes hajlam szerint való, ezért erkölcsileg kötelező 
erejű .. . Joggal következtetjük tehát ebből az elvből, hogy az, 
amire az ember természettől fogva hajlandó, jó, s amitől ter
mészetes módon irtózik, rossz. Ha pedig valahogy megtéved
nék, Isten téveszt meg, aki ezt a hajlamot adta nekem. Az érte
lem előírja számomra a jót, az akarat pedig hajlik feléje.”26 
A  természetesnek és az erkölcsinek ilyen azonosítása valójában 
nem számol az emberi természet bűnösségével; a görög filozófia 
naiv optimizmusával vezeti le a meglevőből az erkölcsi paran
csot, a természetből az etikumot, mintha Pál apostol soha nem 
írta volna lé a Római levél 7,14kk szakaszát!

Egy másik katolikus etikában már élesebb a különbségte
vés a „természeti törvény” és az „erkölcsi törvény” között, 
D. Hildebrand az igazságról például megállapítja: „Tudjuk, hogy 
igazságosnak lenni megfelel a természetnek .. .  De nem azért jó 
erkölcsileg az igazságosság, mivel egyezik a természetünkkel, 
hanem mivel jó, azért van rá felszólítva természetünk, hogy 
birtokba vegye.”27 Ennek a jó kiindulópontnak ellenére a foly
tatás már jellegzetesen a „natura et gratia” komplex-szüner-
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gisztikus vonala. A  természetes erkölcsiség és a keresztyén élet
szentség „mély egybeszövődöttségben” vannak egymással, és az ' 
erkölcsi értékek önmagukban, Istenre feltekintés nélkül is fel
ismerhetők.28

A legújabb római katolikus morálteológiai irodalomban 
nagy nevet szerzett Bemhard Haering munkája.29 Egyik kato
likus méltatója szerint „ez nemcsak megkeresztelt filozófiai 
etika, nemcsak moralista-kanonista rubrikázó segélynyújtás a 
gyóntatóatyáknak, hanem valóban a keresztyén érték- és norma
világ ábrázolása Isten igéjéből, s annak teológiai feldolgozásá
ból” . Annál nagyobb érdeklődéssel fordulunk e felé a kötet 
felé: valóban megmutatkozik-e benne az „Isten igéjére alapo
zottság” ? És bár egyik protestáns kritikusa szerint Haering való
ban törekszik biblikus, Krisztusra mutató etika kidolgozására és 
„katolikus etika a legszebb formában” ,30 mégis jellegzetesen ró
mai katolikus „és — teológia” , mely a keresztyén erkölcsiséget 
Aquinoi Tamás nyomában a természetes erkölcsiség kiteljese
désének látja. Gratia non tollit, séd perficit naturam! Haering 
is azt vallja: „A  morál legáltalánosabb alapelveit az ember ma
radandó lényegi vonásaiból és a másfajta léthez való lényegi 
kapcsolataiból le lehet vezetni.”31

Mi a szerepe hát „Krisztus törvényének” , ahogyan ez a 
teológia az evangélium új és lényeges tartalmát elnevezi? 
Haering egyfelől a legnagyobb hangsúlyt teszi arra, hogy az 
egész keresztyén életnek Krisztust kell „erkölcsi normaként 
maga előtt látnia” és „az egyház misztikus Krisztus-testében”  
Krisztust kell követnie; ez az életforma azonban csak a tökéle
tesség szintjére emeli azt, amire már a természetes ember is 
törekszik. A  természetes és a keresztyén erkölcs lényegi azonos
sága tehát a katolikus morálteológiának feladhatatlan alaptétele! 
Ezek után azon sem csodálkozhatunk, ha változatlanul megta
láljuk Haeringnél azt a tételt, hogy az Istennel való örök közös
séget a szeretet földi engedelmességével kell kiérdemelnünk,32 
és hogy a racionális kazuisztika számunkra érthetetlen és el
riasztó alkalmazásával is lépten-nyomon találkozunk nála.33

A római katolikus morálteológia —  mint kitűnt — lényegé
ben ma is a „természetes erkölcsi törvény” alapjára épül fel. 
Barth és követői viszont élesen elutasítják a „szívbeírt erkölcsi 
törvény” bármilyen keresztyén értékelését és felhasználását a 
keresztyén szociáletikában. Csak ez a két alternatíva lenne való
ban?
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Korunk egyik ismert protestáns szociáletikusa, Heinz-Horst 
Schrey, három példán világítja meg, mennyire kérdéses a szo- 
ciáletikának a racionális „természetes erkölcsi érzékre” alapo
zása.34 A férfi és a nő egyenlősége a mai jogi fejlődésben ellen
tétes az apa „természetjogi elsőbbségével” a családban; kérdés, 
hogy az apostoli levelek egyes kijelentései nem ennek a „ter
mészetjognak” a lecsapódásai-e, valamilyen örökérvényű isteni 
törvény helyett? Hasonló a helyzet a halálbüntetéssel. Hívei a 
természetes jogérzékre és a Szentírásra (Rm 13 stb.) egyformán 
hivatkoznak. Teológiailag azonban a halálbüntetés örök időkre 
szóló fenntartásának, mint „természetes és a Biblia által is iga
zolt isteni rendnek” a beállítása nem más, mint a Szentírás kor
viszonyainak abszolúttá emelése; hibás lépés lenne. Végül, a 
háború kérdésében gyakran hivatkoztak arra, hogy ez a régi 
aión, tehát a bűn világa, életformájához tartozik. A racionális, 
a történelmi alakulással nem számoló természetjog azonban itt 
is abszolúttá emelte a történelmi múltban adott, tényleges hely
zetet. Hogy ennék mindig így kellene maradnia, hogy a „háború 
nélküli világ” célkitűzése ellenkeznék „a természet rendjével”' 
(lex naturae), ez ugyancsak hamis tétel; örökérvényű szociál- 
etikai normává akarja emelni azt, ami történeti és esetleges.

Elfogadhatjuk azért, hogy a természetes erkölcsiség, a világ
ban érvényesülő rend és erkölcsi törvény Isten gondviselésének 
jó ajándékai, amelyekkel az evangélikus szociáletikának a leg~ 
komolyabban számolnia kell. „így az » evangélikus természeti 
jogot«  a történetiség komolyan vétele jellemzi, mégpedig nem  
olyan módon, hogy adott rendeket a történelemben »szent rend- 
nek« vagy változhatatlan erkölcsi ideáknak tekintünk, hanem 
hogy egyformán nyomatékos hangsúly esik az embernek mint 
bűnösnek történeti helyzetére, de a bűn legyőzésére is, Isten új 
teremtése által.”35 Ez a dialektikus állásfoglalás megóv a „vi
lági-természetes erkölcsi” barthi elutasításától; de visszatart a 
„természetesnek” kritkátlan alapulvételétől is a szociáletikában, 
amivel viszont a katolikus morálteológiában találkozunk. Ez a 
„kritikai-eszhatologikus” szemlélet, a reális világ Istentől te- 
remtettségére, bűnbeesésére és megváltozottságára egyformán 
alapozó szociáletika nyitja meg előttünk a „világi keresztyén- 
ség” útját, az ember és a  világ igazán keresztyéni diakóniája 
felé.
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6. A  „VILÁG I EG YH Á Z” SZO LG ÁLATA  
A  MODERN TÁR SADALOM BAN  

—  W ENDLAND, TRILLH AAS ÉS HILLERDAL
s z o c iA l e t i k a i  a l a p g o n d o l a t a i

A következők során három olyan evangélikus szociáletikus 
felé fordulunk, akiknél egyszerre érvényesül az igére alapozott 
teológiai látás és a világ, a modem társadalom komolyan vétele, 
a nyíltság és készség a „humánum” közös szolgálatára.

Heinz-Dietrich Wendland közülük —  könyvei révén is36 
—  a legismertebb. Szerinte Isten kétféleképpen uralkodik a vi
lágban. Egyfelől Isten országa „üdvtörténeti behatolása” által, 
másfelől a teremtettségnek és a teremtmény embernek az egye- 
mes erkölcsi törvény útján történő megőrzésével. Ennek az 
egyetemes isteni rendnek három alappillére az állam, a házas
ra a keresztyénségnek a mai társadalmunkban elvégzendő, a köz 
ság és a munka. Az egyház feladata az, hogy minden erejével 
közreműködjék az élet bűntől megrontott rendjének helyreállí
tásában, hogy a világ igazi értelemben világivá és egészségessé 
lehessen.

Wendland alaptétele az, hogy az egyháznak, a világ fölötti 
uralom és a világból való kivonulás letűnt korszakai után, új 
létformára kell eljutnia: „már most mutatkoznak egy új, har
madik korszak körvonalai, melyben Krisztus gyülekezetének 
diakóniai viszonyulást kell felvennie a nagykorúvá lett világ 
iránt. Az egyház tehát az átmenet korszakában van, a régiből új 
életformákba.”37 Közelebbről a „világi keresztyénség” (Wend
land kedvelt terminusa) az igehirdetés és a diakónia kettős fel
adata előtt áll. Az igehirdetés szolgálata nem kíván itt részle
tesebb magyarázatot. Annál érdekesebb, mit ért Wendland „a 
világi keresztyénség diakóniai szolgálatán”? Így határozza meg: 
„ Világi az egyház olyan értelemben, hogy közreműködik a szo
ciális világban, hogy politikai és szociális diakóniát végez.”33 
Ennek a politikai és szociális diakóniának a közelebbi célja pe
dig nem egyházi érdek vagy valamiféle „keresztyén társada
lom”, hanem a világ egészségessé válása, az egész világé — és 
az ember java, az egész emberé! Ezért keresztyének és nem
keresztyének találkozhatnak és nagyon jól együttműködhetnek 
a szociális humanizmus cselekedeteiben.39 Ezzel párhuzamosan 
szembefordul minden olyan keresztyén konzervativizmussal és 
tradicionalizmussal, amely az egyházat elszigeteli a modem tár
sadalomban, és akadályozza a széles körű diakóniai szolgálatban 
azért, mert letűnt szociális struktúrákat szeretne fenntartani.40
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Mi a teológia szerepe az egyház ilyen irányú szolgálatában? 
Wendland az „öncélú teologizálás” helyett olyan teológiai gon
dolkodást követel, amely segíti az egyháznak új életformába 
való átmeneteiét. A  „világkeresztyénség” igehirdető és diakó- 
niai szolgálatában ugyanis feltétlenül szükség van a „társada
lom teológiájára” (Theologie dér Gesellschaf t ): ez a társadalom 
élete mélységeinek, alapvető jellemvonásainak teológiai feltá
rása; közelebbről a teremtettségi alap, a bűn realitása és az esz- 
hatologikus jövő együttlátása a Jézus Krisztusban történt meg
váltás centrumából41 A „társadalom teológiája” részei: 1. a tár
sadalom életének teológiai analízise, 2. teológiailag megalapo
zott egyház-szociológia, 3. az egyház átalakulásának és szociá
lis diakóniájának követelményei, végül 4. a szűkebb értelemben 
vett szociáletika, mely egyrészt a gyülekezet életének rendjével 
foglalkozik, másrészt a keresztyének és nemkeresztyének 
kooperációját vizsgálja, az ún. „természeti jog” , tehát közös szo- 
ciáletikai képzeteik alapján.42 Wendland élesen ellene mond a 
világban érvényesülő erkölcsi jó és az eszhatológia „görcsös el
lentétbe állításának” , mert hiszen éppen ez az összekötő kapocs 
keresztyének és nemkeresztyének között; de ugyanakkor csak 
relatív és kritikai értelemben használja fel a „természetes er
kölcsi törvényt” , beleállítva helyes protológiai (teremtés-teoló
giai) és eszhatológiai összefüggéseibe.43

Wendland érdeme, hogy az egyháznak a társadalom és az 
ember felé forduló diakóniai szolgálatát nemcsak követeli, ha
nem széles körűen, teológiailag megalapozni, és a világgal ösz- 
szekötő szálakat mélyrehatóan feltárni törekszik. Nem minden
ben mondhatunk azonban igent teológiájára. Egyik kritikusa 
joggal mutat rá, hogy a bűn rontásának, a világban érvényesülő 
rossznak, szinte kizárólagos „démonikus magyarázata” egyrészt 
nem számol eléggé Isten ítélő cselekvésével (Rm l,24kk), más
részt az ember saját, személyes felelősségével a bűnért; ugyan
akkor nem érvényesíti igazán a reformátori alapfelismerést sem 
a kegyelmes megigazításról.,A

A mai evangélikus szociáletikának a humánum és a világ 
felé fordulása — a „természetes” és a „keresztyén” közötti kap
csolat keresése —  jellemzi Wolfgang Trillhaas munkásságát is.45 
Ezt a kettőt nem ellentétben, hanem Isten teremtő és újjáte
remtő művének egysége folytán a legszorosabb összefüggésben 
látja egymással. Alaptétele: „Minden etikában a humánum az 
első, és a christianum a második.46 Ez egyfelől azt jelenti, hogy 
a keresztyén etikának az általános emberi kérdéseket éppúgy 
figyelembe kell vennie, mint a jellegzetesen keresztyén életkér-
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déseket.” 'i7 Másfelől azt a következtetést foglalja magában, hogy 
a teológiai etika nem állhat meg az intern, teológiai indokolás
nál, hanem az Isten akarata szerinti erkölcsi jó „értelmességét” 
is je l kell tárnia,48 „Ma ténylegesen az a helyzet, hogy a bib
liai igét vagy autoritássá tesszük és a kinyilatkoztatás iránti 
engedelmességre appellálunk, vagy pedig megállapodunk a bib
liai normák korhoz kötöttségénél, kiváltképp, ha azok a mo
dern korszellemnek ellentmondanak. Valójában azonban a »vo- 
natkozó igehely« felszólítás a teológiai magyarázat számára, 
hogy egy (etikai) apostoli kijelentés végső okait megérteni akaró 
értelemmel keressük, valamilyen jelenünkig ható közös ügy
ben.”49 Triliihaas végzetes veszélynek látja a „természetes er- 
kölcsiség” és „az emberi” , vagy az értelem, a lelkiismeret lebe
csülését a mai keresztyén szociáletika egyes irányzataiban az
zal a céllal, hogy a „jellegzetesen keresztyéni” annál fényeseb
ben ragyogjon. Ez az út csak a reformációi egyházak etikájának 
elszigetelődéséhez és elbizonytalanodásához vezethet.

A legújabb evangélikus szociáletikai kutatásban ismert ne
vet szerzett a legf iatalabb nemzedékhez tartozó Gunnar Hiller- 
dal, aki először Luthernek a felsőbbségről szóló tanítását tár
gyaló munkájával tűnt fel,50 legújabb munkájában pedig a ke
resztyén szociáletika alapvető kérdéseivel foglalkozik.51 Hil- 
lerdal érdeme, hogy a szociáletika kiindulópontját a törvényről 
és evangéliumról, illetve a megigazulásról szóló bilblikus-refor- 
mátori tanításiban keresi;52 ugyanakkor azonban nem esik abba 
a hibába sem, hogy a Szentírás igéjéből próbáljon közvetlen el
igazítást és kész megoldásokat találni a mai világ és társadalom 
bonyolult kérdéseiben.53 „Teljesen hamis útra kerülünk, ha az 
Írást primér módon etikai kijelentések alapjának tekintjük.”54 
Isten igéje új keretbe, új összefüggésbe állítja bele az emberi 
cselekvést: Isten megváltó, újjáteremtő cselekvésének hatókö
rébe.55 Ugyanakkor az Isten és a felebarát iránti feltétlen szere- 
tetben új, alapvető kritériumokat is ad a keresztyének szociál
etikai cselekvése számárad A világ, a társadalom életének min
denkori konkrét rendje azonban már az emberi értelem hatás
körébe tartozik. „Isten »világi kormányzata« alatt az embernek 
a néki adott értelem szerint kell cselekednie.”57

Az evangélium etikai gyümölcse Hillerdal szerint az, hogy 
az egyház „az egész társadalom fejlődéséért felelősnek tudja 
magát”,58 hogy „az egyháznak és a keresztyén embernek szociá
lis és politikai istentisztelet végzése által kell hitéről számot 
adnia. Közben a keresztyén embernek magát annak a társada
lomnak a feltételei alá kell állítania, amelyben él” .59 Az ige ál-
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talános etikai irányvonalainak, kritériumainak a gyakorlatba 
való átültetése közben a keresztyén szodáletika szembetalálja 
magát a szükséges és elkerülhetetlen etikai kompromisszum 
problémájával.60 „Természetesen nem mehet bele soha az egy
ház semmilyen kompromisszumokba arra az örömüzenetre vo
natkozólag, hogy Krisztus a világ Megváltója.” Egészen más 
azonban a helyzet, amikor az evangélium erkölcsi következmé
nyeinek megvalósításáról van szó. Először is, véglegesen le kell 
számolnunk a „keresztyén állam” vagy „keresztyén társadalom” 
ideájával. Másodszor, realisztikusan látnunk kell, hogy a kevésbé 
rossz megoldás elfogadása inkább lehet adott esetben a keresz
tyén felebaráti szeretet döntése, minthogy a radikális keresz
tyén etikai követelés erőltetésével és a merev törvényeskedéssel 
a még nagyobb rossznak nyissunk utat. Hillerdal az alkohol- 
tilalom, a terhességmegszakítás radikális eltiltása, a pacifizmus 
és az elváltak egyházi esketésének elutasítása példáin mutatja 
meg, mennyire szüksége van a keresztyén embernek is a reális 
megoldást kereső értelem felelős használatára szociáletikai kér
désekben.61 Lelkiismeretünk döntéseit, az egész társadalom szá
mára legjobb — a felebaráti szeretet követelményeinek a leg
inkább megfelelő —  megoldás küzdelmes keresését, az egyház 
és a keresztyén ember életében mindig a hit Istenbe vetett bi
zodalmának kell hordoznia.62

7. ÖSSZEGEZÉS

Az eddig elmondottakból a keresztyén szodáletika egész 
mai munkájára, közelebbről pedig az „egyház és társadalom” 
rendkívül időszerű problémáira nézve néhány nagyon fontos 
következtetést kell levonnunk.

(1) A reformádói egyházak szodáletikája — nyilvánvalóan 
az egységes etikai tradídó hiányában —  rendkívül összetett, 
ellentétekkel és megoldatlan kérdésekkel teleszőtt képet nyújt. 
Viszont éppen ez a bonyolult, a nemteológus számára csaknem 
áttekinthetetlen helyzet, a különféle álláspontok éles küzdelme 
teszi ezt a teológiai szektort ma az egyik legdinamikusabb, leg
érdekesebb területté a teológiában.

(2) A legfőbb vitakérdés változatlanul ez: van-e „biblikus 
szodáletika” ? Tehát van-e a mai emberi együttélésnek az igei 
kinyilatkoztatásban részletesen meghatározott rendje, akár 
egyes isteni parancsok és egyes igehelyek révén (biblicizmus), 
akár az analóg következtetés segítségével (dialektikus teológia).
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A „kériigmatikus szociáletika” táborával szemben az evangé
likus szociáletikusok jelentős része ma azt vallja, hogy Isten 
igéje újjáteremti az embert, s Isten parancsolatainak, főleg a 
szeretet nagy parancsának irányvonalában ez a megújult lelki
ismeretű ember már értelme segítségével dönt a konkrét, köve
tendő útról. A szociáletika — a mai világban elénk kerülő eti
kai helyzetek elemzésével és a „fő útcsapás” megjelölésével — 
segítheti, de semmiesetre sem pótolhatja vagy írhatja elő a ke
resztyének és az egyházak Isten előtti felelősséggel hozott, saját 
döntéseit.

(3) Van olyan irányzat, amely szerint a keresztyén szociál- 
etikának „exkluzív” etikának kell lennie: ahogyan a dogmatika 
csak a hit előfeltételével közelíthető meg, ugyanúgy a keresz
tyén szociáletika is csak a hivő keresztyének számára „érthető”. 
A helyzet azonban etikai területen lényegesen más! A Tízpa
rancsolat nem valami „keresztyén specialitás” . A teremtő Isten 
beleírta azt minden ember lelkismerétébe. A  „természetes erköl- 
csiség” és a keresztyén erkölcs széles területen együtt halad
hatnak, anélkül, hogy az utóbbi egyszerűen valamilyen „kiegé
szítése” lenne az előbbinek (római katolikus morálteológia). A 
mai keresztyén szociáletikában ezért a legnagyobb gondot kell 
fordítanunk a „közös etikai nyelvre”, és a lehetséges és szük
séges közös cselekvésre! A humánum, a társadalom, a világ ja
váért keresztyének és nemkeresztyének a legszorosabban együtt
működhetnek, sőt kell is — részünkről a feltétlen emberszere
tet krisztusi parancsa alapján —  együtt cselekedniük.

(4) Találkozunk olyan törekvésekkel, amelyek a mai szociál
etikában is a világ és az egyház közötti diasztázist hangsúlyoz
zák: „Isten országát” a világgal szemben akarják életünkben 
uralomra juttatni. Isten országa „egészen más jellegével”  a vi
lág „démonikus elesettségét” állítják szembe. Ez a teokratikus 
irányú „feszültség-etika” azonban gyakorlatilag szinte kikerül
hetetlenül az egyház elszigetelődéséhez, magábazárkózásához és 
végeredményben a világ iránti felelősségünk, szolgálatunk ko
molyan nem vételéhez vezet. Teológiailag pedig azért tartha
tatlan, mert egyfelől teljesen megfeledkezik a világról, mint — 
radikális, bűnös elesettsége ellenére is — Isten teremtéséről; 
másrészt viszont arról, hogy az egyház sem más lényegében, 
mint „világ” : megújított, egészségessé tett, megváltott világ! 
Isten törvénye nem az egyház, hanem a világ élettörvénye, a te
remtett világé! Krisztus műve nem a világ „felváltása” valami 
mással, hanem a világ „megváltása” — ezé a világé, melyben
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élünk! Ez a „világi keresztyénség”  igazi értelme. Ez az egyház 
igeszolgálatának és „szociális diakémiájának” lényegszerű elvá- 
laszthatatlansága! Mert az egyház nem a világ ellen, hanem az 
emberért és a világért van.

(5) A szociáletika munkája nem maradhat az absztrakt el- 
viség síkjában, hanem az egyház és a keresztyén ember szolgá
latára kell irányulnia a körülötte élő társadalomban. A  saját 
szociáletikai munkánk számára ez azt jelenti: a mi saját társa
dalmunkért, a szocialista gazdasági-társadalmi-politikai rendben 
élő emberért kell hitből és szerétéiből fakadó, értelmes szol
gálatot végeznünk. A  keresztyén szociáletika kérdései számunk
ra a keresztyénségnek a mi társadalmunkban elvégzendő, a köz 
javát a legszélesebb területen segítő, diakóniai szolgálat rész
letkérdései.

Hogy a világ keresztyénségén belül ezt a ránk, a szocialista 
társadalomban élő egyházra váró és nyugati keresztyén szociál- 
etikusok által el nem végezhető feladatot jól betölthessük, kü
lönösen három szempontra kell figyelemmel lennünk: a) szo
ciáletikai gondolkodásunkat és cselekvésünket a felebaráti sze
retet feltétlen „nagy parancsolatának” kell mindenben eligazí
tania; b) ezért ne csak a „keresztyén sajátosságok” kidolgozá
sára törekedjék (bár ahol Isten Szentlelke munkálkodik, ott a 
szeretet és élet „túlárad” a megszokott mértéken), hanem ke
resse az erkölcsiség közös értékeit és területeit is; c) ne csak a 
gyülekezet és az egyház életét tartsa szem előtt (bár a gyüleke
zetnek és az egyháznak van ilyen belső élete is), hanem a társa
dalom és a világ életének egészét, amelyben élünk és szolgál
juk Krisztust. Anélkül, hogy bármit is feladna az evangélium
ból, így fogja követni teológiai munkánk és életünk az apostol 
útmutatását:

„A törvény betöltése a szeretet” (Rm 13,10).

Dr. Nagy Gyula

1 N. H. Soe, Christliche Ethik (1949), 96. lp.
2 E. Troeltsch, Die Sozialphilosophie im Christentum (1923), 5. lp.
3 K. E. Leogstrup, Den etiske fordring, 1958. Németül: Die etnische Forderung

(1959), 246. lp.
4 Loegstrup i. m. 120. lp.
5 Loegstrup i. m. 123. lp.
6 Ugyanott
7 John I. T. Robinson, Gott ist anders1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1964), 116. lp.
8 Robinson i. m. 123. lp.
9 J. A. T. Robinson, Christliche Morál heute (1964), 14. lp.

10 Robinson i. m. 15. lp.
11 E. Brunner, Das Gebot und die Ordnungen (1932)
12 Robinson, Christliche Morál heute, 15. lp.

447



13 K. Barth, Rechtfertigung und Recht (1939) — Christengemeinde und Bürgerge- 
meinde (1946)

14 Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, 23 k.
15 Barth i. m. 29. kk.
16 A. de Quervain, Kirche, Volk, Staat (Ethik II, 1. 1945), Éhe und RaUs (Ethik 

II, 2. 1953), Ruhe und Arbeit, Lohn und Eigentum (Ethik II, 3. 1956)
17 G. W. Locher, Dér Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie (1954)
18 H. van Oyen, Evangelische Ethik (Grundlagen). 1952. — Liebe und Éhé (Ethik 

II). 1957. — Botschaft und Gebot 1962.
19 G. Hillerdal, Kirche und Sozialethik (1963), 31. Ip.
20 H. Thielicke, Theologische Ethik I. 1821. lp.
21 H. Thielicke i. m. III, XII. lp.
22 H. Thielicke i. m. II, 1 1533. p. II, 2 XI. lp.
23 H. Thielicke i. m. II, 2 2074. p.
24 Thielicke i. m. II, 1 15150 p.
25 Ezt a kritikai megállapítást joggal veti fel Thielicke etikájával szemben Hart- 

mut Weber tanulmánya a Zeitschrift für JEvangelische Ethik legújabb számá
ban: Normative Sozialwissenschaft — Evangelische Soziallehre und Evange
lische Sozialethik (129—147. lpk.), 1965, 140—141. lpk.

26 Ludwig Berg, Sozialethik, 1959. (XII. 249. lp.). 134. lp.
27 Dietrich v. Hildebrand, Christliche Ethik 1959. (560. lp.) 226. lp.
28 D. v. Hildebrand, i. m. 197. és 216. lp.
29 Bemhard Haering, Das Gesetz Christi, Moraltheologie.5 1959. 1446. lp.
30 N. H. Soe, Römisch-katholische Sittenlehre. Theologische Literaturzeitung, 

1961 (7—20. n.) 12.
31 B. Haering i. m. 310. lp.
32 B. Haering i. m. 616. lp.
33 V. ö. N. H. Soe i. m. 16. kk.
34 H. H. Schrey, Kennt dér Protestantismus ein Naturrecht? Zeitschrift für Evan

gelische Ethik, 1961 (339—358) 354 kk.
35 H. H. Schrey i. m. 354. lp.
36 H. D. Wendland, Die Kirche in dér modernen Gesellschaft. 2. Aufl. 1958. — 

Botschaft an die sociale Welt. Beitrage zűr christlichen Sozialethik dér Gé
gén wart 1959.

37 V. ö. H. E. Tödt. Theologie dér Gesellschaft oder theologische Sozialethik? 
Ein kritischer Bericht über Wendlands Versuch einer evangelischen Theolo
gie dér Gesellschaft. Zeitschrift für Evangelische Ethik. 196 (211—241 lpk.).

38 Wendland, Kirche in dér modernen Geellschaft,
202. lp. V. ö. 138 kk. 155 kk lpk.

39 Wendland i. m. 106. lp.
40 Wendland, Botschaft an die soziale Welt, 197 k. lpk.
41 Wendland, Kirche. 36. lp. Botschaft 141 kk.
42 Wendland, Kirche 36. lp. Botschaft 164 és 207. lpk.
43 Wendland, Botschaft 1!52. és 169. lpk. Kirche 157. lp. Botschaft, 141 kk. lpk.
44 V. ö. H. E. Tödt i. m. 238—239. lpk.
45 W. Trillhaas, Ethik (Sammlung Töpelmann I, 4). 159. 464. 1.
46 Trillhaas i. m. 6. lp.
47 Trillhaas i. m. 4 kk lpk.
48 Trillhaas, Die Unsicherheit dér heutigen evangelischen Ethik und ihre Wur- 

zeln. Theol. Literaturzeitung 1963. (721—734). 73. lkk.
49 Trillhaas i. m. 731, 14. jzet V. ö. 73 lkk és 733 k. lpk.
50 G. Hillerdal, Gehorsam gégén Gott und Menschen, Luthers Lehre von dér 

Obrigkeit und die moderné evangelische Staatsethik. Göttingen, 1955. 320. IP*
51 G. Hillerdal, Kirche und Sozialethik. Gütersloh, 1963. 120. lp.
52 Hillerdal, Gehorsam gégén Gott u. Menschen, 289 kk, kül. 292. lp.
53 Hillerdal, Kirche und Sozialethik. 15. kk, 27. kk.
54 Hillerdal, i. m. 54. lp.
55 Hillerdal, i. m. 55. kk.
56 Hillerdal, 1. m. 77. kk.
57 Hillerdal, Gehorsam gégén Gott und Menschen, 293. lp.
58 Hillerdal, Kirche und Sozialethik, 115. lp.
59 Hillerdal, i. m. 101. lp.
60 Hillerdal, i. m. 100. kk.
61 Hillerdal, i. m. 111. kk, kül. 116. lp.
62 Hillerdal, i. m. 117. kk.

448



A keresztyén ember munkamorálja
I. V ALAM IT A  MUNKÁRÓL

A reformáció egyházai a munkamorál tekintetében kettős örök
séggel kezdték meg szolgálatukat. A  nagyobb hatású kétségtelenül a 
bibliai örökség volt.

A  Szentírás az ember emberségéhez eleve kapcsoltalak látja a mun
kát. A  Biblia emberei számára a munka — amely az akkori gazdasági 
és társadalmi viszonyok kőzett meglehetősen differenciálatlan és első
sorban fizikai jellegű volt — természetszerűleg hozzátartozott az em
beri élethez. Talán éppen ez az oka annak, hogy a munkával aránylag 
kevés bibliai locusban találkozunk és talán részben annak is, hogy 
Jézus gyermek és ifjúkorát milyen szűkszavúan tárgyalják az evan
gélisták. A  munkára vonatkozó bibliai helyeket a teremtéstörténet kul- 
túrparancsától és átkától és ígéretétől Pál apostol kétkezi munkájáig, 
a dolgos életre való apostoli felszólításokig vagy a munkabér jogának 
hangoztatásáig reformátor őseink is ismerték és tanították.

A  Biblia emberei munkában álló emberek és Jézus legtöbb példá
zatának természetes kerete a munkát végző ember. A reális bibliai 
szemléletből hiányzik a munka glorifikálása, de a kontemplatív élet 
dicsérete is. Isten és nem a munka teszi emberré az embert, de az 
ember exisztenciájának megcsonkulásához, eltorzulásához, önmagával, 
a világgal és mindenek felett a teremtő Istennel való meghasonláshoz 
vezet az, ha az ember feladatát, munkáját nem végzi el.

Mindnyájan ismerjük Luther kemény kijelentéseit, amelyekkel az 
egyszerű, de a szeretet szolgáló leikével végzett kétkezi munkát érté
kesebbnek tartja — Isten előtt is — mint a tétlen ájtatoskodást.

A reformátori munkaetika pozitív befolyása érzékelhető volt mind
azokban az országokban, amelyek hatása alatt álltak. Mert ennek is 
része volt abban, hogy a kétségtelenül jelentős gazdasági és történeti 
tényezőkkel (sőt, hibákkal és tévedésekkel: angol—holland gyarmatosí
tás, kapitalista munkaerőkizsákmányolás stb.) ötvöződve bár, de a 
gazdasági fejlődés élén évszázadokon át főleg reformált országok jártak.

A  reformátori teológia Isten teremtő rendjének látja a munkát. A 
hagyományos lutheri teológia — mint tudjuk — három teremtési ren
det,* „ordo”-t különböztet meg: az ordo oecoinomicust, az ordo politicust 
és ordo hierarchicust. Az újabb evangélikus teológia — így Bonhoeffer 
is Etikájában — nem a stabilitás mellékképzetévél járó — teremtési 
rendekről, hanem küldetésről, megbízatásról, mandátumról beszél és 
azt hangoztatja, hogy Isten minden embernek négyféle mandátumot 
ad: a munka, a házasság (illetve család), a felsőbbség és az egyház 
mandátumát. A  „Krisztus által és rá nézve” (Jn. 1, 10, Kol. 1, 16) te
remtett világ e négyféle meghatározottságban van felelős vonatkozás
ban teremtő Urával.

Isten teremtő akarata a munka, a család, a felsőbbség és az egy
ház, mint az élet adottságai és lehetőségei és ezekben úgy kell élni és 
szolgálni az embereknek, hogy életük és szolgálatuk Krisztusra nézve 
és Krisztus által történjen. E mandátumokkal Isten minden embert 
megajándékoz és elkötelez, nem egyeseket egyikkel, másokat másikkal, 
hanem mindenkit mind a néggyel. Következik ebből az, hogy nem meg-
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engedett visszavonulni az élet „világi” szférájából a „lelki” szférába 
Isten mandátumait jól csak együtt lehet vállalni. A  mandátumok oszt
hatatlanok és rájuk is érvényes az az ige, hogy amit az Isten egybe
szerkesztett, azt ember el ne válassza.

Nem lehet az első három mandátumot, a „világiakat” a negyedik 
a „lelki” javára alárendelni. Mind a négy mandátum isteni megbíza
tás és mind a négy a világban kötelez szolgálatra. Isteni jellegük nem 
önmagukban, hanem Krisztusra vonatkoztatva van. önmagukban 
Krisztus nélkül éppen úgy nem „isteniek”, mint ahogy a világ sem az 
Krisztus nélkül. A  munka önmagában nem isteni, de munka Jézus 
Krisztus akaratából, áldásával és erejével isteni. Ugyanígy van a többi 
mandátumokkal is.

Ami konkréten a munka megbízatását illeti, ezzel már az őstör
ténetben találkozunk. Ádám azt a megbízást kapja, hogy Éden kertjét 
„művelje és őrizze” (Gén. 2, 15). A  bűnbeesés után is megmarad a 
munka, mint Isten kegyelmének és ítéletének eszköze és parancsának 
tárgya (Gén. 3, 17—19). Arca verejtékével szerzi meg az ember kenye
rét és munkaterülete hamarosan kitárul a tudományokra és a művé
szetekre is (Gén. 4, 12. kk).

A munkaerkölcs lényegét tekintve tehát ez a mi pozitív és refor
mátorainktól nagyjából töretlenül átvett örökségünk.

Máig is hat azonban egy másik, kedvezőtlen örökség is, nem ugyan 
az evangélikus munkerkölcs elvi megfogalmazásaiban, de híveink múlt
ból öröklött gondolkozásában és életfelfogásában. Ez — az eredetileg 
az antik filozófiából kölcsönvett gondolat magát a munkát, főleg a 
testi, fizikai munkát az élet kikerülendő vagy elkerülhetetlen átkának 
véli és az emberhez méltónak vágj' a minden aktivitás kerülését, vagy 
— esetleg — a szellemi munkát tartja csupán. Tudjuk, hogy ez a gon
dolat — amelynek egyes szálai a régi keleti vallásokig njnílnak — 
„megkeresztelkedve” az egyházba is bejutott, többszörös transzponá
lással persze — és nemcsak a középkorban.

Tudjuk, hogy egyes keresztyének és keresztyén csoportok, ha nem 
is vonulnak vissza az élet emberi feladataitól — ez gyakorlatilag 
egyébként is lehetetlen — és mindennapos munkájukat ha látszatra 
jól el is végzik, emberi feladataik elvégzése a másodlagosság jegyé
ben, szinte muszájból és mindig örömteienül történik. Életük a szak
rális-profán sémának megfelelően hívő és világi vagy ünnepi és hét
köznapi részre tagolódik. S e két életterület mindkettőjében más tör
vények uralkodnak. És mert szeretnék az előbbire tenni a hangsúlyt, 
az utóbbiban nem tudnak szívvel-lélekkel részt venni, az emberiség 
és a világ jövőjének nagy összefüggésed iránt való szolidaritásuk rend
kívül korlátozott. Talán csak azt az igét nem értik meg igazán és tel
jes mélysége szerint, hogy nem az ember van az ünnepért, hanem az 
ünnep az emberért.

II. A  KERESZTYÉN MUNKAERKÖLCS  
NÉHÁNY IDŐSZERŰ PROBLÉMÁJA

Isten eredeti rendelkezése, amellyel az ember kezébe munkát 
adott, örök és minden időben érvényes. A munka valamilyen formá
ban végigkíséri az embert egész történelmén. Megváltónk eszkatolo- 
gikus igehirdetései az utolsó idők embereit is munkában állóknak áb-
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rázolják, sőt az üdvösségre vonatkozó reménységünk sem a tétlen szem
lélődés felé mutat.

Az ember azonban, és vele együtt munkája, nagyot változott a 
bibliai kor, de a reformáció ideje óta is. A mai keresztyén munka
etika csak akkor nem mozog légüres térben, ha tekintettel van azokra 
az aktuális problémákra, amelyeket a mai világ ad fel, és amelyekre 
válaszolni kell a keresztyén embernek a mindennapi munka tettekben 
való bizonyságtételével.

Ezekből az időszerű kérdésekből sorolunk fel néhányat, természe
tesen a teljesség igénye nélkül.

1. A  m u n k a  k ö z ö s s é g i  t e v é k e n y s é g . Mindig is az volt, de kollek
tív jellege soha nem volt olyan szembeszökő, mint korunkban. A  kis- 
parcellás földmívelésben, vagy a kisipari termelésben — látszatra leg
alábbis — lehetséges volt az, hogy a munkát végző izolálódjon kör
nyezetétől. Korunk a nagyüzemi gazdálkodás sok előnyét bizonyította 
be szerte a világon, a legkülönfélébb termelési ágazatokban. A  világi 
munka szolgálatában élő keresztyén ember hitének mindennapos vizs
gája az, hogy be tud-e illeszkedni a számára adott munkatársi kö
zösségbe.

Tudunk keresztyénekről, akik mindenáron meg akarják misszio- 
’oálni munkatársaikat, néha a munkaidő, illetve a munkafegyelem rová
sára is, és ha megváltó igéiket nem fogadja osztatlan lelkesedéssel, 
sértődötten bezárkóznak megbántottságuk falai mögé és a meg nem 
értettség mártírkoszorúját szeretnék fejükre tenni.

Mások eleve bizalmatlansággal tekintenek munkatársi közösségük 
minden tagjára — „a világra” —  és nem értik azt, miért bizalmatla
nok hozzájuk mások. Azt pedig nem is sejtik, hogy az alapvető er
kölcsi kérdések megítélésében mennyi hasonlóság lehet a keresztyének 
és a nem keresztyének között.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy egy munkatársa közösségben —  
legyen az gyári műhely, tsz-brigád vagy irodai kollektíva — csak el
vegyülni vagy kiválni lehet, és ha az utóbbi nem sikerül, elvtelenül 
elvegyülnek azokkal is, akik a munkafegyelem lazítását vagy akár a 
közösség vagyonának megdézsmálását a világ legtermészetesebb dol
gának tartják.

A  munkatársi közösségben fokozottan 'is érvényes a Jakab-levél 
annyiszor félreértett figyelmeztetése: mutassad meg a te hitedet a te 
cselekedeteidből.

Isten, de a világ is azt akarja, hogy a keresztyének legyenek jó 
munkatársak. Szeretetük ne legyen személyválogató. Ne legyenek fe
lületesek, de fontoskodók sem, mint akiknek maguknak kell a világ 
minden görbe szögét egyenesre kalapálni.

Kétségtelen, hogy a munkatársi közösségben adódhatnak és adód
nak is komoly problémák és előfordulhat az, hogy nem egyszerűen 
beleilleszkedni kell egy, a munkához való viszonyban hanyag, vagy a 
népvagyon értékeivel felületesen gazdálkodó munkatársi közösségbe, 
mégis meg vagyunk győződve arról, hogy az Istennel való közösség
nek olyan rejtett erőtartalékai is vannak, mint például az igazi keresz
tyén derű és humor, amely minden komolykodó figyelmeztetésnél töb
bet ér, és amellyel — sajnos — nagyon ritkán élnek a munkatársi 
közösségekben dolgozó keresztyének.
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A munkatársi közösség nem egyszerűen adottság, hanem állandóan 
alakulóban levő, a tagok jellemét rendkívül nagy mértékben befolyá
soló életterület. A  munkatársi közösség feladat, amelyben a keresztyé
nek az Isten és emberszeretet kettős ajándékával és elkötelezésével 
szolgálnak.

Tudjuk, hogy vannak extrovertált és introvertált lelki alkatok (és 
ez is teremtésbeli adottság) és egy alaptermészete szerint zárkózottabb 
jellem nehezebben lesz egy kollektívának aktív tagja. De az a keresz
tyén, aki idegenkedve él a más szemléletű és gondolkozású munkatár
sai között, óvakodva attól, hogy „meg ne fertőzze a világ”, félő, hogy 
távolról serr^smeri azt az Istent, aki nem óvakodott emberré lenni és 
teljes szolidHitást vállalni az emberrel.

2. F e le t t e s — b e o s z to t t  v is z o n y . A  mindennapi munkát végző keresz
tyén ember a legtöbb esetben ismeri e kettős kapcsolatot. Vannak köz
vetlen vagy közvetett felettesei és sok esetben vannak beosztottjai. 
Mindnyájan ismerjük és felismerjük — persze, mindig másokon — 
a „bicikliző” ember elrettentő típusát, aki, mint a kerékpáros, felfelé 
hajlong és lefelé tapos, csúnyán visszaélve a felettes—'beosztott kap
csolat jó lehetőségeivel.

A keresztyén ember a munka és felsőbbség kettős „ordó”-jában 
él, ha mint felettes vagy beosztott végzi munkáját. És mind a két 
rend kötelez. A  felettes—beosztott viszonyban a keresztyén életút a 
hatalmaskodás és a szolgalelkűség között vezet, bizony keskenyen. Az 
Isten- és emberszeretet kettősségében nem maradhat meg az, aki fe- 
lettesi munkakörével önző hasznára visszaél, sem az, kit beosztottsága 
elvtelenné és meggyőződéstelenné torzít, hiszen ez is, az is elfeled
kezik arról, hogy Isten előtt mindnyájan felelősek vagyunk egymásért.

Az utóbbi időben világszerte fokozott figyelemmel fordulnak a 
szakértők a munka személyi összefüggései felé. Nyilvánvalóvá vált 
ugyanis, hogy az egyre fokozódó gépesítés, sőt egyes munkafolyamatok 
automatizálása nem teszi soha feleslegessé az emberi munkát. A  nehéz 
fizikai munkák helyét fokozatosan olyan munkák veszik át, amelyek a 
dolgozók koncentrált figyelmét, idegi, lelki „összeszedettségét” igénylik. 
Egy téves kapcsolás, vagy elhamarkodott mozdulat hatalmas anyagi 
értékeket tehet tönkre, sőt emberi életek pusztulását okozhatja. Senkit 
nem érdekel az, hogy annak, aki az uzsonnára felszeletelt retket ka
pálta, voltak-e személyi problémái. De sokan nem szívesen ülnének be 
abba a repülőgépbe, amelynek pilótájáról tudják azt, hogy a felszállás 
előtt félórával csúnyán összeveszett a feleségével.

A munka személyi feltételeinek említett két fontos tényezőjén, ne
vezetesen a munkatársi és felettes—beosztotti viszonyon kívül sok más 
tényezője is van. Ez a magyarázata annak, hogy fontos szerephez jutott 
az ipari formatervezés (műhelyek, irodák, gépek formájának, színének 
hangulati meghatározása), vagy annak, hogy az ipari nagyüzemek egyre 
gyakrabban alkalmaznak munkalélektannal foglalkozó pszichológuso
kat is.

3. M u n k a m e g o s z tá s . A  technika rohamos fejlődésével együttjár az, 
hogy egyre differenciáltabbá válik a munkamegosztás. A gazdasági ter
melőmunka egyes szektoraiban dolgozók a termelésnek sok esetben csak 
egyes részleteit tudják áttekinteni, a termelési folyamatnak csak egyes 
hosszabb-rövidebb szakaszát tudják jól vagy rosszul befolyásolni. Az 
alapanyagot termelő dolgozó általában nincs közvetlen összeköttetésben
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a félkésztermék, különösen a végtermék előállítójával és végleg nincsen 
személyes köze a fogyasztóhoz. A hagyományos mezőgazdasági és ipari 
termelési formákban a termelő és fogyasztó kapcsolata közvetlen volt 
és a hanyag és felületes munka következményeit a termelő rövidesen 
a maga kárán ismerte meg. Ma bonyolult és költséges apparátusra van 
szükség ahhoz, hogy ellenőrizhessék: nem selejtes félkésztermék épül-e 
be a termelés láncolatába, fokozott károkat okozva. És a selejtes ter
melésnek, ha nem is mindig, de sokszor személyi okai vannak: felüle
tesség és hanyagság.

A  munkában álló keresztyén embernek hite és szeretete egyenes 
következményeként nem szabad az ilyen hanyagságokat megtűrni. 
Hihet-e a szív és lélek rejtett titkait is ismerő Isten valóságában az, aki 
mindennapi munkájának felületességből fakadó rejtett hibáit — nem 
egyszer ügyes mesterkedéssel — elleplezni igyekszik? Sehol nem taní
tott és mégis a mindennapi termelőmunka minden ágában jól meg
tanult fortélyai vannak a felületes munka elleplezésének. Az a gya
núnk, hogy aki mindennapi munkájának bűnös lustaságból és felelőt
lenségből következő hiányosságait leplezni igyekszik, ugyanezt a „tech
nikát” gyakorolja Isten felé is, itt mindig, ott legtöbbször sikertelen 
módon. A  termelőmunka differenciálódott, a fogyasztásban azonban a 
termelő is fogyasztóvá válik, és előfordulhat, hogy a hanyag munka 
gyümölcseit a termelő — észre se véve talán — önmaga „élvezi”. Min
dennapi életünk számtalan — nem ismert — embertársunk munkájára 
épül. És a mi munkánkra másoké — ismeretleneké. Munkánkban is 
mindnyájan felelősek vagyunk egymásért.

4. A  m u n k a  és  a m u n k a b é r  a Szentírás egybehangzó tanítása sze
rint egymástól el nem választható. Méltó a munkás az ő bérére. 
A Szentírás és egyházunk tanítása mindig is nagy egyöntetűséggel, de 
sajnos változó eredményességgel tanította, hogy a munkától nem vá
lasztható el a méltányos és igazságos munkabér. Vagyis a munkaerő 
kizsákmányolása vétek Isten törvénye ellen. A  „ne lopj” parancsa nem
csak dologi, hanem személyi vonatkozásban is érvényes. Embertársunk 
munkaidejét elrabolni — például igazságtalan bérezés formájában — és 
hányszor fordult ez elő hazánkban is a feudalizmus és kapitalizmus 
korszakaiban — legalább olyan súlyos bűn, mint dologi értékeit eltu
lajdonítani.

A  munka azonban — éppen személyes jellegénél fogva — mindig 
magasabb rendű, mint annak az ellenértékeként kapható, bármennyire 
méltányos munkabér. A munkás — fizikai és szellemi egyaránt — rá
szolgál bérére, és a keresztyén embernek kötelessége is ezt biztosítani, 
mégsem lehet a munka és annak minősége maradéktalanul a munka
bér függvénye. Ennek a tételnek érvényessége leginkább az olyan mun
kakörökben nyilvánvaló, amelyeknek közvetlenül is személyes vonat- 
koztatottsága van. Nem helyeselhető tehát az, ha egy pedagógus, akinek 
a munkája hivatás is — embernevelés — valamelyest magasabb fize
tésért, komoly meggondolás és kényszerítő szükség nélkül, hivatását 
más foglalkozással cseréli fel. És mindenképpen elítélendő — az a saj
nos előforduló — orvosi gyakorlat, amely szerint egyes orvosok a vár
ható vagy előlegezett honoráriumnak megfelelően végzik a gyógyítás 
munkáját ímmel-ámmal vagy szíwel-lélekkel. A munkás méltó bérére, 
de a munkabér — a keresztyén munkaerkölcs szerint — még ideális 
esetben sem lehet tehát a munkával egyenértékű. Aki ezt az összefüg
gést nem érti meg, nem eszerint él és dolgozik, és munkájával kap-
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csolatban csak az anyagi érdekeltségre van tekintettel, mindenképpen 
megfosztja magát a munka örömétől. Mert

5. a  m u n k a , az a lk o tá s  ö r ö m e  az egyik legmagasabb rendű emberi
öröm. Jele annak, hogy az ember — tudva vagy nem tudatosítva __
Isten világfenntartó munkájában munkatárssá válik. A legemberibb 
pillantás az, amellyel a mezőgazda az általa megművelt és kalászba 
szökő búzatáblára, az ipari munkás a keze nyomán készült vagy meg
javított gépre pillant, vagy amellyel az orvos betege gyógyulását figyeli. 
Az evangélikus teológiában eddig kevés szó esett a munka örömére és 
— úgy látjuk — híveink munkáról való felfogásában is a hangsúly — 
nagy egyoldalúsággal — a munka kötelességszerű jellegére esett.

6. A  k ö te le s s é g -e r k ö lc s  nem elég. Talán nem véletlen az, hogy ép
pen a legutóbbi idő, a második világháború kora tette ezt egészen nyil
vánvalóvá. Elgondolkoztató az, hogy éppen abban a Németországban, 
amelynek lakosságát kétségtelenül nagymértékben befolyásolta a lutheri 
teológia kötelesség-súlypontú munkamorálja, követtek el oly sokan — 
nemegyszer még lelkiismeretük ellenére is — súlyos háborús bűntet
teket a „parancsra tettem”, „csak kötelességemet teljesítettem” jel
szavak megnyugtatásának jegyében. Kétségtelen ugyan, hogy a „felsőbb 
utasításra” elkövetett gonosztett esetében az elsődleges felelősség a 
felettest, a parancs kiadóját illeti, és az is bizonyos, hogy egy bűnös 
feladat elvégzését megtagadni vagy vállalni a collisio officiorum súlyos 
problémáját veti fel, mégsem lehet a felelősséget ilyen esetekben sem 
másra áthárítani. Legalábbis teljes mértékben nem. Minden emberi 
kötelesség és parancs végső fokon Isten parancsának és az Isten előtti 
elkötelezettségnek derivátuma és adott esetben — határhelyzetekben — 
valóban Istennek kell engedni és nem az embereknek. A  legújabbkori 
történelemben a náci Németország keresztyén mártírjai életük feláldo
zásával is erről tettek bizonyságot.

Mert a munka, egy feladat elvégzése, mint teljesítmény, önmagá
ban, erkölcsileg még semmit sem igazol. A munkának egy sajátos Janus- 
arca van. Lényegében ugyanaz a munka, mint fizikai teljesítmény, áldás 
és átok lehet egyszerre, életet és halált szolgálhat. Úgy is mondhatjuk, 
hogy a munka, mint teljesítmény, erkölcsileg minősítetlen, de mivel 
munka alatt — etikai szempontból — emberi tevékenységet értünk, a 
munka erkölcsi motiváltságát célja felől, illetve az azt végző ember 
felől nyeri, ölni és ölelni hasonló mozdulattal lehet. Ugyanazzal a moz
dulattal, mint munkával, lehet megnyomni egy atombombát szállító 
repülőgép bombakioldó szerkezetét, a halál szolgálatában, mint beindí
tani egy orvosi készüléket az élet szolgálatában. A keresztyén munka
erkölcs tehát a cselekvést nem folyamata, hanem célja felől nézi, és 
a munkát uem egyszerűen önmagában ítéli meg pozitív módon, hanem 
annak megfelelően, hogy egy munka kinek vagy minek a céljában, 
érdekében történik. Az Isten- és emberszeretet kettősen egy nagy pa
rancsának munkánkat ilyen értelemiben is alá kell rendelni.

7. A  s z a b a d  id ő . A  bibliai szemlélet szerint a jól végzett munkától 
éppen úgy elválaszthatatlan a méltányos munkabér, mint a szabad idő, 
illetve a pihenés. A  munka éppen olyan elidegeníthetetlen joga az em
bernek, mint a pihenés. A  hagyományos munkaetika inkább csak a 
szabad idő negatív formájáról, a pihenésről tudott. Korunkban foko
zottabb figyelmet kell fordítani a szabad idő pozitív formáira. Két 
oka is van ennek. Az egyik az, hogy az egyre fokozódó ütemű gépesí
tés valóban sok munkától mentesíti az embert. A másik pedig az, hogy
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a munkamegosztás következtében a legtöbb munka egyoldalú, csak a 
szervezet egyik vagy másik részét veszi igénybe. Keresztyén munka
morál szempontjából a szabad idő eltöltése pozitív formáinak (szóra
kozás, játék, sport) legtöbb módját nem lehet elítélni. Nincs szándé
kunkban, de nem is lehet merev kazuisztikával szigorú és változhatat- 
lan utasításokat adni az ezekkel kapcsolatos helyes keresztyén maga
tartás részleteire vonatkozólag.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az Isten- és emberszeretet élő 
polaritásában szabad időnk eltöltésének pozitív formái is — közvetetten 
talán —, de Isten dicsőségére és embertársaink javára szolgálhatnak.

Schreiner Vilmos

Az egyház a szociális 
és szekuláris problémák kapcsolatában

1. A z  e g y h á z  és  a tá r s a d a lo m  v is z o n y a

Jézus Krisztus egyháza a világban, emberek között valósul meg. 
A  Szentlélek teremtő munkája által formálódik, növekszik, fejlődik. 
Sohasem világon kívüli, emberek feletti, mindenkor kitapintható, érzé
kelhető valóság. Ezért van az egyháznak „története” és misztikus rea
litása ellenére szólhatunk az egyház „társadalmáról”. A  társadalom, 
mint szociológiai képlet, azt a közösséget jelenti, amelynek é r d e k k ö z ö s 
s é g e  a zo n o s . Bizonyos fokig alkalmazhatjuk az egyház társadalmára is 
az „érdekközösség” belső, tartalmi megjelölését, mert akár .a hit Krisz
tusban, akár a megváltás, vagy az üdvösség kérdése stb., érdekazonos
ságot feltételez az egyházban. Következésképpen a hívek közössége 
egyúttal a hívek társadalma.

Mégsem alkalmazzuk a társadalom fogalmát a hívek közösségére. 
Ennek oka nem pusztán abban van, hogy a szociológia más tartalom
mal tölti meg ezt a fogalmat, hanem inkább abban, mert az „egyház 
társadalma” nem jutott el a homogenitásnak arra a fokára, amelyen 
állnak például az ún. klasszikus társadalmi formák. A  rabszolgák tár
sadalmában csak rabszolgák voltak, az arisztokraták társadalmából ki
rekesztettek minden más társadalmi elemet stb. Az egyház társadal
mában az érdekazonosság pszichikai természetű. Ami közös benne, 
éppen nem emberi, immanens valóság. Ennek következtében a társa
dalmi elemek széles skálája mindenkor otthonosan mozgott az egyház 
társadalmában. Viszont e téren az egyház lényegétől és feladatától füg
getlenül is társadalomformáló tényező volt. Nem célunk ennek vizs
gálata, de első látásra is alkalmazhatjuk azt a kritikát, hogy az egy
ház nem formálta úgy a társadalmat, mint azt módjában állt volna. 
Viszont nemegyszer, amikor a politikai érdek azt megkövetelte, alkal
mazták a „keresztyén társadalom” történelmi hivatását.
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Ha a társadalmat a maga helyén kezeljük, az egyházat is annak 
lényege szerint fogjuk fel, akkor is feltűnik a kölcsönhatás. A rab
szolgatartó társadalom feloldódása egybe esett a keres'ztyénség terjedj 
sével, az erjedésben jelentős szerepet játszott a keresztyénség. a  feu
dális társadalom türkörképe a középkori római egyház. A reformáció 
nagy lökést adott a polgári társadalom kialakulásához stb. Az egyház 
hatása a társadalomra az egyház erkölcsi jellegéből fakad. Biblikus 
felfogásunk szerint a társadalom hatása az egyházra formai, külsőd
leges. Az egyház lényegére, alapjaira a társadalomnak nem szabad hat
nia. Mégis találkozunk a történelem során számtalan ilyen hatással. 
Amikor ilyen természetű hatás bukkan fel előttünk, felvetődik az á 
kérdés, hogy helyes úton jár-e az egyház. A  reformáció felvetette a 
pápaság kérdését, az inkvizíció társadalmi tényezőket vett igénybe az 
eretneküldözésben, a DC teológiájában erősen érvényesült a nácizmus 
hatása.

Ha a kölcsönhatás tételét elismerjük, akkor mind a társadalomnak, 
mind pedig az egyháznak foglalkoznia kell egymás kérdéseivel. I s m e r 
n ie  k e ll  a z  e g y h á z n a k  a  tá rsa d a lm a t, a n n a k  b o n y o lu lt  s z e r k e z e té t ,  ö s z -  
s z e té te lé t ,  f e jlő d é s é t . De hasonló az igény a társadalom részéről is az 
egyház kérdéseinek, főként szociális vonatkozásban való megismerését 
illetően. A  puszta kíváncsiságon túl a teológia szükségszerűen tanul
mányozza a társadalmat (ma egyre inkább!), a szociológia pedig lépten- 
nyomon találkozik az egyházzal, vizsgálja és boncolja, mint külsődleges 
jelenséget. Lényegében ez az ismerkedés szakadatlanul tart, mert hiszen 
a fejlődés is szakadatlan.

Alapjaiban téves lenne az a felfogás, hogy a társadalom változása, 
fejlődése kizárólag az egyház hatásán múlik. Volt rá néhány kísérlet, 
amikor az egyház ilyen igénnyel lépett fel. Kálvin genfi teokráciája, 
vagy a latin-amerikai jezsuita állam stb., ilyen elképzeléseket melen
getett. És noha volt az egyház történelme során erőteljesebb is a hatás, 
a tapasztalat szerint minél közelebb kerülünk korunkhoz, annál kisebb 
jelentőségű az egyház hatása a társadalomra. A  modern társadalom 
fejlődését sok tényező befolyásolja. Magának a társadalom fejlődésének 
az alapjait a termelőeszközök fejlődésében kell keresnünk. Ezen túl
menően szellemi és anyagi feltételek egész sorai állnak a társadalmi 
változások szolgálatában. A  kulturális hatások, a gazdasági élet a maga 
természeti adottságaival, vagy a megváltozott technika gyorsíthatja, il
letőleg fékezheti a társadalmi fejlődést. A  társadalmi változás rohamos 
szakasza nagyjából egybeesik korunkkal. Tehát a nagyobb arányú vál
tozás az elmúlt néhány évtizedben ment végbe. Kezdődött az ipari for
radalommal a XIX. század elején és páratlan lendületet vett a XX. 
században.

A társadalom változása, fejlődése nem befejezett tény. Az a tapasz
talatunk, hogy fejlődése szüntelen áramlásban, mozgásban van. Fejlődése 
dialektikus módon megy végbe. A  múlt társadalmait és azok változásait a 
maihoz viszonyítva az tapasztaljuk, hogy az előbbi statikus, míg az utób
bi dinamikus. A  korábbi, ún. „klasszikus társadalmak” megőrzésén fára
doztak az érdekazonosságban levő uralkodó osztályok, vagy az általuk 
létrehívott államok és az állammal szimbiózisban élő egyházak. A tár
sadalmi állapotok erőszakos megváltozását (forradalmakat) célzó eszmé
ket és megmozdulásokat az „együtt uralkodó” egyház elítélte. A francia, 
forradalom (1789), vagy az orosz forradalom (1917) egyaránt az egyház
átkát hívta ki.
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Az e g y h á z  a múltban a maga szolgálatát tehát egy megközelítőleg 
statikus társadalomban végezte. Tevékenysége, funkciója is ebben a 
társadalomban fejlődött ki, és a kölcsönhatás következményeképpen az 
egyház külső formájában őrizte a megállapodott társadalom kereteik 
Az egyház maga is statikus egyház lett. Merev formákhoz, „templom
hoz” kötött lett, mint Izráel népénél. A ma divatos és gyakran használt 
kifejezések, a „népegyház” vagy „formális egyház” kifejezések közelítik 
meg problémánkat. Sok pozitív vonásáról szólhatunk így is az egyház
nak, de feltétlenül érezzük, hogy feladta az apostoli kor dinamizmusát, 
vagy a formáktól való függetlenségét.

A formák közé merevedett, sablonokba illeszthető egyház minden
kor drámai helyzetbe került, amikor „megmozdult a társadalom alatt 
a föld”. A társadalomhoz szorosan odafűzött egyháznak azonnal az az 
érzése támadt, hogy ő is a földrengés áldozata lesz. Ez az érzés ilyen 
esetekben azért eleven az egyházban, mert öntudatlanul is társadalmi 
képletnek véli magát. Ezért tornássza fel magát küzdőféllé és önkén
telenül is „osztályharcba” sodródik. Ez történt 1789-ben és ez mutat
kozott meg 1919-ben is.

A  fo r r a d a lm a k  a z  e la v u lt ,  k o r s z e r ű t le n  tá r s a d a lm a k  m e g v á l t o z ta 
tá sá na k  h a ta lm a s  b írá i. A  v a l lá s e t ik á tó l  f ü g g e t le n  m ó d s z e r e k  a lk a lm a 
zása  m e l l e t t  m é g is  az ig a zsá g sz o lg á lta tá s  e s z k ö z e i. Teológiailag Isten 
igazságos ítéletét kell benne látnunk. Az egyház statikus rendje a már 
kiépült és beilleszkedett, merev formákat védi és sajnálja ilyenkor. Ez
által újra csak azt bizonyítja, hogy önmagát társadalmi képletnek tartja. 
Bizonyos fokig ez a magyarázata annak, hogy minden társadalmi előre
lépésnél (forradalomnál) lemarad. Következésképpen a múltat képviseli. 
Márpedig a történelem ilyen szituációi közepette az egyház lényegét 
és feladatát illetően nem lehetne problémánk.

A társadalmi változásokkal kapcsolatban mindannyiszor kialakult 
a tömegek egyházhoz való viszonyának megváltozása is. A  feudalizmus
ban szorosabbra fűződött, a polgári társadalomban lazult, a proletár tár
sadalomban pedig szinte teljesen megszakadt a viszony. A kapcsolat 
változása nem törvényszerű, de tapasztalati valóság. Éppen ezért vető
dik fel mindannyiszor annak a kérdése, hogy a kapcsolatok alakulá
sában milyen hibák következték be. Ha társadalomtörténetileg szem
léljük a kérdést, akkor alapos váddal illethetjük magunkat, főként az 
utolsó példánkat illetően. A  proletariátussal kapcsolatos egyházi maga
tartásban már szinte közhelyszerűen marasztaltatjuk el magunkat.

2. A  s z e k u la r iz m u s  je le n t k e z é s e  tá r s a d a lm i ö s s z e fü g g é s b e n

Az egyház és a tömegek kapcsolata nem kizárólag a társadalmi 
változásokon mérhetők le. A  társadalmi változásokon kívül más ténye
zők is szerepet játszanak ebben a kapcsolatban. Napjainkban sokat 
szólnak a teológusok a szekularizmusról. A z  e lv ilá g ia s o d á s  fo ly a m a ta  
n e m  ú j  je le n s é g .  L e g a lá b b  o ly a n  r é g i,  m in t  a  k e r e s z ty é n s é g . Az első 
nagy hulláma Konstantinusz korában (IV. sz.) érte az egyházat, a má
sodik a humanizmus—reneszánsz idejében (XIV—XVI. sz.) és a har
madik a felvilágosodással (XVIII. s z . ) köszöntött be. Ezek is csupán 
ísak a nagyobb állomások, vagy inkább tömegméretű szekularizációs 
jelenségek. Az óvatos teológusok a jelenkorit talán azért látják el a 
„modern” jelzővel, mert számolnak e jelenség antik, újkori stb. váltó-
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zataival. Az elvilágiasodásban viszont mindannyiszor felfedezhetünk 
társadalmi elemeket is.

Hibásan közelítené meg az a szekularizmus kérdését, aki mellőzi 
ezt a kérdést. Így, ha ma szekularizmusról szólunk, akkor társadalmi 
ül. gazdasági, kulturális kérdéseket is elemeznünk kell. A  tényezők köl
csönhatása azt bizonyítja, hogy az ember imUyen komplex valóság és 
mennyi tényező alakítja ki Istenhez, közösséghez, munkához, minden
napi élethez stb.Jhez való viszonyát. Egyik sem kizárólagosan, de mind
egyik alaposan hat az emberre. A  szekularizmus kérdése rendkívül iz
galmas problémája az egyháznak, mert abban a meglevő „egyházi tár
sadalom”, vagyis az érzékelhető, tapasztalati egyház bomlási folyamata 
megy végbe. Szekularizáció jelentkezik az egyháztól elhidegülésben, 
más szóval abban a közömbössé válásban, amellyel illetik egyesek, vagy 
tömegek az egyház kérdéseit.

Az egyház küzdőtere tulajdonképpen a közömbös, el'hidegült töme
gek területe. Ez az elem még nem szakított formálisan az egyházzal, 
de az egyház érzi, hogy pusztán szokásból, tradícióból, emlékből tartja, 
közömbös vele szemben, olykor jelenlétével pedig felhígítja közösségét. 
Számszerű adat, de lényegétől igen messze esik. Ez a jelenség a világ- 
viszonylatban érvényesül. Fejtegetésünket azért folytatjuk ebben az 
irányban, mert a modem ember, vagy a sok tekintetben fejlődésben 
levő társadalom ebben a helyzetben él. A  változó világ pszichikai és 
fizikai jelenségek tucatjával, a felbomlott, régi társadalmak, vagy a 
kialakulásban levő új társadalmak s az ezekkel jelentkező problémák 
a vallásos érzületre rendkívül mély hatással vannak. Következésképpen 
valamilyen állásfoglalás születik. Jelen esetben az is állásfoglalás, hogy 
közömbösség mutatkozik az egyházzal kapcsolatban. A kérdések szociá
lis és egyháztársadalmi vizsgálata felettébb szükséges dolog lenne. Ma
gam ebben a rövid kis tanulmányban nem akarom megoldani a kérdést, 
pusztán néhány gyakorlati esetre hívom fel a figyelmet, a rövid elvi 
bevezetés után.

A  modern embert reális kérdések foglalkoztatják. Sokkal inkább, 
mint az egyháznak a mai embertől idegen, sokszor megragadhatatlan 
képzetekkel tűzdelt tanítása. Az élet, a megélhetés, a munka, a bér, a 
gyarapodás, a gazdasági vagy kulturális igények kielégítése stb. reális 
kérdések. A  hit, az örökélet, az üdvösség teológiai kérdések. A  kettőt 
párhuzamba vagy ellentétbe állítani fontossági szempontból nehéz a 
mai ember előtt. A  rohamosan fejlődő világ a maga technikai vívmá
nyaival és eredményeivel félelmetesen megváltozott, hatása a mai em
ber lelki világára, környezetére, sőt a Világról alkotott képére rendkívül 
mély. A  kulturális ráhatások, a művelődésnek minőségi és mennyiségi 
bővülése a világszemlélet kiszélesedését hozta magával. A földrajz, ter
mészetrajz, biológia az érdeklődés új kapuit nyitotta meg előtte. A gaz
dasági élet területén jelentkező változások a modem ember igényében 
jelentettek elképesztő fordulatot. Mindez nemcsak külsőségeiben mu
tatkozik, hanem a lelki alkat megváltozását is magával hozza. Ezekkel 
a kérdésékkel az egyháznak csak úgy kell foglalkoznia, mint sajátos 
adottságaival, teológiai problémáival.

A termelőeszközök tökéletesedésével, a munka mechanizmusának 
fejlődésével a közösségek, a társadalmi, szociális formák is változáson 
mennek keresztül. Régi keretek bomlanak fel az ember körül. Ha mind
ezeket a dolgokat a magyar társadalomra transzponáljuk, akkor a leg-
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feltűnőbb dolog az, hogy az egyénileg élő és munkálkodó ember h o g y a n  
ta lá lja  m e g  h e ly é t  a  k o l le k t ív  é l e t b e n  és  t e r m e lé s b e n .  V i lá g o s ,  h o g y  
m e g v á lto z ik  e zá lta l a  k ö z ö s s é g i  v a g y  tá rsa s  tu d a ta  is. A család, a falu, 
a város, a gyár vagy az üzem közössége merőben más lesz, mint a róluk 
alkotott eddigi fogalmak. Természetszerűleg változott meg a munka 
pszichológiája is. Ezek a tényezők, mint fogaskerekek illeszkednek egy
másba, és hajtják, viszik előre a mai embert a megváltozott világ útján.

Számolunk azzal is, hogy ez a változás nem ment minden törés 
nélkül végbe. Sőt, azzal is, hogy bizonyos esetekben féllábbal még a 
múltban állunk, hiszen a pszichikai változás mindig egy lépéssel késik, 
de ez a késés semmi esetre sem jelenti azt, hogy nem fogja behozni 
lemaradását. Éppen az egyház társadalmi arculatán tudjuk lemérni eme 
bizonyos pszichikai késedelem bizonyos jeleit.

Érdemes a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek változatai
val foglalkoznunk, hogy ezáltal szolgálatunkat gazdagítsuk, formálhas
suk, illetőleg hűségesebbé tehessük. Az alábbiakban néhány adatot fo
gok ismertetni fenti következtetésem igazolására, vagy inkább azért, 
hogy érthetőbb legyen előttünk a bennünket körülvevő világ. Példái
mat hazai statisztikai adatok alapján állítottam össze, az utolsó, 1960-as 
népszámláláskor nyert adatok szerint. Számolnunk kell azzal, hogy a 
mögöttünk levő fél évtizedben ezek az adatok is jelentősen megvál
toztak.

3. E g y h á z  és  tá r s a d a lo m  n é h á n y  s ta t is z tik a i a d a t t ü k r é b e n

Az első szembetűnő társadalmi változást a foglalkozások megoszlá
sának jelentős fejlődéséből meríthetjük. Ha nem is akarjuk bizonyítani, 
hogy a foglalkozás társadalmi osztályt jelent egyúttal, mégiscsak ennek 
alapján kell számolnunk „osztályokkal”, vagy napjainkban „rétegek
kel”. Nézzük, hogyan alakul mindez, 1910-től:

A  foglalkozás megoszlása

1910 1930 1960

% % %
Mezőgazdaság (paraszt) 64,7 54,6 35,2
Ipar 18,7 23 31
Közlekedés 3,6 3,9 5,5
Kereskedelem 4,1 5,4 6
Szolgáltatás, közszolgálat 3,7 5 10,7
Nyugdíjas 3 4,2 7,9

Figyelmünket elsősorban a két „fő foglalkozásra” kell irányítanunk, 
a mezőgazdaságra és az iparra. Fél évszázad alatt e két foglalkozási 
ágban történt a legdöntőbb változás. Érdemes megfigyelnünk, hogy a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma ez idő alatt több mint a 
felére csökkent, az iparban foglalkoztatottak száma ugyanezen idő alatt 
majdnem kétszeresére emelkedett. Pusztán e két adat is alátámasztja 
azt a tételt, hogy h a zá n k  e lm a r a d t  m e z ő g a z d a s á g i  á l la m b ó l  ip a r i  á l la m
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le t t , de azt is, a többi számadatot figyelembe véve, hogy a paraszti 
társadalom leapadt és csak legjobb esetben stagnál (elöregedett falvak!) 
mert hiszen az ipar és egyéb foglalkozáshoz a munkaerőt a falu adta' 
A volt paraszti társadalom nagy része az ipari munkásosztály tagjainak 
számát növelte. Természetesen hosszú időn keresztül magával hozott 
paraszti lelkülettel.

Vessük fel ennek a jelenségnek egyházi vetületét. Az egyházra nézve 
ez a folyamat annyiból jelentett változást, hogy a falusi gyülekezetek 
a faluval együtt „elöregedtek”. A  dolgok természetéből az következett 
volna, hogy a városi gyülekezetek arányai megnőttek volna. Látszatra 
lényegesebb változás a gyülekezetek templomlátogatását illetően nem 
történt. Hiszen falun is általában a templomot az idősebb generáció 
látogatta. A  megnövekedett városi lélekszám sem jelentett létszámbeli 
emelkedést a városi gyülekezetekben. Mi lehet ennek az oka? Való
színűnek tartom, hogy a falu társadalmából elsősorban a vállalkozó 
szellemű, kockázatot vállaló réteg indult el az ipar és az urbanizálódás 
felé. A  paraszti társadalomban, ahol azt szoktuk mondani, hogy a 
szekularizáció még nem olyan intenzív tényező, viszont korábban el
indult. A falusi tradíciók és a falu szelleme nem engedte kifejlődni, és 
amint bekövetkezett környezetében a változás, élni kívánt a környezet 
nyújtotta szabadságával.

Természetesen a falu vagy a paraszti társadalom kérdése az ipar 
és a mezőgazdaság átalakulásában nem fejeződött be. A  falu társadal
mában a döntő változást a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérésben 
kell keresnünk. Megszűnt tehát az egyéni gazdálkodás és helyébe a 
kollektív lépett. P a r a s z t i  tá r s a d a lm u n k  97 szá za lék a  d o lg o z ik  t e r m e l ő -  
s z ö v e tk e z e t b e n . A fejlettebb, korszerűbb technika és termelőeszközök 
elviselhetővé tették a hiányzó munkaerőt, sőt egyre elviselhetőbbé 
teszik.

A  falu egyháza a kollektív gazdálkodásra való áttérésnél látszólag 
nem változott. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy nem 
fog bekövetkezni változás. A  falu templomlátogatásának, más szóval 
az egyházi közösségben való részvételnek újabb problémái más téren 
jelentkeztek és ezekre még majd visszatérünk.

Amint említettem, a faluról elvándorolt tömegek, az ipari mun
kássá vált paraszti osztály nemcsak a régi társadalmával szakított, ha
nem a hozzá tartozó formákkal is. Bennünket ez elsősorban egyház
társadalmi vonatkozásban érdekel. A városi gyülekezetek igen jelen
téktelen arányban nyertek a népmozgalomban bekövetkezett fluktuáció
ban. Pedig az ipar javára történt változás a városi lakosság lélekszá
múban ugrásszerű emelkedést hozott magával. Lássunk példának né
hány várost, illetőleg faluból lett várost:

1938 1960
Miskolc 70 149 143 364
Debrecen 117 275 129 671
Pécs 61 663 114 713
Szeged 135 071 99 061 stb.
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A következők pedig falvakból nőttek városokká:

1949 1960
Dunaújváros 3 949 31 048
Oroszlány 3 740 24 854
Várpalota 11 065 21 509
Ajka 8 307 15 375
Kazincbarcika 5 059 15 285
Komló 6 955 13 070 stb.

Mindehhez hozzá kell számítanunk, hogy az ország lakói közül 18,1% 
lakik a fővárosban, amelynek lélekszáma 1960-ban 1 807 299 és a „nap
pali népessége”, a bejáró dolgozókkal együtt, meghaladja a kétmilliót. 
A parasztvárosok struktúrája az ipartelepítés következtében változott 
meg. Kecskemét, Hódmezővásárhely, Debrecen, Cegléd stb. lassan el
veszti paraszti jellegét. Jelenleg az ország lakosságának több mint 40%-a 
lakik városban (1938-ban a fővárosban 11,6%, egyéb városokban pedig 
20,6%-a lakott az országnak). A fejlődés tehát vitathatatlanul a városia
sodás irányában történik.

A  város, mint munkaadó, környéke munkásait vonzza. Ez a tény 
egyszerre veti fel a problémák egész sorát. Budapestre mintegy 60 
km-es körzetből járnak rendszeresen és naponként dolgozni tömegesen. 
De a vidéki városok munkahelyei is a környező falvak dolgozóiból egé
szítik ki munkáslétszámukat. Így a városlakó arányszámainkon módo
sítást kellene eszközölnünk. Végeredményben megállapíthatjuk, hogy 
ezek a tömegek is városiak, és csak „hálni” járnak haza falura. A  mun
kahely megközelítésének ténye, de maga a munka is, kihat a pihenés, 
szórakozás arányaira. Ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni, 
amikor a szekularizálódás okait vizsgálgatjuk.

A közlekedés korszerűsödése, a közlekedési díjak olcsósága, a vidék 
bekapcsolódása a közlekedési hálózat vérkeringésébe, nagymértékben 
elősegítette az emberek utazási lehetőségét és készségét. A két háború 
között igen jelentős azoknak a száma, akik szinte községük határát 
sem hagyták el, ma v is z o n t  t ö m e g m é r e t ű v é  f e j l ő d ö t t  az u ta zá s . A  köz
lekedés lebonyolítása is jóval nagyobb apparátussal működik és a köz
lekedési dolgozók szolgálata, vagyis munkája sohasem alkalmazkodik 
az egyház „pirosbetűs” ünnepeihez. A  fentebb ismertetett statisztika 
szerint hozzávetőlegesen 5—600 ezer ember érdekelt ebben. A  vasút, 
az autóbusz, villamos, vagy egyéb közlekedési eszközök igényeink sze
rint vasár- és ünnepnapokon is foglalkoztatják a dolgozókat. Mindehhez 
hozzá kell számítanunk a fejlődő iparral és ipartelepítéssel együtt járó 
anyagmozgatás kérdését, amely szintén a közlekedést terheli.

A  közlekedés fejlődésével számolnunk kell, annak pozitív kihatásá
val. A  falu közel jött a városhoz és a város megnyitotta kulturális lehe
tőségeit a falu népe előtt. A város nemcsak munkát vagy piacot bizto
sít a falusi lakosságnak, de a magasabb fokú tanintézetek és szórakoz
tató vagy egyéb kulturális intézmények elérhető közelségbe kerültek. 
Ide kívánkozik az az adat, hogy ö s s z e s e n  31 á lla n d ó  je l l e g ű  s z ín h á z  és  
k a m a ra s z ín h á z  m ű k ö d ik  h a z á n k b a n , a m e ly e k  á lta lá b a n  v á r o s o k b a n  v a n 
n a k . D e  a F a lu s z ín h á z  1 9 6 0 -b a n  1,5 m i l l i ó  n é z ő  e lő t t  ta r to t t  e lő a d á st.  
E z  ó r iá s i  s z á m !
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A falu és város közötti „távolság” lecsökkenésének legbiztosabb 
jele, hogy e l ju t o t t  a  v i l l a n y  m in d e n  k ö z s é g b e . Ez a tény nem hagyhat 
közömbössen bennünket. A  villany kulturális hatása és eredménye már
is szinte felmérhetetlen. Valójában fel sem tudjuk fogni, milyen nagy 
mértékben „forradalmasította” a falut. A  villany megváltoztatta a hfr- 
közlés és hírszerzés módját, megváltoztatta a szórakozás lehetőségeit 
eredményesen közrehatott az ismeretanyag és tudás elsajátításában 
stb. stb. A  v i l la n n y a l  ju t o t t  a  fa lu  rá d ió h o z , m o z ih o z ,  t e le v íz ió h o z . Nincs 
a mai Magyarországnak egyetemesebb, minden lakosra ki’hatóbb ilyen 
jelentékeny „kulturális” vívmánya még egy, mint a villany. Figyeljük 
meg, hogyan tükröződik mindez a villannyal kapcsolatos „kultúrtech- 
nikai” eszközök arányában:

A  rádióelőfizetők száma:
1938-ban 419 200,
1960-ban 2 200 000.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ma alig van olyan lakosa az országnak, 
aki nem hallgat rádiót (a tranzisztoros készülékekkel 4—4,5 millióra 
rúg a rádiókészülékek száma). A  rá d ió , m in t  h írk ö z lő , t ö m e g n e v e lő ,  
tö m e g s z ó r a k o z ta tó  e s z k ö z  n é lk ü l  e lk é p z e lh e t e t le n  a m a i  e m b e r .

A  villany bevezetésével ugyanilyen rohamosan nőtt a m o z ik  
száma is.

1935-ben 559 mozi volt hazánkban,
1949-ben 862,
1960- ban 4558.

1960 végén az összes városok és falvak 92%-ában volt mozi. Ennek 
a ténynek kulturális jelentőségéről azt hiszem nem kell külön beszélni. 
De vegyük mindjárt ide a t e l e v íz ió  előfizetőinek statisztikáját.

1961- ben 130 000,
1964- ben 500 000,

1965- ben már közel járunk az egymillióhoz. Ez nagyjából ugyan
ennyi családot jelent, és ha engedünk fantáziánknak, akkor azt kell 
mondanunk, hogy az ország lakosságának mintegy a fele állandó nézője 
a televízió műsorának.

A televízió, mint közösségformáló tényező is számításba jöhet. Ki
hatása egészen speciális jellegű. A  családot egyben tartja és idejének 
eltöltését a családi hajlékra korlátozza.

Mindezek a szempontok nem lehetnek közömbösek az egyház szo
ciális problémáit illetően. Az istentisztelet rendje, a cura pastoralis, 
a templomlátogatás stb. mind-mind alaposan befolyásoltatok a fentebb 
vázolt dolgok által. (Családlátogatásaim kínos alkalmai közé tartozik, 
amikor az „Angyal” film pereg a tv képernyőjén, vagy futballmeccs 
közvetítést néz a család.)

Amilyen nagy mértékű a rádió, mozi, televízió jelentősége a töme
gek életében, ugyanolyan nagy horderejű kérdés a jelenlegi társadal
munk kihatása terén a z isk o lá z o ttsá g  n ö v e k e d é s e . Érdemes figyelmet 
szentelnünk a legalacsonyabb szintű képzéstől a legmagasabb szintű 
képzés növekedésére:
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a) óvodások száma:
1938 112100,
1960 183 800,

b) általános iskolások száma:
1937/38 1 096 000,
1960/61 1 392 000,

(1 9 3 8 -ban a nyolc osztályt elvégzettek száma 33 901. 1961-ben 107 349, 
tehát majdnem minden iskolaköteles gyermek elvégezte a nyolc osz
tályt.)

c) középiskolások száma:
1937/38 52 349,
1960/61 155 527,

d) felsőfokú intézmények tanulóinak száma:
nappali esti levelező összesen

1937/38 11 747 — — 11 747
1960/61 29 344 1341 9584 40 269

Ezek a számok híven tükrözik a népoktatástól a felsőfokú képzésig 
a növekedést. D e  a s z á m o k  m ö g ö t t  m e g h ú z ó d ik  a ta n u lá s  és  tu d á s  s z o m 
jú sá g a  is. A tanult, művelt ifjúság előtt új perspektívák nyílnak. A  ma
gyar társadalom a legkülönbözőbb funkciókkal bízza meg a végzett 
ifjakat. A  tu d á s  h a ta lm a s  f e g y v e r r é  v á l ik  k e z ü k b e n , m e g is m e r ik  a z  ő k e t  
k ö r ü lv e v ő  v i lá g o t ,  a t e r m é s z e t  t ö r v é n y e it .  E  t é r e n  tá r s a d a lm u n k  h a lla t 
la n  n a g y  lé p é s e k e t  t e t t  e lő r e . Nem kell másra utalnunk, mint az analfa
betizmus teljes felszámolására, és az általános műveltség színvonalá
nak emelkedésére. Ide sorolhatjuk az olvasási készség megnövekedését 
stb. stb. Ezek a tények az egyház képviselői számára jelentenek döntő 
figyelmeztetést. A  mai evangélikus lelkésznek egyre inkább kell s z á - '  
molnia azzal, hogy hívei műveltek, olvasottak. Tehát a műveltség ala
pos elsajátítása a lelkészi kar primer feladata közé tartozik. De ebből 
a felismerésből következik az is, hogy az igehirdetés színvonala sem 
lehet a hívek műveltségi színvonala alatt.

A  műveltség növekedésével arányosan n ő n e k  a k u ltu rá lis  ig é n y e k .  
A kulturális igények közé nemcsak a szellemi igények tartoznak, s ezért 
fűzzünk néhány recenziót pl. a lakáskultúra kérdéséhez. Az egészsé
gesebb lakás ma már nem kizárólag a városi ember igénye. A folyóvíz, 
fürdőszoba, a berendezés korszerűsítése, a háztartás gépesítése mind
mind elmaradhatatlan igényei a mai embernek. Ezek az egyes esetek
ben jelentéktelennek látszó tényezők összességükben olyan nagymérvű 
hatással vannak a mai emberre, hogy azt szinte felmérni sem tudjuk, 
pedig módunkban sem áll az összes tényező felsorolása. És tegyük mind* 
járt hozzá, hogy minden egyes tényező szociáletikai és „egyháztársa
dalmi” kérdés.

Mert gondoljunk csak azokra a híveinkre, akik g é p k o c s iv a l  r e n d e l 
k e zn ek . A  gépkocsi, hasonlóan a televízióhoz, egybetartja a családot. De 
a pihenőnapot a család rendszerint az otthonától távol tölti (a temp
lomtól is!). És kellene szólnunk az üdülésről, a sportról, turisztikáról 
stb. stb.

463



Mindezek a társadalmi, kulturális, gazdasági változások és fejlődé
sek a modern szekularizáció, elvilágiasodás kiváltó tényezői. Nem szük
ségszerűen, de tapasztalat szerint. És az a folyamat tart. A  számvetés 
ezen a téren felelősségteli kötelesség. A  m a i  e m b e r  é l e t é b e n  beá llt  
e lő n y ö s  v á lto z á s  n e m c s a k  m e g é r t é s ü n k e t ,  d e  h á lá n k a t is  k iv á lt ja . Nem 
vagyunk-e túlságosan pesszimisták, amikor nyers valóságában számolunk 
a megváltozott világban az egyházi társadalom arányainak változásá
val? Vigasztalhatjuk-e magunkat azzal, hogy a szekularizáció eredmé
nyeképpen a nyugati egyházakban pl. a templomlátogatás 2—3%-os és 
nálunk 20—30%-os?

Először is szögezzük le, hogy pesszimizmusra semmi okunk nincs. 
Más a reális felmérés és ismét más a sötéten látás alapérzése. E kérdés 
fejtegetésébe nem bonyolódom bele, hiszen ennek teológiai vetülete az 
egyház lényegének kérdéséhez tartozik. Orvosságot sem szoktunk mást 
ajánlani, mint a hűséges, becsületes, lelkiismeretes szolgálatot. De a 
„hűség” ebben az esetben már bonyolult feladat. És erre a bonyolult 
feladatra kell vállalkoznia az egyház szolgáinak és erre akar inspirálni 
e néhány recenzió is. A  hűséghez természetesen hozzátartozik a merev
ségtől mentes, dinamikus szolgálat, amely bátran mer szakítani a tra
dícióktól megterhelt, beidegződött egyházi szokásokkal és a modern élet 
diktálta esetek közepette feltalálja magát. Hasonlóképpen n e m  a  szá za 
lé k o k  a r á n y á n  m ú l ik  a z  e g y h á z  k é r d é s e . A hűség ebben a vonatkozás
ban is megoldás számunkra.

Sokkal döntőbb azonban az, hogy a z  e g y h á z  n e m  h e ly e z k e d h e t  
s z e m b e  m in d a z z a l,  a m i  a f e j l ő d é s t  s e g ít i, a k á r  s z e l le m i,  a k á r  a n y a g i  
té r e n . Vajon megállíthatnánk-e a szekularizáció folyamatát, ha a tele
vízió, mozi, rádió, sport, gépkocsi stb. stb. ellen prédikálnánk? Semmi 
esetre sem! Kálvin Servet elleni módszere a XVI. században is csak 
ideig-óráig volt eredményes. Szélmalom harc lenne ez, s az élet a Don 
Quijotékat úgyis elsodorná. Egyházunk alaposan fontolóra veszi ezt a 
dolgot, és mi magunk ebben a kérdésben sok segítséget nyújthatunk. 
Mert, a m ik o r  n y í l t a n  k im o n d tu k , h o g y  a z o n  fá r a d u n k , h o g y  m in é l  t ö b b  
k e n y é r ,  lakás, isk o la  s tb . le g y e n ,  a k k o r  v é g e r e d m é n y b e n  a  n y ito t tsá g  
m e l l e t t  d ö n tö t t  e g y h á z u n k  a v i lá g i  jó l é t  t e r ü le t é n . Azt mondottuk, hogy 
Isten nem akar nyomort. És ez biblikus alapmagatartásunkból fakadt. 
És ha ez a s z e k u la r iz á c ió t  s e g í t i  e lő , a k k o r  is  h e ly e s  v o l t  e z  a  f e l i s m e 
rés . M e r t  n e m  le h e t  m e g v á s á r o ln i  a  t ö m e g e k e t  n y o m o r r a l  és  n in c s t e -  
le n s é g g e l .  E s  m e r t  n e m  ta r t ju k  v a ló s z ín ű n e k , h o g y  „ c sa k ”  o t t  v a n  e g y 
h áz, a h o l a z  e lm a r a d o t ts á g  g a z d a sá g i  és  k u ltu rá lis  t é r e n  n a g y .

E néhány adat azonban eszméltessen bennünket! Késztessen még 
hűségesebb, még odaadóbb szolgálatra. És ha reálisan szemléljük a 
társadalmi, gazdasági, kulturális téren végbement folyamatot, talán más, 
megértőbb, türelmesebb lelkülettel viszonyulunk a változás, fejlődés 
útján jelenleg áthaladó gyülekezethez.

Rédey Pál
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Az egyház és a „békés együttélés’’ 

(koegzisztencia)
Szakfolyóiratunkban nem először foglalkozunk ezzel a témával. Fra- 

ternitásunk gyakorlatilag magában foglalja egymás teológiai munkájára 
való figyelést és az eredmények számbavételét. Nemcsak az országos 
lelkészi karon belül. Bizonyára ismerjük a külföldi egyházak teológiai 
munkáit is. S fel kell tételeznem mind a Keresztyén Béke-Világgyűlés 
(1964. jún. 28—júi. 3., Prága), mind az Európai Egyházak Konferenciá
jának (1964 okt. — „Bornholm”) teológiai tanulságainak alapos ismere
tét. Ismétlés felesleges, de bántó is lenne. Teológiai munkánk kontinui
tásában állunk és álljunk is! Témánk újbóli napirendre tűzése nyilván
valóan összefügg a fenti teológiai eredményeknek még folyamatban levő 
feldolgozásával és a mindennapi egyházi szolgálatban való alkalmazá
sával. De nemcsak ezzel. Az elmúlt hónapok alatt újra kiéleződött a 
világhelyzet, s a k á r  a  v ie tn a m i,  a k á r  a d o m in ik a i  e s e m é n y e k r e  g o n d o 
lu n k , m in d  s ü r g e t ő b b é  v á l ik  e g y h á z i  fe la d a tu n k  v á lla lá s a  é s  v é g z é s e  
a z  e m b e r is é g  é le t é n e k  b iz to s ítá s á é r t ,  a  b é k e  m e g ő r z é s é é r t . Munkámat 
tehát részben az ez1 irányú teológiai stúdiumnak folytatásában látom, 
részben történeti helyzetünkhöz illő gyakorlati alkalmazásában. S még 
egyet! Bizonyos nézetek — elsősorban a nyugati féltekén — már el
ismerik a koegzisztencia kényszerű szükségességét, de ezt csak az atom
háború megakadályozásában látják. Így rendkívül jellemző módon akad
nak a koegzisztenciának olyan „hívei” is, akik — ugyanakkor!! — a 
legelszántabb módon követelik a „hidegháború” eszközeinek alkalmazá
sát, a lélektani hadviselést. Politikai tisztázatlanságról vall ez a jelen
ség, illetve a koegzisztencia értelmének és gyakorlatának veszedelmes, 
hamis formájáról!

Tanulmányomban ezért először szeretném vázolni a „koegzisztencia” 
politikai tartalmát, azután ezzel konfrontálva szeretném konkrétabban 
kifejteni a „koegzisztencia” teológiai tartalmát és végül vitát indítóan 
illetve gyakorlati alkalmazásra nézve igyekszem megfogalmazni legsür
getőbb feldatainkat.

1. A  „ k o e g z is z t e n c ia ”  p o l it ik a i  je le n t ő s é g e

A világtörténelemben először a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom hozott létre olyan társadalmi rendszert, amelynek zászlójára 
a b é k e  jelszavát írták. A z  e ls ő  n a g y h a ta lo m , a m e ly n e k  k ü lp o lit ik a i  a la p 
e l v e  t ö m ö r e n  n é h á n y  s z ó :  a  b é k e  m e g v é d é s e .  A  békés egymás mellett 
élés politikájának legfontosabb feltétele a más államok belügyeibe való 
be nem avatkozás elvének megtartása és a különböző társadalmi rend
szerű államok közti gazdasági együttműködés. Amilyen mértékben erő
södött a szocializmus állama, olyan mértékben nőtt a béke megvédésé
nek erőtényezője is. Ez magyarázza, hogy a második világháború nem 
vált a tőkés országok egyesült táborának Szovjetunió elleni keresztes
hadjáratává, hanem — ellenkezőleg! — a szabadságszerető népek fel
szabadító küzdelmévé lett. Ma már a béke védelmében hatalmas erők 
sorakoznak a világtörténelem színpadán: a szocialista világrendszer élén
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legnagyobb államhatalmával, a Szovjetunióval, az aktív békepolitikát 
folytató semleges államok csoportja (India 415 millió, Indonézia 90 mil
lió, Egyesült Arab Köztársaság 34 millió stb.), a békemozgalom, amely 
a föld minden országában tevékenykedik, politikai, faji, vallási és osz
tálykülönbség nélkül hatalmas tömegeket gyűjtve a béke védelmére, s 
végül a tőkés országokban azok a józan csoportok és reálpolitikusok, 
akik világosan felismerték, hogy az új háború társadalmi rendszerük 
pusztulását s ezzel vagyonuk megsemmisülését vonná maga után.

T e h á t  s z é le s  a z  az e g y s é g fr o n t ,  a m e ly  a  s z o c ia lis ta  v i lá g r e n d s z e r tő l  
a tő k é s  o r s z á g o k b a n  é lő  b é k e s z e r e t ő  c s o p o r to k ig  tá r ja  e lé n k  a b é k e  
n ö v e k e d ő  tá b o rá t . A  háború immár nem elkerülhetetlen. Persze a háború 
kitörésének lehetősége még nem szűnt meg. De most már a háború 
kitörését akadályozó békeharc reális és a győzelem esélyével rendel
kezik. A kapitalista tábor nagyhatalmának, az amerikai Egyesült Álla
moknak címerében a sas jobb karmában olajágat, de bal karmában 
nyílköteget tart. Ezzel a teherrel nehezen szállhat magasra az amerikai 
sas! Viszont így és ezért, mert a háború kitörésének lehetősége még 
fennáll, kell nagyon tudatosan és szívósan végezni a békemozgalmi 
tevékenységet. Ez nem politikai felvilágosító és meggyőző munkát 
jelent csupán, hanem a béketábor gazdasági erejének növelését, a 
szocialista gazdasági potenciál olyan mértékű fokozását, amely mind
inkább lehetetlenné is teszi az immár elkerülhető háborúnak — mégis! 
— kitörését. Mint a szocialista világtábor tagja, magyar népünk is ezért 
fokozza alkotó munkájának eredményeit, növelje a termelékenységet, 
emelje a minőségi szintet, gyarapítsa becsületes helytállással népgazda
ságunk gazdasági bázisát, hogy már elért nagyszerű győzelmek után 
megérhessük azt az időt is, amikor a háború végérvényesen kiküszöbö
lődik az emberiség életéből.

Itt szólunk korunk történelmének másik nagy fontosságú tényező
jéről, a  n e m z e t i  fe ls z a b a d ító  m o z g a lm a k  feltartóztathatatlan kibontako
zásáról. Az a fr ik a i önálló államok száma 15 év alatt megtízszereződött. 
Az „ébredő földrész”, ahogy szoktuk említeni. S a felszabadulási moz
galmak sikere nyomán a nem is oly távoli múlt mennyi gaztette, ember
telensége, sötét bűne kerül napfényre. Csak egyetlen példát. Amikor 
Kongó a belgák kezére jutott, a'z ország lakossága meghaladta a 30 mil
liót. Ma alig 13 millió lakosa van ennek a szerencsétlen országnak!

De megmozdult L a t i n -A m e r ik a  is. Napjainkban duzzad és tör győ
zelemre a végtelenül elmaradt, mérhetetlen sokat szenvedett dél-amerikai 
népeknek szabadságmozgalma. A közép-amerikai K u b a  győzelme fáklya
fény számukra! Rendkívül tanulságos, hogy minél brutálisáéban akarják 
ezeket a mozgalmakat megsemmisíteni a politikai és katonai arzenál 
fegyvereinek bevetésével, annál inkább bizonyulnak egyszerűen meg- 
áilíthatatlanoknak. Minden külső agresszió csak meggyorsítja ezeknek 
a felszabadító forradalmaknak a mélyebb társadalmi átalakulás irányá
ban folyó mozgalmát! Az is igen figyelemre méltó, miképpen hatnak 
ezek az intervenciók és agressziók a végrehajtó tőkés hatalmak hátorszá
gában. Gondoljunk éppen a kongói helyzettel kapcsolatban a belga 
példára. Ezek a mozgalmak kivétel nélkül élvezik a világ haladó erői
nek, a béketábornak támogatását, pedig sem indulásuk, sem célkitűzésük 
nem „kommunista”. De fegyvertárssá válnak ezek a nemzeti, felszabadító 
erők a világméretű antd-imperialista harcban! Ezeknek a nemzeti érzéstől 
fűtött, demokráciát akaró, függetlenségéért minden áldozatra kész népek-
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nek útkeresésük során természetes vonzási ponttá válik a szocialista 
világrendszer. Mert mindig a tények döntenek.

Az á zsia i— a fr ik a i népeknek tudatában mind világosabban rajzolódik 
ki az a felismerés, hogy míg a szocialista tábor feltétel nélkül kész 
műszaki, anyagi stb. segítségnyújtásra, addig pl. a nehéziparuk meg
teremtésében nem hajlandó segítségükre menni a kapitalista tábor.

2. A  b é k é s  e g y m á s  m e l le t t  é lé s  ( k o e g z is z te n c ia )  te o ló g ia i  ta r ta lm a

Nem arról van szó, hogy a koegzisztenciát — ismerve most már 
ennek politikai értelmét! — teológiai érveléssel bizonyítsuk vagy igazol
juk. A szocialista állam semmiképpen nem kívánja ezt, sőt élesen el
utasítja ideológiájának mindenféle „keresztyén” bizonyítgatását. Szá
munkra pedig egyszerűen tilos ez az út pontosan a teológiai bázisunk 
miatt. Sokat segített a nácikorszak DC mozgalmának elemzése. Fel
becsülhetetlen tanulság az egyháztörténelem számára a német egyházak 
szerencsétlen útja és elrettentő példája. Arról sem lehet szó természet
szerűen, hogy mi akár biblikus érveléssel is a tőkés gazdasági rend
szerrel szemben a szocialista rendszert jelentsük ki keresztyénnek vagy 
legalábbis leginkább keresztyén társadalmi rendnek. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy teológiailag tájékozódunk a történeti helyzetünkben és 
a szocialista társadalmi rendszerben felismerjük mindazt a jót, amely
ben a közreműködő emberek mögött Isten áldását látjuk és annak szol
gálatát vállaljuk örömmel. Ezeknek során a következő tanulságokat rög
zíthetjük Isten ajándékaiként és bennünket szolgálatra kötelező parancs
ként:

1. A  háború már nem „necessitas”, sem „ultima ratio”. Bűn! Isten 
kemény ítéletét kell meghirdetni fölötte és éppen ezért maradéktalan 
erőbevetéssel kell küzdenünk az elhárításáért. (Schweitzer: „aki atom
fegyvert alkalmaz, az a méh sorsát vállalja, mely a fullánkját hasz
nálja: meg kell halnia”.)

2. Isten gondviselése és az emberiség üdvözítésének ügye elválaszt
hatatlanul összetartozik. A teremtés és megváltás ugyanannak az egy 
Istennek műve.

3. Az egyház útja a történelemben az elvilágosodás és a rajongás 
permanens kísértései között vezet. A „corpus christianum” régi vagy 
új változata pontosan olyan téveszme, mint az egyház szolgálatának 
elspiritualizálása.

4. A  két birodalomról szóló lutheri tanítás helyes megértése és 
megértetése aktuálisabb feladat mind gyülekezeti, mind közegyházi és 
világkeresztyénségi perspektívában, mint valaha.

5. Az emberiség fejlődésének, általában a haladás ügyének teológiai 
tagadása egyértelmű Jézus Krisztus váltsághalálának lebecsülésével. 
A megszerzett bűnbocsánatnak kozmikus jelentősége van. Ami a meg
váltás ügyéből már valóság, az nemcsak lehetőséget ad számunkra új 
szituációkban a bűn és annak következményei elleni harcra, hanem 
kötelez feltétlen igénnyel és a győzelem valós reményével a szolgálatra.

6. Nem keresztyén specialitás az élet tisztelete és védelme, de elkép
zelhetetlen keresztyénséget feltételezni ott, ahol felelőtlen játék, önös 
érdekből politikai és katonai intervenciók sodorják az egész emberiséget 
a lét vagy nem lét iszonyú szakadékénak peremére!
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7. Elválaszthatatlan a szívbéli békesség művelése az emberiség béké
jéért való fáradozástól. Bonhoeffer: tilos gregorián énekeket énekelni 
annak, aki nem kiált torkaszakadtából a fasiszta terror megnyilvánu
lásai ellen! Az egyház nem gyanús vállalkozásba bonyolódik, hanem 
helyén van, amikor küzd minden erejével az emberiség békéjének győ
zelméért!

8. A keresztyén egyház független a társadalmi rendszerektől, de 
nem érdektelen a társadalmi kérdésekben. Az egyház soha nem tömö
ríthető egy „keresztyén” párt programja mögé, de ugyanakkor sohasem 
lehet „apolitikus”!

9. Az egyház feszélyezettség nélkül természetes készséggel működik 
együtt bármilyen politikai és társadalmi tényezővel, amikor az élet biz
tosításáról, az emberiség szenvedéseinek csökkentéséről, a humánum vé
delméről van szó. Egyetlen keresztyén ember sem felejtheti el, hogy az 
egyház tulajdonképpen Istennek az emberügye!

10. Az egyház sohasem eshet a bizalmatlanság pszichózisába, mert 
nem vezetheti pozícióféltés vagy hatalomra törés. A  szolgálat hajtóereje 
Jézus Krisztus példája. A  szolgálatának célja pedig nincsen túl az 
emberen.

11. Az egyházat határtalan bizalom tölti be a történelem Ura iránt, 
ezért nem ismeri sem a félelem lelkét, sem az önbiztosítás kényszer
képzetét. Ezért derűsen és örvendezve végzi feladatát a hármas fonatá
ban: praedicatio, sacramentum és diakónia egységében.

12. Az egyháznak szolgálati egységében meg kell valósítani a 
szeretet két parancsát. Schizoid tünet, ha bármilyen megfontolásból 
háttérbe szorul az emberszeretet gyakorlása, a diakónia helyi és világ
átfogó mérete!

13. Isten és ember között egyedül Jézus Krisztus „cselekedetének” 
van helye. Itt mindig és kizárólag a mi hitünkről van szó. De ember 
és ember között a mi cselekedeteink állanak, mint hitünk fokmérője 
és jele. Ezért a megigazulás kérdése elválaszthatatlan a keresztyén 
élettől, a szeretet és szolgálat műveitől. Érvényesül a lutheri két mondat 
is: egyedül hit által, de ez a hit soha nem marad egyedül!

14. A  „koegzisztencia” teológiai-etikai tartalma nem jelenti saját 
meggyőződésünknek megtagadását vagy alárendelését, hanem az em
beriség szolgálatába való állítását. Minden belső erőnket, képességeinket, 
műveltségünket az emberiség javára kell fordítanunk, aminek során 
létjogosultságunkat és „szellemi-lelki-erkölcsi többletünket” pontosan az 
emberért, az életért, a békés életért, a haladásért, az egész világ boldo
gabb és szebb jövőjéért vállalt és végzett szolgálatunkban igazoljuk. 
Hogy „lássák a ti jó cselekedeteiteket.. !”

15. A  koegzisztencia történelmi feladata és elkötelezése idején teoló
giai kötelességünk szűkebb portánkon az egyenetlenségek rendezése. Az 
ún. „családi” ügyeknek tisztázása a keresztyén részegyházak között, hogy 
ne szétforgácsolódjunk, hanem akcióegységben tudjunk helytállani az 
Istentől nekünk adott és ezért nyilván majd számon is kérendő törté
nelmi feladatokban.

16. Az egyháznak tipizálnia kell a difragtált emberiségnek egységét 
nem dogmatikusan, sem egyházjogi keretben, hanem a szabad szellemi 
atmoszférában és a mindent elfedező szeretetben. A  közös munkában 
és felelősségben, a kortársainkért és a holnapi emberiségért végzett
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szeretetszolgálatban, béke-diakóniában bár a különbségek nem eliminá
lódnak, de kiformálódik Krisztus engedelmes tanítványainak egyértelme,
közössége!

3. F e la d a ta in k

Gyülekezeti lelkészi szolgálatban állok s ezért témánkhoz kapcsoló
dóan, illetve annak megértéséből fakadóan elsősorban gyülekezeti síkon 
szeretném legalább vázlatosan számba venni mindazt a szolgálati lehe
tőséget, alkalmat, módot és módszert, amelynek megragadásával' tény
legesen ráléphetünk a konkrét szolgálat útjára.

Tartalmilag rendszeresen és alaposan ismertetnünk kell a reánk bízott 
és szolgálatainkat igénylő gyülekezettel a közegyház élgárdájában dolgo
zó teológusaink elért eredményeit. A  két világháború közti „interim” tör
téneti, egyháztörténeti és teológiai analízisét ismertetnünk kell mind
azoknak, akik ezt átélték, de szűk perspektívában, illetve még nem 
tudatosított értékelés szerint. De azoknak is, akik később születtek azzal 
a céllal, hogy jobban megértsék korukat, helyzetüket, átérezzék felelős
ségüket és konkrét célok szolgálatába szánják idejüket, erejüket. Itt 
elsősorban a közelmúlt eredményes t e o ló g ia i  k o n fe r e n c iá in k  anyagára 
gondolok azzal a kiegészítéssel, hogy gyülekezetenként a helyi tapaszta
latok és emlékek szerint színessé, benyomást keltővé és hathatóssá kell 
tennünk. Ezzel kapcsolatban nagyon komolyan és becsületesen — akár 
allusztrációs anyagként, akár hivatkozási tényékként! — bele kell kap
csolnunk gyülekezeteinket a világkeresztyénség nagy összefüggéseinek 
ismeretébe, egyes jelentős világkeresztyén konferenciát, annak anyagát 
problémásítva közzétenni gyülekezeti munkánk programjában. M i n d e n  
tő lü n k  t e lh e tő t  m e g  k e ll  t e n n ü n k  a zé r t , h o g y  n e  h á tu l k u l l o g jo n  a  s o k  
g y ü le k e z e t i  ta g  g o n d o lk o d á s á v a l  é s  é le t fo ly ta tá s á v a l  a  m e s s z e  e lö l  t u s a -  
k od ó , I s t e n r e  f i g y e lő  és  a  m e g é r t e t t  fe la d a to t  s z o lg á ló  s z e r e t e t t e l  v á l la ló  
v e z e t ő k  m ö g ö tt . Egyházi tapasztalatunk az, hogy aki elszakad a konkrét 
gyülekezeti élettől, előbb-utóbb elerőtlenedik vagy megtéved. Ez a ta
pasztalati tény nemcsak azt jelenti, hogy az egyházban minden funkció 
valamiképpen gyülekezeti közvetlen kontaktusban történjen és végez
tessék, hanem azt is, hogy a gyülekezeteknek igyekezniük kell figyelni 
az elöljárókra és követniük kell hitük példáját. Roppant erő a gyüle
kezeti háttér mind a megértés és közösségvállalás bátorításában, mind 
a hordozó imádság erejében, mind a kölcsönös korrekcióban. Benyomá
som az, hogy ezen a téren még meg sem közelítettük az egészséges 
viszonyulás és kölcsönhatás adottságát. A gyülekezeti lelkészek dolga 
ez elsőrangúan. Tiszta vizet kell önteni poharainkba. Tudatosítanunk 
kell gyülekezeteinkkel való együttlétek és találkozások során, hogy ho
gyan értjük ma a világ helyzetét, benne az egyház feladatát, mi az, 
amit félreérthetetlenül bűnnek ítélünk, mi az, ami szívügyünk, a sok 
megbecsülhetetlen gazdag múltbeli örökségünk mellett milyen mulasz
tások, vétkek terhelnek múltunkból fakadóan, hogyan és miképpen talál
tuk meg és járjuk Isten türelmes szeretetéből szolgálatunk útját, milyen 
célok hevítenek és milyen reménység fűt. Bátran le kell rombolni min
den olyan egészségtelen és tisztázatlan hatású „erősséget” szóhasznála
tunkban, tanító szolgálatunkban, bizonyságtételünkben és nevelőmun
kánkban, ami táptalaja a félreértéseknek, kóros képződményeknek, a 
belső erőveszítéseknek. Tisztán, világosan és egyszerűen szólani itt és 
most a kinyilatkoztatás igéjét a nékünk adott kegyelem mértéke szerint.
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Mindig konkrétan. Feladatokat mutatva. Példánkkal is serkentve a szű, 
kebb terű és széles skálájú diakóniára!

Hetente egy-egy alkalmat, mint gyülekezeti összejövetelt, annak a 
szolgálatába állítani, hogy a legkisebb eklézsiában is rendszeresen be
számolunk a világkeresztyénség híreiről. Dunántúli és alföldi, városi 
és falusi gyülekezeti tagok, idősek is, fiatalok is, valamennyire átélik 
az emberiség problémáit, népek szenvedéseit, felszabadító harcainak 
nagyszerűségét, az egyetemes problémák közel jönnek, együtt szenved
nek az éhező százmilliókkal, felforrósodik szívük a segítés vágyára, 
személyes erőforrássá válik számukra a hálaadás érdemetlenül kivált
ságos helyzetükért, kicsinyes bosszúságok fölött egyszerre együtt kez
denek érezni, dolgozni és harcolni a mai nemzedékkel, jobban mint 
valaha megértik, mit is jelent Jézus Krisztus világátfogó szeretete, a 
bűnbocsánat hatalma, az új élet szépsége, az alkotás öröme, a tervez- 
getés és reménység szabadsága. Nem lenne szabad egyetlen evangélikus 
embernek sem élnie közöttünk, aki ne tudná, miről volt szó P rá g á b a n ,  
mi is az „ a p a r th e id ” -p r o b l é m a ,  hogyan függ össze az egyéni sorsunk 
nemcsak az o r s z á g  n é p é v e l , hanem az e g é s z  e m b e r is é g g e l  és hogy az 
a természetes, hogy minden jó és igaz ügyben jelen vagyunk tevéke
nyen és áldozatkészen. Az idei esztendő kivételesen nagyszerű lehető
séget nyújtott minderre. Minden gyülekezetünkben számon kell tartani 
az évfordulókat. Azoknak, akik átélték, mennyire megtisztítja jelen 
tájékozódásukat a fe ls z a b a d u lá s  20. é v f o r d u ló já v a l  kapcsolatban az emlé
kezésük, azoknak pedig, akik erről csak hallomásból tudnak, milyen 
életre szóló élményt jelenthet gyülekezetenként a tények felelevenítése. 
Mi volt és mi van. A megtett húszéves út tanulságai, harcok, vereségek, 
tévedések, győzelmek, visszaesések és érettebb újrakezdések... s mind
az, ami körülöttünk történt nemcsak az országban, hanem a nagyvilágon,, 
az egyházak életében, a politikai arénán.

Alig van család, ahová ne érkezett volna külföldről vendég vagy 
látogató. A kialakult beszélgetések hasznossága szempontjából megtaní
tani gyülekezeteink tagjainak, hogy ne csak azt tudakolják, milyenek 
a templomok, hanem hogy hányán járnak oda, ne csak azt mérlegeljék, 
hogy milyenek a kereseti viszonyok, hanem hogy mekkora az emberi 
boldogság, a jövendő milyen ígéretéről tanúskodik az ifjúság élete?! 
Tehát megmutatni látványos dolgok mellett és mögött azt, ami nincsen. 
A nyugati élet luxus díszletei mögött keresni a humanizmust, az értel
mes életfolytatást, a felelős és gondolkodó értelmet, bogozgatni a ter
méketlen egzisztencializmus és nihilizmus eredőit, a megdöbbentő arányú 
fiatalkorú bűnözés okait, az öngyilkosságok számának úgrásszerű emel
kedésének társadalmi hátterét, a kitűnően instruált egyházi életkeretek
ben folyó tényleges életet?! Egyszerűen fel kell szabadítanunk egymást 
a koegzisztencia szituációjában attól az alaptalan, de erősen elterjedt 
pszichózistól, hogy másutt minden irigylésre méltó, nálunk pedig szegé
nyes és kezdetleges. A máskor oly veszélyes „nemzeti büszkeségünk” 
itt egészséges mértékkel nagyon is helyénvaló. Lehet, hogy pénzünk 
kevesebb van, de mennyi olyan értékünk, amit azok sehol nem találnak 
meg, mert elvesztegették a profitszerzés őrületes hajszájában. Nem elég 
„kinyitni az ablakokat” Kelet és Nyugat felé. Meg is kell magyarázni 
azt, amit elénk tár a kitágult látóhatárunk. Ezek a külföldi rokonláto
gatások váljanak a teológiai értelemben vett koegzisztenciának tanító 
alkalmaivá. Meggyőződésem szerint a nyugatról érkezett átlagos ember
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sokkal kevésbé tájékozott az emberiség sorskérdéseiben, az összefüggések 
nyilvántartásában, mint nálunk az átlagember. Itt is jelentkeznie kell 
annak a „többlet”-ünknek, amiről szívesen beszélünk keresztyén ön
tudattal.

Csak az erős ér a célhoz! Ahhoz, hogy hatásosan tudjunk fellépni 
a világbéke fenntartásában és győzelmében, gazdaságilag, morálisan és 
Kulturálisan erőssé kell válnunk mindinkább. Kétségtelenül jó ered
ményről tanúskodik közelmúltunk. De nekünk is, akik „Isten sáfárai” 
vagyunk, szívósan és félreérthetetlen személyességgel tanítanunk kell 
a reánk bízottaknak a munkánk minőségének, termelékenységének az 
összefüggését az egész emberiség helyzetével. Sokszor kérdezik, főleg 
a fiatalok, mit is tudnánk mi tenni ilyen világproblémák megoldásáért?! 
A válaszunk meggyőző legyen: közvetve bár, de feltétlenül a szó leg
nemesebb értelmében „politikai szolgálat” az iskolai feladatok becsü
letes és értelmes elsajátítása, a szakképzettség megszerzése, munkakö
rünkben a helytállás, az odaadó és okos munkálkodás bármely beosz
tásban és helyen. Összefügg a v i lá g b é k e  végső megvalósításával, tehát 
a háború kiküszöbölésével az a tény, hogy mennyi műveletlen parcella 
marad az országban, mennyi gazdasági munkaeszköz marad gondatlanul 
szerteszét, kitéve az időjárás viszontagságának, hogyan megy nálunk 
a növényápolás, az állattenyésztés, az anyaggal való takarékosság, az 
ésszerűség diadalmaskodik-e a kapkodás fölött, házunk, portánk és 
háznépünk beteges góc vagy egészséges sejt a társadalom nagy egészé
ben!? Meg kell mutatnunk a  m u n k a  s z é p s é g é t , rá kell nevelni az em
bereket az alkotás örömére éppen ennek a szerves összefüggésnek meg
mutatásával. A szép szavak és a megfelelő tettek egységének munkálása 
a legszűkebb területen is valójában politikai tett és jó szolgálat az egész 
emberiségért! Amit el szoktunk mondani a hit és a gyümölcs kissé élet
idegen relációjában, tárjuk fel így, konkrétan és gyakorlatian. Minden 
igazság annyit ér, amennyi megvalósul belőle. A béke és a békés egymás 
mellett élés igazsága nálunk pontosan annyit ér, amennyit gazdaságilag, 
alkotó munkánk eredményeivel bázisul nyújtunk néki. Amennyire széppé 
és gazdaságilag erőssé tesszük hazánkat, annyira hatásos a magyar nép 
közreműködése a világbéke magasztos ügyének szolgálatában!

Még nyilvánvalóbb talán az erkölcsi összefüggés. Itt elsősorban 
gondoljunk a természetes szaporodásra. Egy nemzet egészséges és boldog 
volta megmutatkozik a gyermekek szeretetén, szülések örömén, nevelés 
gondjának szíves vállalásán. Ma nem csak azért kell dolgoznunk, a világ
békét nem csak magunkért kell védenünk, előttünk nem csak saját bol
dogulásunk állhat. Gondoljunk a holnapi Magyarországra, a következő 
nemzedékre, gyermekeinkre. Bátran beszélnünk kell arról, amiről vi
szonylag ritkán esik szó. A már meglevő és majd megszületendő gyerme
keink részére készítünk boldogabb és nagyszerűbb életet mai áldozat
vállalásunkkal, invesztálásainkkal, terveink megvalósításával stb. Ki 
kell mozdítanunk az átlagembert „provizórikus” életszemléletéből és rá 
kell nevelnünk a „távlati szemléletre”. Hogyan gondolhatná valaki is 
a keresztyén ember ún. „eschatológikus” életszemléletét igaznak, ha az 
időben nem képes távlatban, perspektívában gondolkodni és élni!? Er
kölcsileg rendkívül fegyelmező erő a munka és az otthon. Saját vérünk 
és a mellénk rendelt munkatársak között tanulgatjuk és gyakoroljuk 
azt a koegzisztenciát, amit várunk népektől és földrészektől. Ki kell 
mozdítanunk az átlagembert abból az önösségből, amelynek szánalmas
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foglya s rá kell segítenünk arra az erkölcsi szintre, amely kézzelfogha
tóan megmutatkozik a tényleges munkavégzésben és a háznépünk neve
lésében! Akkor egy csapásra eltűnnek az itt-ott jelentkező tünetek: nem 
csatangolnak el otthonról a gyerekek, mert szüleik áldozatvállalással 
is, de szakítanak időt a velük való együttlétre, nem panaszolják fiatal
korúak adott esetben,' hogy „nem törődtek velük”, de akkor a társa
dalom feladataiból nemcsak az illetékes szervek veszik ki részüket, 
hanem minden szomszéd é s  lakótárs, régi kolléga vagy utcabeli is. A  dol
gok erkölcsi összefüggése olyan nyilvánvaló: diákotthon kukaedényeibe 
vetett penészes, otthoni kalács és megromlott sonka alkalommá válik 
számunkra annak megértésére, ami ma a világ népeinek kenyérgondja, 
a szociális otthonokba előjegyzett, de még kis lakásukban kínlódva 
éldegélő öregek látogatása, segítése nagyon is összefügg az elmaradt 
népek világméretű megsegítésével, az esti órán utcán ténfergő kisdiákkal 
való törődés és eligazítás világosan egy vonalba esik azzal a „politikai” 
programunkkal, hogy mindenkinek legyen végre felebarátja stb. S azt 
sem hiszem, hogy a szállásadó ne lenne felelős az albérletben nála lakó 
fiatalokért, hiszen a közös fedél kötelez, egy kicsit minden fiatalnak 
szülei vagyunk stb. Minél rendezettebb erkölcsileg mindennapi együtt
élésünk itthon falukban és városokban, annál keményebb, hatásosabb 
hozzászólásunk az emberiség problémáihoz!

Népünk ereje nemcsak gazdaságilag és erkölcsileg, hanem kulturá
lisan is a mérleg serpenyőjébe kerül. Szédületes eredményekről tanús
kodik a mögöttünk levő két évtized. Hány idősebb szakember most éli 
át álma teljesedését, amikor minden támogatást megkap tudományos, 
művészeti, kulturális célja megvalósításához. Irodalmunk elsőrangú szin
ten áll. Ha nem állana fenn nyelvi nehézség, bámulná a világ sok népe, 
mit produkál kis nemzetünk kulturálisan. De törekednünk kell még 
szívósabban arra, hogy elsősorban a fiatalságunk mindennek tudatában 
legyen, ne hódoljon be, ha átmenetileg is, minden külföldről jött divat
nak, szokásnak és kificamodott hóbortnak. A  szocialista államokra jel
lemző a népi kincsek megbecsülése, a néphagyományok ápolása, a nép
művészetnek soha eddig el sem képzelt arányú művelése. De ez ne csak 
egy rétegnek legyen szellemi gazdagsága és szenvedélye. Nekünk is 
segítenünk kell kormányzatunknak ez irányú programja megvalósításá
ban az emberekkel való érintkezés, baráti beszélgetés, alkalmi együtt- 
létek során. Széppé, gazdaggá, élménydússá tenni minden napot s így 
mind teljesebb mértékben elősegíteni népünk részvételét a jó, az igaz 
és a szép ismeretében és ápolásában, szolgálatában és győzelemre jutta
tásában!

Számunkra vitathatatlan a szocializmus végső győzelme. Éppen 
ezért állhatatosan és csüggedés nélkül fáradoznunk kell a békés egymás 
mellett élés korszakában annak az embertípusnak kiábrázolásában, aki 
koegzisztens”, mert „proegzisztens”. Azaz igazi társsá, felebaráttá tud 
válni, mert nem önmagáért él, hanem a másikért, akit az Isten melléje 
rendelt, néki adott és ezért egészen bizonyosan számon is kéri tőle! 
A békés egymás mellett élés politikai értelme és teológiai jelentősége 
itt válik nagyon egyszerűen, de ízesen új életformává. Számunkra keresz
tyén emberek számára erre érvényes példa és ráformáló erő az a Jézus 
Krisztus, Akiről a szó teljes értelmében vallhatjuk koegzisztens és pro
egzisztens életstílus abszolút voltát. Benne hinni, Hozzá tartozni mindig 
az O követését jelenti. Ebben is!

Balikó Zoltán
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Keresztyének és nem keresztyének a társadalomban
Teológiai gondolkodásunk mostohagyermeke

Van a nevezett problémában valami, ami egészen magától értődő, 
és talán éppen ezért nem tudatosult bennünk, keresztyénekben eléggé. 
K e r e s z t y é n e k  és  nem . k e r e s z ty é n e k  k ö z ö s  n e v e z ő n  v a n n a k  a b b a n , h o g y  
a tá r s a d a lo m b a n  é ln e k . Mi keresztyének ebben a tényben Isten akaratát 
látjuk. Amikor Jézus Jn. 17, 15. szerint így könyörög: „Nem azt kérem, 
hogy vedd ki őket a világból.. .” — akkor ebben azt a határozott aka
ratát nyilvánítja ki, hogy az övéinek éppen úgy el kell fogadniok a 
társadalom valóságát életük és szolgálatuk keretéül, mint a természet 
adottságait és kötöttségeit. Igaz, hogy a keresztyén ember számára a 
társadalmi lét törvényei a Krisztusban való hitben elvesztik minden- 
hatóságukat. „Nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad; nincs 
férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egy vagytok a Krisztus Jézusban.” 
(Gál. 3, 28.) Nem felejthetjük el azonban, hogy ez az „új társadalom” 
eschatologikus valóság. Az eljövendő zsengéje, elővételezése, soha imma
nens programmá nem tehető ajándéka Krisztusnak. Hit által elnyerhető 
tapasztalat, de ez a tapasztalat a „már most” és a „még nem” eschato
logikus feszültségében áll immanens társadalmi tapasztalatainkkal. En
nek a feszültségnek a feloldása hitbeli zűrzavart és társadalmi felfor
dulást jelentene. Itt van minden ún. keresztyénszocialista próbálkozás 
kudarcának a gyökere. A  fel nem oldott feszültség viszont reménységgé, 
hajtóerővé válik az adott társadalom tennivalóiban. Ezért, noha a ke
resztyén ember hite által szabad, a „lelkiismeretért” (Róm. 13, 5.) —  
azaz Isten iránti szívói fakadó felelősségtudatából eredően — a lá v e t i  
m a g á t a z  a d o tt  tá r s a d a lo m  r e n d jé n e k . Ezért jellemző a keresztyén em
berre éppen úgy korának társadalma, sőt osztályhelyzete, mint pl. neme 
vagy korának világképe. Az apostolokat, Luthert vagy éppen önmagun
kat sem értjük meg anélkül, hogy ismernénk azt a társadalmat, amely
ben éppen él az, akiről szó van.

A teológia tehát nem jár idegen területen, ha a társadalom témájává 
válik. Sőt csonka marad, ha keresztül néz a valóságnak ezen a fontos 
szektorán. Ez a magatartás méltatlan ahhoz az igényhez, amelyet a 
kinyilatkoztatás igazsága ébreszt a keresztyén emberben a realitások 
iránt. Pál apostollal együtt valljuk, hogy nem a levegőt csapdossuk. 
(I Kor. 9, 26.) Igaz, hogy felülről jövő megvilágításban, de a valósággal 
van dolgunk, így a társadalmi valósággal is.

Az első, amit meg kell állapítanunk az, hogy ha a társadalmat az 
emberek közös célokra való szerveződésének vesszük, akkor az Isten 
teremtő akaratában gyökerezik. Gén. 1, 28-ban a többes számnak fontos 
szerepe van: „Hajtsátok uralmatok alá a földet...!” O ly a n  f e la d a to t  
ró  I s t e n  a z  e m b e r r e ,  a m it  csa k  e g y ü t te s e n ,  k ö z ö s s é g b e n  tu d  v é g r e h a jta n i .  
Maga az ember is közösségi lényként szerepel Isten akaratában. Amikor 
az írás szavaival l'sten a saját képére teremtette az embert, akkor ezzel 
terveinek partnerévé avatta őt. Nem tehetetlen szerszám az Isten kezé
ben, hanem a kölcsönös megszólításban felelőssé tett ember. Ennek a 
személyes viszonynak horizontális visszfénye a z  e m b e r  k a p cso la ta  e m b e r 
tá rsá va l. Az ember nem mechanikus eszköz embertársa kezében, hanem 
a kölcsönös megszólításban a szeretet ereje által a  fe la d a to k  k ö zö s  m e g 
o ld á sá ra  s z e r v e z h e tő  tá rs . Az embernek istenképűségében gyökerezik
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az a mélységes összefüggés, amely Istennel való kapcsolatunk és az em
ber közösségi magatartása között van. Ezt az összefüggést fejezi ki a 
szeretet kettős nagy parancsolata is.

A  tá r s a d a lo m  lé t e  te h á t  I s t e n  a k a ra tá b a n  g y ö k e r e z ik .  E b b ő l  k ö v e tk e 
z ik , h o g y  az I s t e n  j ó  a já n d é k a  s z á m u n k ra . Nem az emberi életbe betört 
bűn következménye, noha a bűn az ember társadalmi együttélését is 
megrontotta. Ez a nyilvánvaló tény sem változtat azon, hogy a társa
dalom léte javunkra van. így látták reformátor eleink is. A CA. XVI. 
cikkében azt tanítják, hogy „ a  t ö r v é n y e s  v i lá g i  in t é z m é n y e k  I s t e n  jó  
a lk o tá sa i” . Majd kijelentik, hogy a keresztyéneknek szabad ezekkel az 
intézményekkel élni, sőt azokban hivatalt viselni. Luther hasonlóképpen 
a Nagy Kátéban, a Miatyánk negyedik kérésének magyarázata során 
a mindennapi kenyérbe tartozó dolgokat így foglalja össze: „Mindaz, 
ti. a mindennapi kenyér, ami a családi és a társadalmi vagy polgári 
élet rendjét és kormányzását alkotja.” Jól látják, hogy a társadalom 
még a keresztyén ember életében is nélkülözhetetlen, életbevágó dolog. 
Robinson éppen annak a bizonyítéka, hogy nincs emberi élet társadalom 
nélkül. Nemcsak azért, mert emésztődik egy másik ember társasága 
után, hanem mert szigeti magányában az első hónapban elpusztult volna, 
ha nem hozott volna magával társadalmi tapasztalatokat és a társadalom 
által termelt eszközöket. Így hát nyilvánvaló, hogyha a keresztyén ember 
idegenkedik attól, hogy a társadalmat igazi valójában megismerje, maga 
alatt vágja a fát, mint mindig, amikor hamis idealizmusában, vagy 
individualizmusában nem veszi tudomásul az életnek Isten által meg
szabott feltételeit. Ügy gondolom, hogy teológiánk még ma is adós a 
társadalom olyan alapos elemzésével, amely tekintetbe veszi a társa
dalomról szerzett mai tudományos eredményeket is.

A társadalom életének egyensúlya

A társadalom valósága egyidős az emberrel. A  társadalomról alko
tott világos tudata azonban egészen új keletű. Ezen a téren is érvényesül 
az a különös törvény, hogy az ember megismerő tevékenysége a távo
labbi dolgok felől halad önmaga felé. Hamarabb fedezte fel, hogy a 
természetben törvények uralkodnak, mint azt a tényt, hogy az emberi 
együttélésnek is törvényei vannak. Azt hiszem Dr. Harvey Cox (A ke
resztyének felelőssége a technikai világban. Th. Sz. VII. 199. o.) meg
állapításait társadalmi vonatkozásban is értékesíteni lehet. Azt írja, hogy 
döntő szerepe volt a bibliai tanításnak a természettudományok kialaku
lásában azáltal, hogy a természetet mitológiátlanította, s így eltakarí
totta az útból a tudományos gondolkodás lelki akadályait. Ugyanígy 
mitológiátlanította a Szentírás a társadalom életét is. Az antik ember 
a társadalmat, annak bajait és zavarait emberfeletti hatalmasságokra 
vezette vissza, gyógyulását is közvetlen isteni beavatkozástól várta. Ami
kor Pál azt tanítja, hogy pl. a felsőbbség Isten szolgája a mi javunkra, 
vagy hogy Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, 
akkor a tárgyilagos vizsgálódás elől eltakarította a félelem akadályát. 
Igaz, hogy a középkori egyház újra Isten nevével fetisizálta a kialakult 
társadalmi formákat, de ezzel — ugyanúgy mint mással — hűtlenné 
vált az írás szelleméhez.

Az a tény, hogy az emberi együttélésnek is törvényei vannak, talán 
még ma sem tudatos mindenki előtt. Nekünk keresztyéneknek is tárgyi*
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lagosan el kell ismernünk, hogy Marx és Engels volt az, aki legátfo-
góbban ragadták meg a társadalom fejlődésének törvényeit. Ha mi 
keresztyének azt akarjuk, hogy a társadalom mozgása előttünk zűr
zavarrá ne váljon és társadalmi cselekedeteink reálisak legyenek, taní
tásaikat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. N e m  ig a z  az, h o g y  a z  e m b e r  
tú lte h e t i  m a g á t  a tá r s a d a lo m  t ö r v é n y e in . Bár a társadalom az emberből 
nőtt ki. törvényei az egyén, sőt a közösség fölé is nőttek. A  társadalom 
megváltoztatásának minden reménye és erőfeszítése utópisztikussá válik, 
és kudarcra van ítélve, ha az nem a társadalom mozgástörvényeinek 
tendenciáiba esik. H a  a  k e r e s z ty é n  e m b e r  e m b e r tá r s á n a k  v a ló s á g o s  
s e g ít s é g e t  a k a r  a d n i, a k k o r  e z e k k e l  a t ö r v é n y e k k e l  t is z tá b a n  k e ll  le n n ie .  
Miért volt pl. a kultúrprotestantizmusnak olyan sovány az eredménye? 
Mert nem ismerte fel a termelési viszonyok és a műveltség összefüg
géseit. Hiába igyekezett műveltséggel felemelni népünket, ha a termelési 
viszonyok visszahúzták azt a régibe. Úgy vélem, hogy az egyháznak 
egy lépéssel az események mögött kullogása jórészt a fogyatékos társa
dalmi tudat számlájára írható.

A társadalom nem örök, hanem a maga törvényei szerint fejlődik 
és él. Minden társadalmi formában azonban megtalálható a társadalmi 
lét két alapvető összetevője: az érdek és az egymásrautaltság. Az élet 
parancsa minden emberben ösztönösen él. A  követelő éhség követelővé 
teszi a természet iránt. A  természet azonban nem adja könnyen javait. 
Ezért jelentkezik már az emberi élet hajnalán az a követelő szükség* 
hogy az ember embertársával összefogjon az életéhez szükséges javak 
előteremtésére. Ez az összefogás természetesen magával hozta az egyéni 
érdek korlátozását. A m í g  a z  é r d e k  és  a z  e g y m á s r a u ta lts á g  ö s s z e fü g g ő  
és  m é g is  e l le n té t e s  t e n d e n c iá ja  e g y e n s ú ly b a n  v a n , a  tá r s a d a lo m  e g é s z 
s ég e s . A z  a társadalom egészséges, amelyben szép számmal akadnak 
olyanok, akik az együttműködésben a saját hasznukon túlmenően vesz
nek részt, és annál erősebb egy társadalom, minél nagyobb számban 
akadnak benne ilyenek. A szocialista társadalom igyekszik a társadalmi 
javakat a társadalmi hasznosság arányában szétosztani. Végeredményben 
a társadalmi élet kötőszövete ez az áldozatvállalás, vagy nevezhetjük 
k ö z ö s s é g i  s z e l le m n e k  is. Erre az összefüggésre még majd vissza kell 
térnünk, mert ezen a ponton nyílik széles, reális perspektíva a keresz
tyén cselekvés számára.

A megkülönböztetés értelme
Vajon van-e különbség keresztyén és nem keresztyén ember között, 

s ha van, akkor mi ez a különbség? Ennek a kérdésnek a megválaszo
lása mai teológiánknak és hitünknek egyik sarkalatos próbaköve.

Mondhatnánk azt, mint ahogy suba alatt sokszor meg is vagyunk 
erről győződve, hogy a keresztyén ember jobb, becsületesebb állampol
gár, mint a nem keresztyén ember, s így a társadalom oszlopa. Mennyi 
hazugság van ebben az önhittségben! Eltekintve attól, hogy a még 
mindig népegyházi keretek között élő gyülekezeteink nagy többségét 
nem a keresztyénsége, hanem a környezete irányítja társadalmi cselek
vésében, még az igére hallgató keresztyének között is bőven találunk 
a társadalomra káros, a saját érdekeit bálványozó embert. Sőt, éppen 
a nem keresztyének oldaláról merülhet fel a gyanú, hogy vajon együtt- 
működhetnek-e a keresztyénekkel, amikor azok közösségi életükben,
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magatartásukban annyi meg nem értést árulnak el a társadalom égető 
kérdései iránt. Az a keresztyén, aki Isten színe előtt él, tudja, hogy 
nemcsak az Isten előtti önigazság, hanem a társadalmi önigazság i? 
hazugság. Hazugság, mert elsősorban a keresztyén ember az, aki a maga 
bűnös voltát egyre világosabban ismeri fel Isten igéjének tükrében. 
Sohasem kerülhet ki a bűnös ember pozíciójából sem Isten, sem az 
emberek előtt. Hazugság azonban azért is, mert a keresztyén ember 
tudja legjobban, hogy bizonyos polgári igazságra az ember Istenbe 
vetett hit nélkül is eljuthat. E z é r t  k e ll  m a  m in d e n  k e r e s z t y é n  e m b e r n e k  
f e l t e n n ie  m a g á b a n  a zt a k é rd é s t ,  h o g y  v a jo n  n e m  ez  a  h a m is  g ő g  v o l t -e  
a n n a k  a z  ok a , h o g y  s o k  k e r e s z t y é n  p á h o ly b a n  ü l v e  k r itizá lt , m íg  m á s o k  
v e r e j t é k e z t e k  a tá r s a d a lo m é r t .

A különbségtételnek akkor van értelme, ha keresztyénnek azokat 
tartjuk, akik felismerték, hogy életük az élő Isten színe előtt folyik, 
s magatartásuk ebből a forrásból táplálkozik. Míg mások a maguk 
emberi lehetőségeikből merítenek, a keresztyén ember nyitott az Isten 
ítélete és kegyelme előtt. Elfogadják Isten ítéletét társadalmi bűneikre 
is, s Isten kegyelmében lehetőséget kapnak arra, hogy a megtapasztalt 
szeretetet a társadalom területén is kamatoztassák. A nem keresztyének 
az együttműködést csak ezen az alapon képzelhetik el. A z  o ly a n  e g y h á z  
és  o ly a n  k e r e s z ty é n ,  a k i a t is z ta  m ú l t  h a m is  g ő g jé v e l  k ö z e le d ik , e l v i s e l 
h e te t le n . Bűneink vállalásával, s ezért az együttműködés legszerényebb 
alkalmáért is hálásan, lehetünk elviselhetővé. Csak akkor engedhetjük 
meg magunknak a keresztyének és nem keresztyének között a különbség- 
tételt, ha ezt a különbséget nem emberi kvalitásban keressük, hanem 
az Isten meg nem érdemelt kegyelmes 'cselekvésében. Így tudunk szoli
dárisak lenni a léereszkedés minden bántó éle nélkül, bűnösként a bű
nösök között, a „kívülvalók” között, hogy Pál apostol alázatos meg
jelölésével éljek.

A keresztyén ember hajtóereje a társadalomban

Keresztyén embernek ebben az összefüggésben tehát azt nevezhetjük, 
aki ebben a világban Isten akaratán tájékozódik. A  társadalmi feladatait 
is Tőle kapja. Arról már volt szó, hogy a keresztyén ember számára 
a társadalom nem idegen terület. Isten teremtett valóságai közé tartozik, 
és általa visel gondot rólunk, megjelölve a mi helyünket az emberi 
együttélés szövevényében. Ez nem jelenti azt, hogy a társadalom csak 
akkor nevezhető igazi társadalomnak, ha arra Isten nevének címkéje 
van felragasztva, s abban mindenki Isten akaratát követi. Az ilyen 
társadalom utópisztikus álom, amelynek megvalósítása eleve kudarcra 
van ítélve. A hitrejutás egyetlen útja az ige. Ez pedig nincs a hatal
munkban, s így vele hitre senkit sem kényszeríthetünk. A  k e r e s z t y é n  
tá r s a d a lo m  é p p e n  e z é r t  e lk e r ü lh e t e t le n ü l  a  k é p m u ta tá s  t e l e v é n y é v é  v á l ik . 
Egy társadalom nem akkor tölti be Istentől rendelt feladatát, ha azt 
keresztyének ellenőrzik, hanem akkor, ha abban mindenki egyformán 
otthonra talál. Ezért nem beszélhetünk keresztyén vagy nem keresztyén 
társadalomról, hanem csak jó vagy rossz társadalomról. Itt kell meg
értenünk Bonhoeffernek az igazi világiasságról írott gondolatait. A tár
sadalom kérdésében ez azt jelenti, hogy a k e r e s z t y é n  e m b e r  n e m  a k k o r  
e n g e d e lm e s  I s t e n n e k , h a  a  tá rs a d a lm a t  k e r e s z t y é n  m á z z a l ig y e k s z ik  b e 
v o n n i ,  h a n e m  a k k o r , ha  a z o n  fá ra d o z ik , h o g y  a z  a  tá r s a d a lo m  b e tö l t s e
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funkcióját. H a  a  k e r e s z t y é n  e m b e r  a  n e m  k e r e s z t y é n e k k e l  e g y ü t t  e z t  
cselekszi, a k k o r  m é g  a  le g p r o fá n a b b n a k  lá tszó  t e v é k e n y s é g é b e n  is  is t e n 
t is z te le te t  v é g e z . Érdemes e tekintetben is a Kolosséi levélre figyelnünk. 
2 1 0 -ben azt mondja Pál, hogy Krisztus a feje minden fejedelemségnek 
és hatalmasságnak. 1,18-ban viszont Krisztus az egyháznak feje. Azt 
mondhatnánk, hogy a profán világ és egyház perszonálunióban var* 
A kettő kapcsolópontja Krisztusban van. A  világ és így a társadalom 
nem lehet végső fóruma az egyháznak. De fordítva is áll. Az egyház 
nem terpeszkedhet el a társadalom felett, mert nem az egyház a feje 
a világnak. Tulajdonképpen a Luther által felismert kettős kormány
zásról van itt is szó. Nem tehetjük hát a világ jelenségeinek a mérté
kévé az evangéliumot. A  világban mindent ahhoz a szerephez kell 
mérnünk, amelyet Isten az ember érdekében a világ egyes intézményei
nek megszabott.

Ebből következik az, hogy a k e r e s z ty é n  e m b e r n e k  is  r é s z t  k e ll  v e n 
n ie  a tá r s a d a lo m  e r ő f e s z ít é s e ib e n . De ezt szakszerűen kell végeznie. 
Fel kell ismernie a társadalmi segítség legátfogóbb módjait. Ha szükség 
van rá, nyomorenyhítő akciókat indít és támogat, de tudja, hogy ennél 
m é g  f o n t o s a b b  a z  o ly a n  tá r s a d a lm o n  fá ra d o z n i ,  a m e ly b e n  m e g s z ű n ik  
a  n y o m o r . Bekötözi a sebesülteket, de azon van, hogy kiküszöbölje a 
háború okait.

Az előzőekben már szó volt arról, hogy a társadalmi együttműködés 
á ld o z a to t  k ív á n . A  közösségért végzett munka igen gyakran több erőt 
kíván, mint amennyit a közösség ellenszolgáltatásképpen adni tud. Tenni 
ebben az esetben is, amennyi tőlünk telik, ez Krisztus követésének reális, 
gyakorlati útja. Az a szeretet, amely nagyobb annál, hogy valaha is 
meghálálhatnánk, szorongat bennünket arra, hogy szánjuk oda testünket 
élő, szent és Istennek kedves áldozatul. A  tá r s a d a lo m é r t  v a ló  ö n z e t le n  
fá ra d o zá s  n e m  a  k e r e s z t y é n  e m b e r  p r i v i l é g iu m a ,  d e  a z  e v a n g é l iu m  a rra  
p r e d e s t in á l ja  a  k e r e s z t y é n  e m b e r t ,  h o g y  a zo k  k ö z ö t t  l e g y e n  a  h e ly e ,  a k ik  
a tá r s a d a lo m  e g é s z s é g e s  e g y e n s ú ly a  é r d e k é b e n  a k ö zö s  m u n k á b ó l  a 
n a g y o b b  r é s z t  v á l la l já k . Nem az a kérdés tehát, hogy van-e a keresztyén 
embernek feladata a társadalomban, hanem az, hogy elegendő mérték
ben veszi-e ki abból a maga részét.

Amint már mondottuk, arról a keresztyén emberről beszélünk, aki 
ebben a világban Isten igéjén tájékozódik. Ez természetesen azzal jár 
együtt, hogy keresztyén ember az, akinek az együttműködés határait 
is az ő Ura szabja meg. A  keresztyén ember nem adhatja oda magát 
kritikátlanul minden társadalmi áramlatnak. A  társadalomban mutat
kozhatnak káros tendenciák is. Ilyen társadalmi jelenség pl. a fasizmus 
is, vagy az egyke. Azért tartották már kezdettől fogva a keresztyéneket 
idegeneknek és jövevényeknek, mivel nem a mindenkori társadalmi 
áramlatokat figyelték, hanem Isten pirosat, vagy zöldet jelző lámpáit.

Az együttműködés problémái
Az egyház történelmi tévedései kísértetekként visszajárnak. Egyikét- 

másikát érintettük is már. így megválaszoltunk arra az elképzelésre is, 
amely szerint keresztyén ember csak keresztyén társadalomban tevé
kenykedhet jó szívvel. Ha a keresztyén társadalom megszületésére vá
runk, akkor soha egy szalmaszálat sem fogunk keresztberakni másokért. 
Persze ugyanígy hamis ennek a véleménynek negatív megfogalmazása is.
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Ha azt mondjuk, hogy nem működhetünk közre egy ateisták által irá
nyított társadalmi fejlődésben, mert ezzel az istentelenség malmára 
hajtjuk a vizet. Tudnunk kell azt, hogy a mai társadalomnak az isten
telenség nem célja, hanem kísérőjelensége. A  m a i  tá r s a d a lm i f e jlő d é s  
c é l ja  e g y  e m b e r s é g e s e b b  tá r s a d a lo m  f e lé p ít é s e ,  s e b b e n  a  c é lb a n  m i  
k e r e s z ty é n e k  a  m i  c é lu n k a t  is  f e l i s m e r h e t jü k . Az Istenben való hit pedig 
nem attól függ, hogy társadalmilag jól alá van-e ágyazva, vagy pedig 
nem.

Akadhatnak még ma is olyanok, akik ebben az együttműködésben 
az egyháznak a társadalom lelküsmeretének szerepét osztják ki. Ez az 
elképzelés abból a helytelen dualisztikus szemléletből ered, amely szerint 
minden igazság az egyházé, s minden tévedés a világé. A valóságos 
helyzet viszont az, hogy az egyház a világgal együtt ül Isten ítélőszéke 
előtt, s talán a neki adott világosság mértékén mérve még súlyosabb 
ítélet alatt, de ugyanúgy kap felmentést a világ is mindarra, ami életé
ben Isten akarata szerint való, mint az egyház. Az egyház világosabb 
látása bizonyos kérdésekben csak akkor lehet hitelre méltó, ha az az 
egy célért küzdő harcostárs bajtársi szava. Krisztus szavának is az ad 
megragadó erőt, mert nem felülről hangzik az felénk, hanem mellőlünk, 
hiszen egészen hozzánk hasonlóvá lett, s megkísértetett mindenekben 
a bűn kivételével. (Zsid. 4,15.)

Az együttműködés alkalmai
Keresztyének és nem keresztyének között a legtöbb érintkezési felü

let az egyes keresztyén emberen keresztül adódik. Hiszen hétköznap
jaikat, s ünnepeik nagy részét is a társadalom életének sűrűjében töltik. 
Olyan helyekre is eljuthatnak, ahová az egyház nem juthat el. Az egy
ház nem épít pl. hidat, de a gyülekezet tagjai ezt megtehetik. B e  le k a p 
c s o ló d h a tn a k  o ly a n  tá r s a d a lm i m o z g a lm a k b a , a m e ly e k  e lő r e  l e n d ít ik  a  
tá r s a d a lo m  é le té t . Ezer alkalmuk adódik arra, hogy olyan terheket is 
magukra vegyenek, amelyeket csak áldozat árán lehet vállalni. Az egy
ház feladata viszont az, hogy híveit erre a szolgálatra elindítsa, s be
kapcsolja őket Isten szeretetének áramkörébe.

Ha a társadalom mozgását dialektikusán szemléljük, akkor az együtt
működés szempontjából pozitiven kell értékelnünk az egyház munkáját 
abban az esetben is, amikor a sajátos egyházi feladatait végzi. H a  az  
e g y h á z  h ű  I s t e n t ő l  k a p o tt  fe la d a tá h o z , a k k o r  b e lő le  m e g e l e v e n í t ő  e rő k  
á ra d n a k  a  tá r s a d a lo m b a  is. Luther hasonlatát szabadon alkalmazva: 
Isten munkája a jobb kéz és a bal kéz együttes erőfeszítésében válik 
teljessé. O. Cullmann hívta fel a figyelmünket az üdvösségtörténet egyik 
jellemző vonására. Isten szabadító cselekvése sohasem az egész emberi
séget mozgatja meg, hanem annak csupán egy kis töredékét. Ennek a 
töredéknek azonban az a hivatása, hogy az egészért álljon helyt. „Benned 
megáldatnak a föld minden nemzetségei” — ígéri az Űr Ábrahámnak 
Gén. 12,3-ban. Az egyháznak is, mint az üdvösségtörténet részesének, 
az egészért kell helytállnia, hogy belőle sugározzák Isten jóindulata 
minden ember felé. Ez a jelen problémánk szempontjából azt jelenti, 
hogy az egyháznak a közösségi élet mintegy „kísérleti telepé”-vé kell 
válnia. Nem mintateleppé, hanem olyan hellyé, ahol az ember az egymás 
terhének hordozását, az erőtelenek megbecsülését, tehetségbeli, faji kü
lönbségek áthidalását, a nézeteltérések szeretetben való megközelítését
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gyakorolhatja. Ugyanakkor kész tanulni mindabból, amiben a „világ 
fiai” okosabbnak bizonyulnak az egyház tagjainál. Ez a magatartás 
le nem mérhető, de valóságos erővé válik a társadalomban, mert az 
Isten áldásának ígérete van rajta.

V a n n a k  a z o n b a n  o ly a n  k im o n d o t ta n  tá r s a d a lm i fe la d a to k , a m e ly e k 
n é l a z  e g y h á z  n e m  e lé g e d h e t  m e g  a zza l, h o g y  e g y e s  ta g ja i  ú g y is  r é s z t  
v e s z n e k  a b b a n , h a n e m  m in t  k ö z ö s s é g n e k  is  á llá s t k e l l  fo g la ln ia . Már 
csupán azért is, hogy az egyház egyes tagjai félreérthetetlen útmutatást 
kapjanak. Olyan ügyek ezek, amelyekben megalkuvás nélkül részt vehe
tünk. A szükség nyelve nemzetközi. Jó példa erre az ökumenikus moz
galomnak az a tapasztalata, hogy azok az egyházak, amelyek késhegyre 
menő vitákat tudták vívni egymással a tanítás kérdésében, a szeretet 
feladataiban hamar közös nevezőre tudtak jutni egymással. Ha valahol 
tűz van, senki nem kérdezi, hogy ki az, aki a tüzet oltja, csak oltsa. 
A z  e m b e r is é g  e lő t t  m a  o ly a n  é g e t ő  fe la d a to k  v a n n a k , a m e ly e k b e n  a 
s z o ro n g a tó  s z ü k sé g  o ly  n a g y , h o g y  s e n k i  n e m  é r  rá  f ir ta tn i,  k i  m i ly e n  
in d ít é k b ó l  á ll  e lé b ü k . Ha más nem is, már maga ez a tény is lehetővé 
teszi keresztyének és nem keresztyének együttműködését. Ilyen össze
férhetetlenséget nem tűrő feladatok a h á b o r ú  v e s z é ly é n e k  e lh á r ítá sa  
s e z z e l k a p c s o la tb a n  a  h á b o r ú s  g ó c o k  m e g s z ü n te t é s e ,  K e l e t  és N y u g a t  
m o d u s  v i v e n d i - j é n e k  a  k e re s é s e , a  f e g y v e r k e z é s  c s ö k k e n té s e , v a la m im  
a g y a r m a t i  s o r b ó l  f e ls z a b a d u ló  n é p e k  e rk ö lc s i ,  a n y a g i  és  p o l it ik a i  t á m o 
gatása . S a já t  n é p ü n k  k ö r é b e n  p e d ig  e g y  ú j  tá r s a d a lo m  p r o b lé m á ib a n  

v a ló  s e g í t ő  r é s z v é t e l .

Az ember azt hinné, hogy a keresztyén ember könnyebben együtt 
tud működni a társadalomban egy közömbös emberrel, mint egy hatá
rozott ideológiát valló kommunistával. A valóság azonban az, hogy ha 
egy keresztyén ember és egy kommunista ember leás küldetésének mé
lyére, a z  a la p o k n á l rá ta lá ln a k  v a la m ir e ,  a m ib e n  m e g é r th e t ik  e g y m á s t . 
S ez  a z  e m b e r  m é ltó s á g á n a k  a  t is z te le te  é s  a  s z e r e te te . Ez pedig szoro
sabb kötelék, mint a jellegtelenség. Ha itt, e ponton találkozni tudunk, 
akkor együttműködésünk reményteljes, mert el tudja hordozni a sok 
tekintetben ellentétes meggyőződés taszító erejét is.

Cserháti Sándor
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G yerm ekáldás és szü letéskorlátozás
I .

Az olasz Fellini filmjéről, a „Nyolc és félről” Rényi Péter ad rész
letes elemzést a Nők Lapja 1964. 2. számában.

„A Nyolc és fél — írja — a nőkről szól, a nők és a férfi viszonyáról 
egy olyan társadalomban, amelyben nemcsak az egyéniség bomlik fel, 
de összezavarodnak és elviselhetetlenné válnak az összes emberi kap
csolatok ... Az embertelen, a minden emberivel szemben idegen hata
lom, az emberektől elszakadt egyház újra meg újra feltűnik a filmben. 
Ezt képviseli az a kardinális is, akivel a rendező egy gőzfürdőben talál
kozik, s aki a boldogságot kutató kétségbeesett kérdéseire nem tud mást 
válaszolni, mint azt a korlátolt dogmát, hogy csak az egyházon belül 
van boldogság... Fellini így végső soron az egyházra hárítja a teljes 
felelősséget azért a sivárságért és lelketlenségért, ami hősének belső 
életét és ezen belül viszonyát a másik nemhez jellemzi.”

A  kritika önvizsgálatra és a kérdések újabb felmérésére késztet. 
Különösen fontos ez a házasság és a házasság egyes konkrét kérdései 
tekintetében. Ügy látom, az egyház gyakran megelégedett régi és bevált
nak látszó tételek puszta elismétlésével, s ezért lemaradt az időszerű 
kérdésekre adandó időszerű válaszolás lehetőségéről. Feltűnő pl., hogy 
az etikusok általában nem beszélnek, vagy keveset beszélnek, vagy egy
oldalúan beszélnek a gyermekáldás és születéskorlátozás kérdéséről. 
(Vö. Nagy: Mai etikusok állásfoglalása a születésszabályozás kérdésében. 
Lp. 1951., 233—234.) Jó, hogy a kérdés hazai viszonylatban is előkerült; 
vitát és tisztázódást is hozott bizonyára; viszont elgondolkoztató, hogy 
a kompromisszumra törekvés jeleit hordozó „összegezésében '(Lp. 1951., 
234—235.) olyan — egymással szembefeszülő — teológiai és pasztorális 
érdekek egybehangolására történik kísérlet, melynek végeredménye leg
alábbis bizonytalan.

Teológiai szempontból az egyik fő nehézséget abban látom, hogy 
a fogamzásgátlást minden további nélkül bűnnek mondja, mivel nem 
tud különböztetni a gyermek-nem-vállalás és a korlátozott gyermek- 
vállalás között, noha a fogamzásgátlás kétféle indítóoka között szaka
déknyi a távolság. A másik fő nehézség abban van, hogy etikai tételként 
mondja ki: a fogamzásgátlás és a korlátlan gyermekvállalás útja egy
aránt bűnös, viszont a két út egyikére mégiscsak rá kell lépni. Megíté
lésem szerint azok a problémák és bűnök, melyek a házaséletben ese
tenként jelentkeznek, nem feltétlenül az ú t  bűnösségét mutatják meg, 
hanem azokért az e m b e r e k é r t , akik járnak az utak valamelyikén. Mint 
ahogyan a házasság sokféle nyomora sem a h á za ssá g  bűnös voltát bizo
nyítja, hanem a h á z a s fe le k é t !

Pásztori gyakorlatunkban a javasolt tanács még problematikusabb 
és hatását tekintve egyenesen lehangoló. Először is azért, mert a bizony
talanságban levőket benne hagyja abban az élethelyzetben, melyből 
éppen a tanácskérés révén szeretnének kilépni, akkor, amikor az érde
keltek személyes döntésére utal. Másodszor azért, mert azt a riasztó 
tételt szegezi mellüknek, hogy bármelyik utat választják is, ez szükség
szerűen bűnös út lesz. Harmadszor azért, mert a félelemmel és rette
géssel, ugyanakkor a hit bátor bizodalmával való előrelépést ajánlja.
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K ülön-külön az egyik is, a másik is lehetséges, de a kettő együtt kép
telen követelés.

Ha ez a tanács minden teológiai félreértést ügyesen kivédne is, tény, 
hogy nem ad segítséget a kétségek között élő embernek. Nem szabad 
csodálkoznia a lelkipásztornak, ha a kérdésre adott fentebbi válasza 
után már nem kap „következő kérdést”.

II.
A katolikus egyház pápai nyilatkozatokban, kánonjogi előírásokban, 

dogmatikáiban és gyakorlati tanácsaiban egyaránt szembenéz a születés- 
szabályozás kérdésével. Válasza általában zárt, logikus és világos. Ennek 
a válasznak alapját Augustinusnál találjuk meg. Szerinte Onán nem 
azért vétkezett, mivel „elvesztegette a magot”, hanem azért, mivel 
a szülői tisztet nem akarta magára vállalni. „A nemi érintkezés a tör
vényes feleséggel — írja — ellenkezik a törvénnyel és bűnös, ha a 
fogamzástól tartózkodnak. Onán, Juda fia ezt tette és ezért ölte meg őt 
az Úr.” (Idézi Fagley: Zu viel Menschen, Stuttgart 1961, 193.) Augustinus 
nézetét vette át Aquinoi Tamás és az ő közvetítésével vált aztán a hiva
talos katolikus tanítás alapjává, mely szerint a házasság elsődleges célja 
a gyermeknemzéssel összekapcsolt nevelés. Teológiai kritikájában Fagley 
helyesen jegyzi meg, hogy a katolikus házasságtannak abban van a kri
tikus pontja, hogy a házasság célját elsősorban a gyermeknemzésben és 
a nevelésben látja (ez lenne a házasság természeti és teremtésbeli rendje), 
a kegyelmi rendben pedig a házasságot eszköznek látja a lelki tökélete
sedés szempontjából. (Vö. Fagley, 190—201.)

Ezek a nyilatkozatok, törvények és tanácsok általában nagyon mere
vek és egyoldalúak. Ebből következik, hogy a buzgó katolikus hívek 
házassági életgyakorlatában nem egyszerűen tanácstalansági alapon vető
dik fel a születésszabályozás kérdése. Éppen az egyházi előírások isme
rete teszi kérdésünket sokszor elhordozhatatlanul kínzóvá.

Ebből a szempontból figyelemre méltó az alábbi — nyomtatásban 
is megjelent — levélrészlet: „Tudom, hogy az egyház elismeri: vannak 
komoly okok, melyek megengedetté teszik a gyermekáldás korlátozását. 
Gyakorlati megoldásként az Ogino—Knaus-féle módszer alkalmazható. 
Köztudott azonban az is, hogy vannak esetek, amelyekben a módszer 
alkalmazása csődöt mond. Nem hinném, hogy az illetékeseknek erre 
nem terjedt volna ki a figyelme. Azt sem akarom elhinni, hogy az egy
ház az ilyen problémával küzdő házastársaktól emberfeletti hősiességet 
kíván. A  teljes megtartóztatás ugyanis a házasság lelki és testi egyen
súlyát egyaránt felbontaná, súlyos krízist váltana ki. De nem kevésbé 
sújtja a jószándékú keresztényeket az e vonatkozásban gyengének mu- 
tatkozók fölött elhangzó egyházi elmarasztalás sem”. (Víg. 1964, 39—41.)

A gyakorló lelkipásztor számára — gondolom, természetes módon — 
a kérdés gyakorlati része jelent elsősorban izgalmas problémát, s ezen 
az alapon nyilvánvaló, hogy a fenti idézett levélrészlet exisztenciálisan 
megragad. A  levél is tanúsítja, hogy a katolikus egyház b iz o n y o s  e s e t e k 
b e n  megengedi a gyermekáldás korlátozását az Ogino—Knaus-féle naptár
rend alkalmazásával. Viszont a z t  is nyilvánvalóvá teszi, hogy e tekin
tetben á lta lá b a n  csak az „egyházi elmarasztalás” álláspontjára tud helyez
kedni.
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Aligha oszlatja el a nehézségeket az a felelet, melynek lényege- 
a) A  házassági morál, melyet a hívőnek helyeselnie és megvalósítására
törekednie kell, a „keresztyén tökéletességre jutást” célozza, b) A gya
korlati útmutatás: „kérni Istent önuralomért, adott esetben pedig bocsá
natért”. c) „Objektíve az erkölcsi törvény értelmében, bűnös minden, a 
házassággal kapcsolatos visszaélés, minden az isteni és természeti tör
vény ellen vétő aktus.” d) Súlyos személyes bűn, ha valaki tudatosan 
fordul szembe az erkölcsi törvénnyel, de más megítélés alá esik mindaz,, 
aki „tiszteli és követésre méltónak tartja a hősies erénygyakorlatot, 
viszont alázatosan elismeri, hogy azt csak ideig-óráig tudja megvalósí
tani’’. (Vig. uo.)

A  válasszal kapcsolatban a következőket kell megjegyeznünk:
1. A  házasélet eme súlyos gyakorlati kérdésében elfoglalt katolikus 

álláspont abból a dogmatikus tantételből következik, mely szerint a há
zasság szentség. (Vö. Schütz: Dogmatika, Budapest 1923, II, 452 és 471 k.) 
Ez pedig azt jelenti, hogy olyan „eszköz”, mely az erkölcsi tökélete
sedést szolgálja. Utódok nemzése-viíágrahozása és nevelés-önnevelés: eb
ben van a házasságnak mint szentségnek Istentől kapott lényege és jelen
tősége.

2. Kényszerítő erővel vetődik fel a kérdés, hogy az Ogino—Knaus- 
féle megoldási mód használata mennyiben jelent magasabb erkölcsi szin
tet, vagy arra való törekvést, mint a „neomalthusiánusnak” bélyegzett 
gyakorlat? Ugyanis mindkettőnél e g y e n lő k é p p e n  jelentkezik az a szem
pont, hogy „gyermeket m o s t  nem, m é g  nem, vagy m á r  nem kívánunk”!

3. Mit jelent az a tétel, hogy „az erkölcsi törvény értelmében bűnös 
minden a házassággal kapcsolatos visszaélés, minden az isteni és termé
szeti törvény ellen vétő aktus”? Mi az isteni törvény és az egyezik-e 
a természeti törvénnyel? A  „mesterséges beavatkozás” vétek-e a termé
szet rendje ellen? Helyes-e az e g y a z o n  indulattal-meggondolással, de két
féle módon alkalmazott születésszabályozási eljárás közül az egyiket fel
menteni, a másikat pedig elmarasztalni?

A katolikus teológia azt válaszolja erre a kérdéscsokorra, hogy az 
ideális állapot kétségtelenül az, amikor a szexuális kapcsolatban a coitus 
és a nemzés nem válik el egymástól. A  CIC 1013. kánona szerint a finis 
primarius a hemzés (melyet nem szabad megkötni!) és a gyermekek ne
velése. Ha a nyitvahagyott „kisajtótól” eltekintünk, (ami nyilván az 
Ogino—Knaus módszer alkalmazása lehet), akkor eszerint a születés
szabályozás csak önmegtartóztatással érhető el. Dedo Müller megjegyzi, 
hogy ha a születésszabályozással bűnössége, az önmegtartóztatással meg 
következményei miatt nem élhetünk, akkor a kánonjog szerinti házasélet 
terhei igen egyenlőtlenül vannak elosztva — a férfi javára. Ennek elle
nére — folytatja Dedo Müller — többet aligha lehet mondani, mint ahogy 
a születésszabályozást a tiszta szeretetre kell rábízni (!). (Vö. Dedo 
Müller: Ethik, Berlin 1937, 303.) Ha viszont ennél többet nem lehet mon
dani, akkor ez — többek között általános volta miatt is — roppant kevés, 
igazságtalan és a lelkipásztorolásban használhatatlan éppúgy, mint a ka
tolikus álláspontot lényegében átvevő orthodox felfogás, mely szerint 
„a szülőknek nincs joguk születésszabályozásra; az, hogy Isten rájuk 
bízta a szülőséget, azzal jár, hogy teljes bizalommal legyenek az anya
giak és egyebek (egészség, nevelés stb.) biztosítása tekintetében”. (The 
Ecumenioal Review 1959, 8 8 .) Ez a teológiai álláspont nem veszi tekin
tetbe, hogy Isten nem „bábokat”, hanem „személyiségeket” teremtett és
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a szaporodás kérdésében mechanikus teremtési szemléletet tükröz; a fele
lősséget pedig szembeállítja a hittel.

Ennek az elvnek következetes alkalmazása azt jelentené, hogy bűn 
a házastársak nemi kapcsolata abban az esetben, ha új kis-élet indult 
már el. Így viszont a férfi „természetszabta” rendeltetése csupán az, 
hogy „nemzőgép” legyen, az asszonyé pedig, hogy „szülőgéppé” váljék.

A másik „természetszabta” lehetőség az önmegtartóztatás, mely nem 
avatkozik mesterséges úton a természet törvényeinek érvényesülésébe. 
Ez a nézet nem számol azzal, hogy az ember számtalan életterületen 
beleavatkozik környezete, vagy önmaga sorsa-alakításába. Vajon az aggá
lyos lelkiismeret számára felvetődik-e a kérdés, hogy beleavatkozunk 
a természet rendjébe, azaz áthágjuk Isten törvényét, amikor nem gyalog 
rójuk az utat, hanem autóbuszra, vagy vonatra ülünk; betegségben pedig 
bevesszük a gyógyszereket? Mindez — mutatis mutandis — a születés
szabályozás kérdésében is megáll.

A rigorózus egyházi törvények következetes alkalmazása esetén az 
egyetlen lehetséges végeredmény az, hogy a születésszabályozás önmagá
ban is bűn — az önmegtartóztatást is beleértve! Mert a végeredmény 
szempontjából teljesen közömbös, hogy a házasfelek úgy nem vállalnak 
gyermeket, hogy a megelőzés mellett döntenek, vagy úgy, hogy kölcsö
nösen az önmegtartóztatás útjára lépnek.

4. Mit szóljunk a természetük szerint gyermektelen házasságokról? 
Vajon ezeket értelmetlennek, mi több: bűnösnek kell bélyegeznünk, mivel 
a gyermekáldás reménye nélküli is fentmaradnak, s nem tölthetik be 
a „szaporodjatok és sokasodjatok” törvényét? Nem hiszem, hogy igaz
ságos lenne ezeket a kérdéseket úgy megoldani, hogy az Isten az egyik 
embert szülővé teszi, a másiktól pedig mindazt megtagadja. Világos 
persze, hogy a gyermektelen házasságnak is megvan a maga nehézsége 
— sokszor éppen a gyermektelenség —, de az is világos, hogy a gyere
keket vállaló házastársak is éppen elég gondot és terhet hordoznak. 
Akiknek nincs gyermekük, születésszabályozási gondjuk sincs; akiknek 
vannak gyermekeik, és gyermekeik számának növekedésével egyenes 
arányban növekvő születésszabályozási gondokkal küszködnek, ott az 
egyházi jogrend mindezt még meg is tetézi elmarasztaló álláspontjával 
és csak a bűnbánat-bűnbocsánat „kiútját” ajánlja. Egy ilyen fonák hely
zet kényszerűen karikírozott egyoldalúságában aligha mutatja meg Isten 
akaratát és szándékait a házasélet konkrét kérdéseiben.

Éppen az „önhibájukon kívül gyermektelen házasságok” teológiai 
megítélése mutatja, hogy a születésszabályozás merev szemlélete leg
alábbis teológiai tisztázatlanságból fakad. Általános az az érvelés, hogy 
a gyermektelen házasság is teljes érvényű házasság. Ezt a tételt azon
ban a válásellenesség teológiai érdeke diktálja rendszerint, — ami egyéb
ként feltétlenül helyes is. Meglepő viszont annak a tényrögzítésnek hiá
nya, hogy a házastársak szexuális kapcsolatának Isten rendjében is meg
van a rendeltetése és áldása. Nyomatékosan- kell ezért hangsúlyoznunk: 
„Hogy a nemi aktusban — az isteni rend egészén belül — elválik annak 
kettős célja, az a coitus természetéből is adódik, melyről tudjuk, hogy 
betölti egyik célját akkor is, amikor a másik sterilitás, időszakos termé
ketlenség, vagy a nő fogamzásra alkalmatlansága miatt nem lehetséges”. 
(The Ecumenical Review 1959, 89.)
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III.

A hibát abban látom, hogy a születésszabályozás kérdésében általá
ban egyoldalúan közelítjük meg a teremtéstörténet mondanivalóját. Az 
Isten rendjére mutató következtetéseinket csak a „szaporodjatok és 
sokasodjatok” igéjéből vonjuk le. Tény, hogy ez az ige ö n m a g á b a n  azt 
a megfellebbezhetetlen törvényt állítja a házasságban élők elé, hogy 
együttélésük e g y e t le n  célja a gyermek. Aki ezt nem vállalja, — akár 
egyízben is! — megrontja a törvényt.

Az egyoldalúságtól, következésképpen a helytelen ítéletalkotástól úgy 
szabadulhatunk meg, ha figyelünk az összefüggésre; arra, hogy a házas
ság sok lényeges kérdést eldöntő teremtéstörténet k é t vonalon fut. A  két 
teremtéstörténet nem v itá z ik  egymással, hanem k ie g é s z ít i egymást! A két 
teremtéstörténetet tehát nem játszhatjuk ki egymás ellen és nem emel
hetjük ki az egyiket a másik rovására. Következésképpen: a „szapo
rodjatok és sokasodjatok’1’ igéje mellé e g y e n lő  s ú l ly a l kell kerülnie Isten 
„másik szavának”, a „nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki 
s eg ítő tá rsa t, hozzá illőt” igéjének is! (Egyébként: a házasság mint az 
egyes ember számára adott isteni segítség nem egyedül a második terem
téstörténet mondanivalójának sajátossága. Vö. Mt 19,4—6; I. Kor 7,2—5. 
9; stb.) A házastárs, mint segítő éppúgy Isten ajándéka és éppúgy áldás, 
mint a gyermek. A  második teremtéstörténet mondanivalójának fontos
sága éppen abban van, hogy a házasság értelmét a m á s ik b a n , a másik 
m e g s e g í t é s é b e n  mutatja fel! Isten nem pusztán azért adta Évát Ádám 
mellé, hogy eljövendő gyermekeik megszülethessenek, s ezeknek apjuk 
is, anyjuk is legyen, hanem hangsúlyozottan azért, hogy házaséletüknek 
mintegy a programjává tegye egymás segítését. Mindez arra mutat, hogy 
Isten házasságot teremtő rendjében elidegeníthetetlen helye és rendkívüli 
jelentősége van a másik nem önmagáért való szeretésének.

Megállapításunk helyességét mutatja Gén 2,24 is: „Lesznek ketten 
egy testté”. Pál I. Kor 6,16-ban hangsúlyozza, hogy aki paráznával egye
sül, az az illetővel „egy testté lesz” és hivatkozik Isten teremtési rend
jére. Pál gondolatmenetéből világosan kitűnik, hogy ezt azért tartja 
súlyos bűnnek, mivel a testi együttlét t ö b b  a szexualitás kiélésénél; 
ennek lelki, vagy ha tetszik: exisztenciális hatása van, mivel a szexuális 
kapcsolat Isten rendelése folytán nemcsak testi, hanem egyben két ember 
egész valóját is összekötő és erősítő kapocs.

Ebben az összefüggésben kell vizsgálnunk I. Kor 7,5-öt is. Feltűnő, 
hogy a házasság egyes kérdéseivel foglalkozó teológiai dolgozatok nagy
részt teljesen mellőzik Pál itteni mondanivalóját, vagy ha említik is, 
csak annak megállapítására szorítkoznak, hogy a házasság védelem is 
a kísértésekkel szemben. Ennek a nézetnek igazságához természetesen 
kétség sem fér. Pál nem véletlenül fogalmazza és — éppen a korin- 
husiaknak! — mondanivalóját így: „Ne vonjátok el magatokat egymástól, 
hacsak nem közös megegyezéssel egyidőre, hogy az imádságnak szentel
jétek magatokat, s aztán ismét legyetek együtt, hogy meg ne kísértsen 
titeket a Sátán, mivel nem tartóztathatjátok meg magatokat.” Azonban 
az is világos, hogy Pál mondanivalója nemcsak a házasság óvó lehető
ségét és erejét mutatja meg a szexuális eltévelyedések ellenében, hanem 
ezen túlmenően — a házastársi együttlételt tanácsolva — egyben vissza 
is utal Isten házasságot teremtő igéjére. Döntően fontos, hogy Pál a já n l ja  
a nemi kapcsolatot a  házastársaknak, és az önmegtartóztatást csak rövid 
időre tartja jónak. Ügy akarja a gátjaszakadt nemiséget megzabolázni,
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hogy megmutatja a nemiség szabadságát a házasságban. Azért beszélhet 
ilven meghökkentő bátorsággal, mert megértette az „egy testté léttel” 
titkát.

Luther is a józan szabadságot ajánlja: „Isten a házasságot maga 
iktatta bele (az életbe). ... Ezért tetszik neki annak állapota, létével, 
munkájával, szenvedésével és mindazzal, ami benne van”. (WA 10 II, 294.) 
Kétségtelen, hogy Luther nem jutott el könnyen a középkori (Augustinus 
— Aquinoi Tamás!) teológia rideg házasságszemléletétől a szabadabb és 
emberségesebb házasságértékelésig. Működése elején még a 127. és 128. 
zsoltárt se meri máshogyan magyarázni, mint allegorizálva: utalást látva 
bennük az egyházra. Szerzetesi múltjának öröksége, amikor a páli ma
gyarázattal egyetértve hangsúlyozza, hogy a szüzesség értékesebb aján
dék, mint a házasság. Luther álláspontjának vizsgálatánál — ha figye
lünk a megtett útra — különösen is hangsúlyossá válik nézetének forra- 
dalmisága, mely abban jelentkezik, hogy szerinte nem a szaporodási 
akarat a tulajdonképpeni erkölcsi kötelék, mely a házasságot összetartja, 
még kevésbé a házasságtörés sivár tilalma. A  házasság lényegét ő a házas
társak kölcsönös szeretetkapcsolatában látja. Nézetét sem a kortársak, 
sem az utódok nem tudták átvenni. Melanchton szerint pl. a házasság és 
emberi társadalom alapja és „az állam csírasejtje”, a racionalista teológia 
pedig a házasságnak csupán „társadalmi célját” ismeri el; ezek pedig 
nem bibliai-reformátori, hanem arisztotelész-filozóíiai gondolatok. (Vö- 
Elert: Morphologie des Luthertums, München 1931, II, 82—88.) Végső 
soron tehát az a szemléletmód, mely szerint a házasság e ls ő r e n d ű  célja 
a gyermek, nem a bibliai gondolat diadalra jutása, hanem gyökerében 
pogány filozófiai álláspont érvényesülése a teológiában.

A házasság isteni rendjét nem látja világosan az, aki egyoldalúan 
nyúl a kijelentéshez és ennek alapján a házasságot a hősies erény
küzdelem harcmezejének, az aszkézis-gyakorlás útjának és az emberi 
nem továbbplántálására adott eszköznek látja. Isten rendjében e g y e n lő 
k é p p e n  helyet kap a „gyermek” és a „másik nem”; e kettőnek e g y ü t t e s  
vállalása jelenti a keresztyén ember számára az Isten rendjébe való 
helyes beleállást. Ha pedig e kettő egyenlő hangsúlyt kap a közös életet 
kialakító házassági szemléletben, akkor — mint következmény — meg
adatik a belső felszabadulás a gyermek vállalásának félelmétől úppúgy, 
mint’ a „másik” önmagáért szeretésében bűnt látó moralizálástól; attól 
a szemlélettől, mely a házastársak szexuális égyüttlétét csak mint gyer- 
meknemzésre irányuló aktust tartja helyesnek, ezért elítéli és elveti a 
megelőzés különféle módozatait.

Magassy Sándor
( f o l y t a t ju k )
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Az igehirdető m űhelye

SZENTHÁROM SÁG U. 13. V A SÁ R N AP
— Lk 10,25—37. —

Ennek a textusnak a mondanivalója rendkívül aktuális a mi ko
runkban. Vigyázni kell arra, hogy ne a kor problémáiból kiindulva 
közelítsük meg a textust, hanem fordítva: a textusból azokat a prob
lémákat és feladatokat, amelyekkel a mi időnkben a keresztyén ember 
és az egyház szembetalálkozik. Arra is vigyáznunk kell, hogy ne indul
junk ki ebből a belénk idegződött mondatból: „Ez a textus arról beszél, 
hogy nekünk m in d e n  e m b e r  f e le b a r á tu n k .”  A baj ui. az, hogy miközben 
hirdetjük, hogy nekünk „ m in d e n  e m b e r  felebarátunk”, a nagy általáno
sítás égisze alatt mind az egyes keresztyén emberek, mind az egyház 
gyakran kitér a felebarát, éspedig e g y  k o n k r é t  f e le b a r á t  megsegítése 
elől, i l l e t ő le g  e g y  k o n k r é t  p r o b lé m á n a k  a megoldása elől. Ne féljünk 
attól, hogy ennek a textusnak a részleteibe is belemenjünk és úgy fejt
sük ki igehirdetésünket. Nagyon „lapos” prédikáció születik a textus 
alapján akkor, ha annak csupán „fő gondolatát” prédikáljuk.

Nézzük tehát részleteiben a jól ismert textust:
25—26. v. — A textust egy „törvénytudó” kérdése vezeti be: „Mes

ter, mit cselekedjem, hogy az ö r ö k  é le t e t  elnyerjem?” A  kérdéssel kap
csolatban ügyelnünk kell arra, hogy a törvénytudó nem valami „lelki 
szomjúság”-ból érdeklődik Jézusnál az örök élet elnyerésének útja és 
módja felől, hanem: „kísértette” Jézust. Próbára akarta tenni, zavarba 
akarta ejteni. Azt várta, hogy Jézus valami olyat mond, amit majd fel 
lehet használni ellene. Hiszen ő „törvénytudó” volt, tehát nagyon is 
pontosan tudta, mi az Istennek törvényben megírt akarata. Innen ért
hető az, hogy Jézus nem maga adja meg a feleletet a feltett kérdésre, 
hanem várja, hogy aki kérdezett, az f e l e l je n  is. Ebből is kitűnik, hogy 
Jézus jól átlátott a törvénytudón.

27—28. v. — A  törvénytudó a visszakérdezésre idézi a „kettős pa- 
rancsolat”-ot: az Isten iránt és a felebarát iránt való szeretet kötele
zését. Maga az elbeszélés és ez a helyzet is azt mutatja, hogy ez a ket
tős parancsolat végeredményben nem magától, Jézustól származik, ha
nem Jézus korában ez már is m e r t  volt a zsidóságban. Ezt azért lénye
ges megjegyezni, mert ebből kitűnik, hogy Jézus és a törvénytudó kö
zött nem valami e lm é le t i  vonatkozású különbség volt arra vonatkozó
lag, hogy miképpen lehet az örök életet elnyerni, hanem a különbség 
a törvény betöltésének a g y a k o r la tá ra  vonatkozott. Jézus nem tudott 
semmi mást mondani a törvénytudónak, mint amit az már tudott. D e  
h o g y  m ik é p p e n  k e ll  ig a z á n  b e t ö l te n i  a  s z e r e t e t  p a ra n c sá t  a m in d e n n a p i  
é le t b e n ,  a z t m á r  a t ö r v é n y t u d ó  n e m  tu d ta , v a g y  n e m  a k a r ta  tu d n i. 
Jézus; viszont „az irgalmas samaritánus” történetének elbeszélésével ép
pen azt akarta megértetni a törvénytudóval, h o g y  a z  ö r ö k  é le t  e ln y e 
r é s é h e z  a z  ú ts z é le n  v é g z e t t  s z e r e te ts z o lg á la to n  k e r e s z tü l  v e z e t  az ú t. 
Aki úgy akar örök életre jutni, hogy nem végzi el a felebaráton a dia-
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vónia munkáját, az önmagát zárja ki Isten országából. Tehát nem a 
törvény pontos tudása, nem a helyes teória, hanem a h é tk ö z n a p i  s z e r e 
te ts z o lg á la t  a j ó  ú t  a z  I s t e n  o rs zá g a  fe lé . i(A prédikációban ennél a 

ntnál nagyon kell vigyázni arra, hogy ne sablonizáljuk el ezt a prob
lémát megint azzal, hogy kimondjuk tompításul a nagy tételt: „Termé
szetesen nem cselekedetekből, hanem hitből igazulunk meg.” Ezt a 
tételt gyülekezeti tagjaink is nagyon jól tudják, éppen úgy, mint a tör
vénytudó tudta a maga dolgát, de a mi gyülekezeteinkben isi a cseleke
detekkel, illetőleg azok hiányával van a baj! Hagyjuk meg tehát tex
tusunk mondanivalóját teljes élességében!)

29. v. — A törvénytudó újabb kérdést tesz fel Jézusnak. Az adott 
helyzetben ez szinte magától értetődő, hiszen ez a törvénytudó nem 
azért jön Jézushoz, hogy végül megállapítsák a kérdésekben való „egyet
értésüket”, hanem azért, hogy „kísértse” Jézust. A  törvénytudó kérdé
sére: „De ki az én felebarátom?” — Jézus nem kezd elméleti fejtege
tésekbe. Nem azzal felel a törvénytudónak, hogy nagy alapossággal 
„exegézist” ad a szeretetparancsolathoz. Még csak azt sem teszi, hogy 
meghatározza a „felebarát” fo g a lm á t . A törvénytudó ezt nyilván szíve
sen vette volna. E helyett Jézus az életből vesz egy történetet és azon 
keresztül teszi világossá a törvénytudó előtt, hogy m it  is  j e l e n t  g y a k o r 
la t ila g  a fe le b a r á t i  s z e re te t .

30. v. — „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment le ...” Az exegé- 
ták egy része megjegyzi, hogy ezt az utat Jézus s z e m é ly e s e n  jól ismer
hette, azért olyan „képszerű” az egész leírás. Más exegéták beszélnek 
arról, hogy ez az út nagyon rossz hírű volt, és egyáltalában nem volt 
szokatlan, hogy valaki itt „rablók kezébe esett”. Vannak olyan írás- 
magyarázók, akik arról szólnak, hogy ez a kifosztott ember nem egy
szerűen ú to n á lló k  kezébe esett, hanem minden valószínűség szerint ezek 
a rablók z e ló tá k  voltak. Még a zelótákat is kötötte az a szabály, hogy 
z s id ó  n é p h e z  tartozó embert, tehát zsidó testvért nem ölhettek meg. 
Ehelyett kirabolták. Úgy látszik, a szerencsétlen ember védekezhetett 
és eközben megsebesítették. Mindez az igehirdetés szempontjából azért 
érdemel figyelmet, mert ha valóban z s id ó  e m b e r  volt a kirabolt ember, 
akkor a levita és a pap nem egyszerűen „egy” embert hagytak cserben 
az útszélen, hanem a testvért, a k i ta lá n  u g y a n a r r ó l  a z  is t e n t is z t e le t r ő l  
jö t t ,  m in t  a m e ly r ő l  ő k  is  jö t t e k . Így a bűnük még nagyobbá válik, hi
szen együtt hallgatták a templomban az Isten könyörületességéről szóló 
igét, de ők maguk a hétköznapi életben nem könyörültek azon, a k i  
p e d ig  r á s z o r u lt  a  k ö n y ö r ü le t r e .

31—32. v. — Régi exegézisek nemegyszer utaltak arra, hogy a pap 
és a levita talán azért nem foglalkoztak az útszélen fekvő, kirabolt em
berrel, mert s ie t te k  a je r u z s á le m i  is te n t is z te le t r e , ahova pontosan meg 
kellett érkezniük. Ez az elgondolás nem textusszerű. A textusban ui. 
arról van szó, hogy a szerencsétlen ember is és a pap és levita is „Jeru
zsálemből ment le ” . Arról van tehát szó, hogy a pap és a levita a Jeru
zsálemben tartott istentisztelet után mentek hazafelé Jerikóba, amely 
„papi város” volt. Megint csak növekszik ennek a két embernek a bűne 
azáltal, hogy i s te n t is z te le t r ő l  jö t t e k . És a félholt embert mégis cserben 
hagyták. Jézus ezzel a helyzetrajzzal éppen azt akarja kifejezésre jut
tatni, hogy milyen óriási sza k a d ék  v a n  a  z s id ó  i s te n t is z te le t i  é le t  és  a  
s z e r e t e t  m in d e n n a p i  g y a k o r lá s a  k ö zö tt . A z  Isten törvényeivel szabá
lyozott istentiszteleti életet nem követi az Isten akarata, cselekvése a
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felebarát iránt. Hallgatólagosan ott van e mögött Jézusnak az a kér 
dése: h o g y  le h e t  s z e r e tn i  a z  I s t e n t  ig a zá n , ha  n e m  s z e r e t jü k  a fe le~  
b a rá to t?  Jézus nem beszélt arról, hogy a pap és a levita miért nem 
segített a bajba jutott emberen. Valószínű, Jézus ezzel is arra akart 
utalni, hogy e g y á lta lá b a n  n in c s e n  o ly a n  ok , a m i  m ia t t  m e g ta g a d h a tn á n k  
a f e le b a r á t  i r á n t i  s z e r e t e t  g y a k o r lá sá t .

33— 35. v. — Jézus a zsidóság istentiszteleti életének két hivatalos 
képviselőjével szembeállítja a sa m a rv tá n u s t, aki a zsidók szemében 
„eretnek”-nek számított. Tudjuk, hogy a samaritánusok a zsidóságból 
szakadtak ki, de továbbra is magukénak vallották többek között a 
Tízparancsolatot. Tehát lényegében a pap és a levita is és a samaritá- 
nus is ismerte Isten törvényét. De a pap és a levita nem cselekedte 
azt, a z „ e r e t n e k ”  s a m a r itá n u s  v is z o n t  b e t ö l tö t t e  azt. És ha megáll az 
exegétáknak az a felfogása, hogy a kirabolt ember zsidó volt, akkor a 
samaritánus tette még nagyobb, mint azt az első pillanatban gondol
nánk. Ti. e g y  o ly a n  e m b e r r e l  t e t t  jó t ,  a k i e l le n s é g e  v o l t  a z  ő  n é p é n e k ,  
te h á t  a  s a m a r itá n u s o k n a k . Itt tehát e l le n s é g -s z e r e t e t r ő l  van szó. A sa
maritánus mindent megtett a szerencsétlen emberért, amit csak meg
tehetett. Egyúttal azt tette, amit a helyzet o t t  és  a k k o r  megkövetelt. 
Nemcsak arra gondolt a samaritánus, hogy a pillanatnyi szükségen 
segítsen, h a n e m  g o n d o lt  a s z e r e n c s é t le n  e m b e r  h o ln a p já r a  és  á lta lá b a n  
a  jö v e n d ő jé r e ,  azért vitte el a vendégfogadóba és azért adott pénzt a 
fogadósnak a beteg további ápolására.

36—37. v. — A  történet elbeszélése után Jézus így kérdezett: „Mit 
gondolsz: e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók 
kezébe esett?” Észre kell vennünk, hogy Jézus nem teszi magáévá a 
törvénytudó kérdését: „Ki az én felebarátom?” — hanem így alakítja 
át a kérdést: „ K i n e k  v a g y o k  é n  a  f e le b a r á t ja ? ”  A  törvénytudó saját 
magát helyezi a központba és úgy néz szét a világba, Jézus a m á s ik  
e m b e r t  h e ly e z i a központba. Jézus mindig a másikból, a másik ember 
szükségéből indul ki: „Kinek vagyok én felebarátja.” Tehát ki van arra 
rászorulva, hogy én neki segítsek és rajta a szeretetet gyakoroljam. 
Jézus mindig ezt mondja: „Te m a g a d  v a g y  a  f e le b a r á t !”  És pedig fele
barát vagy mindenki számára, aki szükségben van!

Luther egyik írásmagyarázatában m a g á t  J é z u s t  mondja az igazi 
Irgalmas Samaritánusnak, mert Jézus az, Aki az emberi szívet sza
baddá tudja tenni önmagától, hogy ez a szabad szív szolgálni tudjon 
minden embernek, elsősorban azonban azoknak, akik éppen szükség- 
helyzetükben eléje kerülnek. Ez a szabad szív az Isten iránti szeretetet, 
az emberek iránt gyakorolt szeretetben mutatja meg.

Mindannyian valljuk, hogy csa k  J é z u s  tu d  nekünk ilyen szabad 
szívet adni, amellyel nemcsak minden embernek tudunk szolgálni, ha
nem először is annak a konkrét embernek, aki utunkba akad és segít
ségünkre szorul.

D. Káldy Zoltán
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SZENTHÁROM SÁG U. 14. V A SÁ R N A P  

Lk 17,11—19.
IRASMAGYARAZAT

11

A tíz bélpoklos meggyógyításának történetében fontos tény az, ho
gyan viszonylik Jézus Krisztus a samáriai kérdéshez.

A probléma abból adódott, hogy a samaritánusok keveredtek az 
asszír birodalom különböző népeivel. A  babyloni fogság után a jeru- 
zsálemi templom építésénél a samaritánusok is akartak segíteni, de nem- 
fogadták, el szolgálatukat Zorobábel vezetésével Izrael vezetői (Ezsdr 4, 
2—3 ), mivel a pogányokkal keveredtek. Ezért a Gari'zim hegyén épí
tettek maguknak külön templomot. Szent könyvük a Tóra volt. A  zsidók 
és a samaritánüsoln közötti vitakérdés az volt, hogy vajon indokolt-e a 
jeruzsálemi templom kiemelt volta a mindenütt jelenlevő Isten tisz
teletére.

Jézus Krisztus szándékosan és tudatosan törte át annak a leszűkí
tésnek a kereteit, amely Istent akár helyhez, akár egy bizonyos néphez 
kötötte csupán. Ezt látva, a samaritánusok közül többen csatlakoztak 
Jézus Krisztusihoz (Lk 17, 15—16; Jn 4), közülük kerültek ki az első 
nem Izrael népéből való keresztyének is (Csel 8 , 5—25; 9,31). A  múlt 
vasárnap hallott ige az irgalmas samaritánusról, szintén azt mutatja, 
hogy Jézus Krisztus kiszélesítette a beszűkülő farizeusi látóhatárt, és 
a samaritánusokat is ugyanúgy, mint minden népből való embert, Isten 
megbecsült gyermekének nyilvánította.

Jézus Krisztusnak ez az alapmagatartása tükröződik abban is, aho
gyan textusunkban sem veti meg Samária vidékét, sem a samaritá
nusokat.

12
A Jézus Krisztus elé járuló tíz beteg embert a magyar szöveg „bél- 

poklosnak”, a görög szöveg „leproi”-nak mondja. A lepra nem csupán 
egy betegséget, hanem a betegségek bizonyos csoportját jelöli meg, kér
dés, hogy arról a betegségről van-e szó az Ö -  és Újszövetségben, amit 
ma nevez leprának az orvostudomány. Tény azonban, hogy már az 
Ószövetségben is szerepel a lepra. A héber „cáraat”-ot a Septuaginta 
a „lepra” szóval fordítja. A leprás nemcsak testi betegségben szenvedett, 
hanem a társadalomból, sőt az istentiszteleti közösségből való kitaszí
tottsága is fokozta szenvedését. Ennek az elkülönítésnek (3 Móz 15, 4—12) 
a kultikus tisztátalanság adta meg a magyarázatát. A város falán kívül 
élhettek (2 Kir 7,3), még a király is elkülönített formában tartozott élni 
(2 Kir 15,5), a pap nem vehetett részt a kultuszban (3 Móz 22,4). A tisz
ták védelme céljából megkülönböztetett módon kellett öltözködniük, s 
kiáltaniuk kellett: „Tisztátalan!” (3 Móz 13,45). Az igénkben szereplő 
leprások is távol álltak meg Jézus Krisztustól, s úgy kiáltottak segít
ségért.

13
A betegek Jézust az „epistatés” szó vokativusával „epistata”-ként 

szólítják meg, ami lényegében a héber-arám „rabbi” szónak felel meg. 
Lukács evangélista gyakran használja ezt a kifejezést (Lk 5,5; 8,24. 45; 
9,33. 49; 17,13), Márk inkább a „rabbi”, „didaskale”, Máté inkább a
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„kyrie” szót használja. A  betegek Jézus Krisztust azonban nemcsak egy 
rabbinak tekintették a sok közül, mert a messiási üdvkor bekövetkez
tére az is jellemző várakozás volt, hogy a Messiás megszabadít a „bél- 
poklosságtól”, a leprától. Ez tükröződik Jézus' Krisztus Keresztelő Já
nosnak adott válaszából (Mt 11,5), valamint abból is, hogy Jézus Krisz
tus a lepra gyógyításának hatalmával küldi ki tanítványait (Mt 10,8). 
Amikor tehát a leprások Jézus Krisztust, az „epistatés”-t kérik meg- 
gyógyításukra, akkor ezzel hitvallást tesznek arról, hogy Őbenne elköze
lített a messiási üdvkor, neki hatalma van arra, hogy megszabadítsa 
őket a reménytelen betegségből.

Ugyancsak Jézus Krisztus isteni hatalmát tételezi fel a leprásoknak 
az a könyörgése, amely Isten „eleos”-át kéri gyógyulásukhoz. Isten jó
sága és könyörületessége a betegség egyes eseteire is vonatkozik, jog
gal könyörögnek a leprások: „eleéson hémas”.

14 I
Lukács evangélista mély egyszerűséggel mutatja meg Jézus Krisztus 

hatalmát. Még csak nem is érinti a betegeket Jézus Krisztus1, mint pl. 
Lk 5,1 skk-ben. Nem is szükséges kimondania a gyógyítás igéit. Nem 
történik semmi látványos esemény. Lukács evangélista tömör elbeszé
léséből egyszerre áll előttünk a gyógyulás ténye. Amikor Jézus Krisz
tus a papokhoz utasítja a leprásokat, ez máris annak a kijelentése, hogy 
meggyógyultak. A mózesi törvény (3 Móz 14, 2) előírása szerint a gyó
gyult leprásnak a papok elé kellett járulnia, hogy azok igazolják valódi 
gyógyulását, s ezzel azt a lehetőséget, hogy visszatérhet a társadalomba 
is, az istentiszteleti közösségbe is. Hálaáldozatot kellett a gyógyultnak 
bemutatnia (3 Móz 14,1—32), ezzel lépett be újra a gyülekezet közös
ségébe. Jézus Krisztus már egyenesen a gyógyultak számára hangzó 
előírások betartására hívja fel a leprásokat.

A  tíz beteg maga is igazolja Jézus Krisztus közelségének gyógyító 
erejét: miközben a papokhoz mentek, megtapasztalták gyógyultságuk 
tényét. Megtisztultak.

15
A tíz meggyógyult közül csak egy jött vissza Jézus Krisztushoz, 

hogy hálát adjon. Hálaadása Isten magasztalásából, Jézus Krisztus előtt 
való arcra borulásból, királyi tiszteletadásból állt. Tudta, kinek tartozik 
hálával.

Az egyetlen hálaadó samáriai volt. A betegség közös nyomorúsága 
összekapcsolta a tíz embert, a közös megpróbáltatás súlya alatt nem 
számított, ki zsidó, ki samáriai, együtt könyörögtek gyógyulásért. De 
a hálaadásból már hiányzott a kilenc ember. A  máskor lenézett samá
riai, most a hit és a hálaadás példájaként ugyanúgy kerül az élre, mint 
az irgalmas samaritánus múlt vasárnap hallott igéjében az a példázat
beli samáriai, az embertelen pappal és lévitával szemben.

17—18
Jézus Krisztus joggal kéri számon a kilenc gyógyult hálaadásának 

elmaradását, mivel a mózesi törvény előírta a leprából gyógyult hála
adási kötelezettségét. Aki tanúja volt Isten csodálatos gyógyításának, 
annak legtermészetesebb kötelessége, hogy az elvett ajándékért köszö
netet mond.
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Ha a kilenc gyógyult ember nem adott hálát Jézus Krisztusnak, ez 
azt jelenti, hogy megvetették őt is és adományát is, nem méltatták a 
köszönetre. Jézus Krisztus azonban ennek ellenére sem tesz büntető 
csodát, mint ahogy arra vannak ószövetségi példák (1 Móz 19,'26; 2 Kir 
5 ,1 9). Ez ellenkezne Jézus Krisztus' tisztével. Az Emberfia azért jött, 
hogy szolgáljon. Nem él az igazság és a jogosság mértékével. Az a 
kegyelem, amit ő hoz. nem függ össze az ember érdemével, ő azt akkor 
is árasztja, ha az hiábavalóvá válik, ha az ember nem fogadja el. Aki 
azonban elfogadja, annak a javára, üdvösségére válik akkor is, ha 
samáriai, akkor is, ha bármilyen nép fia. Jézus Krisztustól teljesen 
idegen az a gondolat, hogy valamilyen nyomás gyakorlásával, vagy 
éppen megtorlással térítsen magához embereket. Inkább eltűri a kilenc 
ember hálátlanságát.

19
Aki viszont helyes magatartást tanúsított, afelé bátorítóan és biz

tatóan hirdeti a kegyelem örömhírét. A  hálát adó samaritánust hite 
tartotta meg, amely meglátta Jézus Krisztusban az emberi nyomorúsá
got elvevő Messiást. Az ilyen hit számára semmi sem lehetetlen. Ehhez 
fűződött az a jézusi ígéret, hogy mindent megad, ha azt hittel kérik 
(Mt 21,22; Mk 11.24).

A  meggyógyult samaritánus példája is mutatja, hogy Jézus Krisztus 
bőven osztogatja a kegyelmet mindenkinek, nincs az ember hitéhez sem 
kötve szeretete. A  hit nem válhat érdemmé, aminek jutalmául adná a 
gyógyulást, hiszen akkor a hálátlanok számára nem adta volna meg 
a gyógyulás ajándékát. Nem az emberen van a hangsúly, hanem az 
Istenen. 0 a kezdeményező, ő adja a gyógyulást, és ez a megelőző, elénk 
jövő kegyelem ragadja meg az embert és teszi hívővé. Ez sem történik 
automatikusan, nem minden esetben vált ki Isten jósága hitet, a tíz 
gyógyult közül csak az egyik esetében vált ebből megtartó és megigazító 
Krisztus-hit, a többi esetben kárba veszett a kegyelem. Jézus Krisztii." 
azonban oly gazdag, hogy ezt is elbírja és elviseli.

Aki viszont hitre jut Jézus Krisztus elénk jövő szeretete által, az 
megtalálja Megváltóját és benne földi boldogságát, majd pedig örök 
életét!

O. E.

SZENTHÁROM SÁG U. 15. V A SÁ R N AP
Mt 6,24—34.

1. Ez a szakasz a 19. vers felett, a régebbi fordítású bibliákban, 
„óvás" a világias lelkűiéitől” címet hordja magán. Jelezve valamit ab
ból, hogy a „világias lelkűiét” nem egészen az Isten akarata szerint 
való; ebben pedig, hogy a világ és az Isten országa között nagy kü
lönbség van. Anélkül, hogy a kérdésbe belemélyednénk: valóban nagy 
ez a különbség; hisz Jézus Krisztus maga mondja, hogy az én országom 
nem e világból való. Ez a megállapítás azonban valóban azt jelenti, 
hogy a „világ” — az Isten országával kapcsolatos különbség következ
tében — csakugyan szembenáll az Istennel? Szembeállhat a „világ” 
egyáltalán Istennel, amikor maga a világ hitünk szerint Isten teremtett 
világa? Nemde sokkal inkább az ember áll szemben az Istennel, aki
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a világhoz rendeltetésének nem megfelelően nyúl hozzá? S így nem 
sokkal inkább a magunk bűneibe való elmerüléstől és a magunk bűnéi 
nek leikétől kellene-e óvnia az írásmagyarázónak az embert, a biblia
olvasó embert, mintsem a „világias'” lelkűiéitől?

2. Az aggodalmaskodás elsősorban nem a világgal kapcsolatos ha
nem önmagámmal. Mintha az ember megosztaná önmagát önmaga szem
lélésében, s a világban helyének biztosításában. Ez a magam-megosztás- 
a k i szemlélek és a k i t  (önmagamat) szemlélek a világgal való vil 
szonyban, már alapvetőleg olyan hiba, mely a teremtettség eredeti 
egységének további felbontására is irányul. S szemlélő mivoltomban 
általában elfeledkezem arról, hogy ne én gondoskodjam egyedül ön
magámról. Kiindulásában már milyen súlyos szemléleti hiba, de mond
hatnánk hittel kapcsolatos hibának is. S akkor ehhez járul még olyan 
szempontok érvényesítése, melyek a világgal vagy a történelemmel kap
csolatban sikerültek félre; amikor nem is csoda, hogy bizonytalanná 
válik sorsom egy bizonytalannak — azonban rosszul — megismert világ
mindenségben, s az aggodalmaskodás maga is már elkerülhetetlen.

3. Éppen ezért: nemcsak az ige nagy ajándéka Istennek, hanem 
maga a gondolat, az emberi gondolkodás, mely az Istent és a terem- 
tettséget magát is helyesen vagy helytelenül tudja szemlélni, jól vagy 
rosszul tud benne élni; mely a mindenséget is meg tudja hamisítani 
s amely zátonyra tudja juttatni az emberi életet. Amely viszont a he
lyes szemléletben felszabadulttá tudja tenni az életet s meg tud óvni 
az aggodalmaskodástól is. Isten erre rendelt és hívogat igéjén keresztül. 
Isten ilyen gondolattal szolgáltat minket önmaga előtt és végezteti el 
munkáját is általunk, amikor megszólaltatja igéjét.

4. Isten- és a Mammon-imádás vonatkozásában sokszor hamis el
képzeléseink vannak. Minden „mammon”-nak számít, ami életünkben 
és gondolkodásunkban az Isten helyét foglalja el. Azt azonban világo
san kellene már látnunk, hogy nem a Mammonnak van ereje (mintegy 
szemben az Istennel, akitől el tud minket csábítani), hanem mi embe
rek vagyunk gyengék és bűnösek, akik elfeledkezünk Istenről és ren
deltetésünkről. Van naiv keresztyénség is; mely sokszor nem egészen 
keresztyénien gondolkodik. A Mammon csak látszólag hatalmas: a ma
gunk gyengesége révén van csupán látszólagos hatalma. S az aggodal
maskodás ezzel szorosan összefügg.

5. A gondviselésben való bizakodásra az Isten szeretete biztat. Aki 
úgy szerette a világot, hogy az ö  egyszülött Fiát adta érte. S ha ilyen 
nagy ajándékot adott, hogyne adna vele együtt mindent nekünk.

6 . A  gondviseléssel kapcsolatos hittől el kellene választani emberi 
megfontolásainkat, melyek megszokottan kauzális keretekbe ágyazód
nak. Az Isten nem köti magát semmiféle helyzethez sem, még a terem
tés első pillanatához sem. Mindenkiről a maga módján visel gondot, 
mondhatnánk: egészen „rapszodikusan”. Ez sokszor botránkozásokhoz 
és megbicsaklásokhoz vezet a hitéletben. Csak egy dologban „követ
kezetes”: a bűnét bánó embernek kegyelmet ad. S a gondviselés kér
désében ez a döntő.

Csengődy László
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SZENTHÁROM SÁG U. 16. V A SÁ R N A P  
Lk 7,11—17.

e g z e g e t ik a i  m u n k a  e r e d m é n y é n e k  ö s s z e f o g l a l á s a

Történet és csoda együtt. Egyik a másikat kiegészíti, fedi és erősíti. 
A csoda nem azért csoda, mert valamivel bizonyítani tudjuk megtör
téntét és a történet nem azért történet, mert megtörtént, hanem mind 
a kettő valóság. Isten áll mindkettő felett. Az élet kezdete, vége és a 
végső dolgok az ö  kezében vannak. Textusunkban benne van a min
denkor élő, tehát a mai modern ember számára is a nagy szó. Próbál
juk meg felülről való segítséggel azt kifejteni.

A  szöveg lukácsi, elbeszélő, könnyed formulázás, zökkenő nélküli 
leírás1, amely a maga egyszerűségében hordja a meggyőző erőt.

A  naini ifjú feltámasztása a három halott-támasztási csoda egyike. 
Itt Jézus minden kérés nélkül cselekszik. Nem várja a hozzá folya
modók könyörgését, életet támaszt, halált tör le. Az I. Kir. 17. 17—24-ben 
leírt halottfelköltést Illés végezte. II. Kir. 4.18—36.-ban Elizeus végez meg- 
elevenítést. Bár külső kereteit illetően e kettő eltér egymástól és a 
naini ifjú történetétől is, mégis' belső összefüggésük egészen világos. 
Míg a két ótestamentumi történettel szemben az újtestamentumi sze
rint az ifjúnak a halálból való feltámasztásáról, illetőleg az életre 
támadásáról van szó, addig mind a háromban erőteljesen előretör az 
Istentől való élet hatalma a halál felett. Belső kapocs. A  naini törté
netben a haláltól elvétetett az utolsó szó. Az első és az utolsó szó 
Istené. A  „legyen”, a „legyetek porrá” és a „ti is élni fogtok” igék mesz- 
Sze túl vannak a szavak sablonján. Bennük az Élet Urának ereje int 
„megálljt” a halálnak. Neki nincs tovább. Még a „legyetek porrá”-ban 
is csak megbízott, aki a portesten kívül semmi többet nem vihet el. 
A koporsó dísze semmit érő kémkedés csupán. Amit a föld megemészt, 
hogyan állhatna meg az Isten előtt egyenlő értékelésben az élettel?! 
A halál csak gyászt hozhat, de életet nem vihet el. Az az Istentől jött 
és az ö  kezében marad.

Ha a történet külső mozzanataira, amelyek alig látszanak fontos
nak, de mégis azok, tekintünk, azokból is minden kétséget kizáróan 
annak a megerősítése látható, hogy Jézus a Megváltó. Jézus, a Krisztus 
megjelent. Jelenlétét elmellőzni nem lehet. Még az ős ellenség: bűn, 
halál sem képes erre.

A  halotti menet, a halottvivők, az akkori időben használt nyitott 
koporsó, az özvegy anya, a nagy sokaság, a sírás, a részvét, a bánat 
mind együtt alkotják a tartalom részére elkészített keretet. Nem színez
hető tovább a gyászmenet, nem fokozható az özvegyasszony szomorú
sága, nem szaporítható a könnye sem, pedig „hálás” téma lenne és köny- 
nyű megsirattatni egy templom népét. De még csak a „ne sírj!” sem 
emelhető ki! Hiszen nem ezeken van a hangsúly. Ezek hozzátartoznak 
emberi életünkhöz, ezeket ismerjük, ezekről felfokozottan szólni és töb
bet beszélni, vétek a textus ellen. Ezek aláfestik a nagy műt. Csak 
kézre adnak, de nem alakítanak. Jézus áll a középpontban. Jézus halál 
feletti hatalmának bizonyságául a feltámasztott ifjú csak másodrendű 
személyiség.
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13. vers.. Mé klaie =  ne sírj, ne jajgass, ne sirasd. Vigasztalás 
ugyan, de benne van az Úr rendreutasító szeretetének a hangja is. Mire 
való sírni és  jajgatni? Reménység nélkül halottat kísérni, reménység 
nélkül koporsó mellett megállni és a sír körül topogni pogányság. Han
gos halottsiratás teátrális vonás', s amellett nagyfokú lelki ürességet 
mutat. Nem sírhat pogány módon az, aki mellett Jézus, úgy mint a 
naini özvegy mellett, megáll, még kevésbé az, akinek füle hallatára 
éppen koporsó mellett az Élet Urának evangéliuma megszólal. A sírás 
lecsillapítása egyáltalán nem célja Jézusnak, hanem a sírás okának 
megszüntetését akarja. A  jajveszékelő sírás' oka pedig abban rejlik, hogy 
az ember nem látja tisztán az élet értelmét és a halál jelentőségét, fel
adatát. Pál apostol „Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyere
ség” (Fii. 1. 21.) hitének bizonyosságában frappánsan visszhangozza Jé
zusnak az élét és a halál feletti hatalmát. Az Élet Krisztus, vagyis az 
az élet Élet, amelyik a Krisztusban él és mozog. Ezért értékes élet. 
A  halál nem lehet semmivel sem több, sem kevesebb, mert a porsátor- 
ház szükségszerű elbomlása teljesen nyilvánosságra hozza, amit e testbe 
zártan nem láthat földi szem, még hitünk sem ér el odáig. A földi lét 
köteleit eldobva szabadulunk fel a színről-színre látás nagy csodájára. 
Ez már nem is egy csoda, hanem a csodák csodája: látom Öt, Akiben 
élet és halál találkozik úgy, hogy az utóbbi szolgájává lesz az elsőnek. 
Bonhoeffer a Stationen auf dem Wege zűr Freiheit „Tód” szakaszában 
mondja: „Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zűr ewigen Freiheit, 
Tód, lég nieder beschwerliche Ketten. . Hitében magasztos ünnepnek 
tartja a halált. Jézus azért akarja az özvegy sírását megszüntetni, hogy 
lásson tisztán és tudja meg azt, hogy a halál elsötétíthet és végképp 
sötétségben tarthat, ha az Élet hitének világossága azt át nem töri. 
A halál miatt szenvedő és próbára tett embert reménytelen sírásából 
csak az emeli ki, ha a halált, mint minden terhet leoldó magasztos ün
nepet tudja fogadni.

Már a menettel való találkozáskor, amikor Jézus látta az özvegyet, 
„megesett a szíve rajta”. Jézus szíve megnyílik a fájdalom láttán. Ezt 
észre kell vennie a bánkódónak. Ilyen könyörület kapott kifejezést Mózes 
által, akihez Isten szólt: II. Móz. 3,7— ... Jézust nemcsak a naini özvegy 
sorsa indította irgalomra és segítésre, őneki gondja van az egész em
beriség napi életére úgy, ahogyan azt az emberiség a halál martaléka
ként éli. Az Atya szeretet® nem változik kezdettől fogva a haláltól 
szenvedő ember irányában, sőt szeretetét Jézus Krisztusban a legmaga
sabb fokra felfokozta. Ez a szeretet a Fiúban az ember mellé szegődött 
és azt végigkíséri. A  „ne sírj” Jézus ajkáról nem is a részvét emberi 
kifejezése, hanem sokkal-sokkal több — maga a szeretet prédikációja 
két szóban. Azé a szereteté, amelyről Gerhardt Pál a 7-ik énekünkben 
énekel. 

Günther Dehn szerint Vilmar hiába próbálkozott a Collegium bibli- 
cumában annak a bizonyításával, hogy ez az özvegy az- isteni segítségbe 
vetett reménységében élt. Nem. Ez túlértékelése és emberi megvilágítása 
az özvegy lelkiségének. Ilyesmiről textusunkban nincsen szó. A katolikus 
Dellersberger helyesebben nyilatkozik: „Itt csupa kegyelemről beszél
hetünk csak. Még nagyobbról, mint a főembemél, mert itt senki sem 
kéri az Urat, csak az özvegy könnyei, különben semmi más.” (G. Dehn: 
Bleibe bei uns, Herr. 256. oldal.)

14. vers. Egerthéti =  kelj fel, ébredj fel. Figyelemre méltó, hogy 
Jézus a halottal beszél. Illés és Elizeus nem beszéltek a holtakkal. Ez
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•számukra lehetetlen volt. Jézus azonban beszél, mintha a halál nem is 
pusztított volna. Öelőtte élet és halál egyenlő abban a vonatkozásban, 
hogy mindegyik felett Ö az Ür. Csak egy szót szól és a halottak fel
kelnek, Öelőtte járnak, Néki szolgálnak. Jézus sokkal előbb megnyerte 
a küzdelemben a győzelmet, mintsem a halál öt rövid időre fogva tar
totta. A halál eleve elveszítette erejét! „Akár élünk, akár halunk, az 
Űréi vagyunk” (Róm. 14,8.), „él bennem a Krisztus” (Gál. 2,20.).

1 5 . vers. „Ekkor a halott felült és beszélni kezdett.” Az élet ritmusa 
folytatódott Jézus szavára. Nos, hová lett a halál? Lehet-e szava akkor, 
amikor Jézus szól: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énben- 
nem, ha meghal is, él.” (Ján. 11,25.)

16. vers. hó fóbos =  félelem, istenfélelem, a felsőbb iránti tisztelet, 
hódolat. Itt a Jézus iránti tisztelet megnyilatkozása az öt félő maga
tartásban Kivétel nélkül minden jelenlevőt eltöltött ez a félelem. Nem 
tételezhető fel az, hogy a gyászmenet minden tagja ismerte volna Jézust 
vagy tudott volna halált győző hatalmáról. Ez a halott-feltámasztás nagy 
erővel hatott rájuk. A  bánat állapotából egy nem várt fordulattal az 
élet örömébe visszakerülni nyilván nem megy belső megrázkódtatás 
nélkül. Prófétát, mégpedig nagy prófétát véltek Jézusban látni. Egy 
olyan prófétát, akié az utolsó szó. Feltehető, hogy Illés és Elizeus képe 
jelenhetett meg előttük vagy az V. Mózes 18,15-ben említett prófétára 
gondolhattak. Akármelyikre gondoltak, vagy akárhogyan vélekedtek is 
a próféta személyét iletően, a tény az, hogy Isten küldöttét látták Jézus
ban. Ezért félték és tisztelték Öt. Bár ők még a nagypéntek és húsvét 
előtti Urat ismerték meg, mégis a kereszt diadala, az Élet győzelme 
Nain kapujában a temetési menet népe előtt önmagáról bizonyságot tett 
és így előízét adta annak az erőnek, amely húsvétkor s majd pünkösdkor 
világot magába záró igénnyel lép elő.

17. vers. A  hír, amely öróla elterjedt egész Júdeábán és környékén, 
emberi szavakban végighordozta Isten nagy művének elő jelentését: a 
Próféta, a Főpap, a Király népe között van! örvendetes hír a halál ha
talma alá rekesztett ember számára. A  halál eddig az élet teljes össze
törését jelentette minden reménység nélkül. Ahol mégis egy kis halvány 
reménység „a talán-talán megmaradok”-bán észlelhető is volt, nem 
tudott érvényre jutni a rettentő halálfélelem miatt. Jézus meghalása 
a kereszten és halottaiból való feltámadása a világ történelmében először 
hirdette az Elet teljességét. Az Ö keresztje lett a kiút a halál sötét 
verméből, feltámadása a győzelem mindazon erők és hatalmak felett, 
amelyek a halál árnyékának völgyében járó ember szívét kínzó reme
géssel töltik meg és reménységét semmisítik meg. A kereszten lett a 
halál halála, az üres sírnál kezdődött az Elet élete. Ez a jó hír adott 
előjelt Nainban. Mi Nain után vagyunk, miénk a kereszt és az üres sír 
Urának érdeme. Ügy gondolom, hogy ezt csak prédikálni és nem belőle 
élni az elmúlás alá helyezett világ és benne az emberiség élethalál-küz- 
delmének idejében szinte lehetetlenség. Önmagunk és embertársaink, 
de legfőképpen az Isten ellen vétkezünk, ha csak hivatalból beszélünk 
erről és' beszédünk nem a htiünk reagálása Isten eme kimondhatatlanul 
nagy művére. Az életet adó Jézus Krisztus ma is engedi, hogy öfelőle 
ez a hír hitből hitbe elterjedjen!

A mai episztolában — Eféz. 3,13—21. — Pál apostol az Atya előtt 
könyörög az efézusiaknak a belső emberben való erősödéséért, amely 
csak akkor következhetik be, ha ők megismerik a Krisztusnak minden 
ismeretet felülhaladó szeretetét. A  két textust nem szabad összeeről-
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tetni, viszont világos, hogy az, amit Isten Nainban az emberek lelkében 
elért, annak a kiteljesedéséért könyörög Pál. Szolgálata az egyház szol
gálata: rámutatni arra, 'hogy az élet több mindennél és ez a mindennél 
több élet nem roppan össze a halálban. Krisztus az Ür! Az, aminek 
Krisztus az Ura nem suhanó fény, hanem soha meg nem szűnő valóság. 
Kezdete és vége az Isten.

A  naipi temetés népével együtt mi pünkösd utáni keresztyénség 
terjesszük "el a hírt: „Isten meglátogatta az ő népét” — életet és nem 
halált akar. Áll a kereszt, övé a győzelem!

Fónyad Pál

SZENTHÁROM SÁG U. 17. V A SÁ R N AP
Lk 14, í—ii

IrAs m a g y a r á z a t

Perikopánk két részre tagolódik: az elsőben az igazi istenszolgálatot 
állítja elénk Jézus Krisztus, a másikban pedig alázatos magatartásra 
int. A  kettőt Lukács evangélista azzal kapcsolja össze, hogy ugyanazon 
alkalommal hangzott el.

1
A  Lukács evangélista által használt elbeszélő anyag Jézus Krisztust 

újra a farizeusokkal folytatott küzdelmében (Lk 7,36; 11,37) mutatja be. 
Ennél az alkalomnál Jézus szombati ünnepi ebéd alkalmából vendéges
kedik. Vendéglátója a farizeusok egyik vezető embere, talán annak a 
zsinagógának a feje, ahol Jézus részt vett a szombati istentiszteleten. 
A  bibliai szöveg nyitva hagyja azt a kérdést, hogy vajon az említett 
vezető ember egyúttal azok sorába tartozott-e, akik a szinedrium tagja
ként a nép világi vezetői is voltak. Ha erről volna szó, akkor a történet 
Jeruzsálemben játszódott le. A  Jézusra leselkedő farizeusok ugyanazt 
a helyzetet jelentik, mint a Lukács evangéliumában eiső ízben szereplő 
szombatnapi gyógyítás története során (Lk 6 ,6), ahol csapdát állítottak 
Jézus számára: ha nem segít a beteg emberen, akkor leszólhatják őt, 
hogy szívtelen, irgalmatlan, másokkal nem hajlandó jót tenni; ha viszont 
gyógyít szombatnapon, akkor nem tartja meg az ünnepnapot, rábizo
nyíthatják, hogy engedetlen a törvény iránt. Az a vendégség tehát, 
amelyben Jézus részt vesz, nem meghitt légkörben lefolyó esemény, 
hanem harci helyzet, felállított csapda, amelynek csak külső keretét 
jelenti a szombati ünnepi ebéd.

3
A „vízkóros” ember megjelölés nem valamely meghatározott beteg

ségre utal, hanem a betegségek külső jelére, amelynek hátterében meg
húzódhat szív, máj, tüdő, vese betegség, amelynek csupán szimptómája 
a vizenyő jelentkezése. A  betegség jellege azonban arra mutat, hogy 
bonyolult, súlyos esetről van szó, amelyet nem lehet egykönnyen meg
gyógyítani.
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Nyitott kérdés, hogy került Jézus elé ez a vízkóros beteg. A fari
zeusok hozták Jézus elé, hogy eszközként felhasználják a kelepcébe ejtés 
céljához? Vagy a Jézus közellétének alkalmát használta fel, hogy nála 
Keressen gyógyulást? Tény az, hogy ennek a betegnek a jelenléte is 
alapvető isteni igazság kifejtésére szolgált.

3—4

Jézus Krisztus elébe megy a rá leselkedő farizeusok csapdájának: 
maga veti fel a kérdést, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani? Tudja, 
hogy visszájára fogja fordítani a farizeusok tervét, azok fognak meg
szégyenülni, ki fog derülni, hogy nincs helyes ismeretük a szombat 
megtartásáról és megszenteléséről. A  főembernél jelenlevő törvénytudók 
és farizeusok nem válaszolnak Jézus feltett kérdésére, mert a céljuk 
éppen az, hogy feleletével Jézust tudják megfogni.

Miközben az írástudók hallgatnak, a nyílt színvallást és az állás- 
foglalást Jézusra bízzák, Jézus Krisztus szóbeli válasz helyett előbb 
cselekszik. A  súlyos betegségben levő embert meggyógyítja. Ezzel máris 
felelt a feltett kérdésre. Szavakba nem foglalt, de cselekedete által tük
rözött válasza az: a szenvedő emberen végzett szeretetszolgálat révén 
dolgozott ugyan, a beteggel fáradozott (ezt textusunkban három ige is 
kifejezi), mégis igazi értelemben tartotta meg a szombatot, mert Istennek 
igazán tetsző szolgálatot végzett. Isten a szombatot nem úgy akarja 
megszenteltetni, hogy amiatt embertársunkat nyomorúságában vergődni 
hagyjuk, hanem úgy, hogy akkor is hűségesek vagyunk emberszerető 
akaratához. A  harmadik parancsolat igazi magatartása az, amit Jézus 
Krisztus cselekedett. Ő élte meg, v alósította meg a gyakorlatban is igazán 
Isten akaratát és törvényét.

5—6

Jézus Krisztus utólag magyarázza meg tettét a farizeusok előtt.
Ugyanúgy cselekedett, mint az előző szombatnapi gyógyítás során 

(Lk 13, 10—17), ahol szintén azt a hasonlatot alkalmazta, hogyha szabad 
az ünnepen az oktalan állatoknak gondját viselni, akkor mennyivel 
inkább kell az embertársak gondját é s  nyomorúságát enyhíteni.

Itt is arra hivatkozik Jézus, hogy az emberi nyomorúság feloldása 
és enyhítése szombaton is nemcsak megengedett, hanem magától értődő 
dolog. Bajba jutott fián ki-ki szombaton is segít. A  balesetet szenvedett 
jószágán fáradságos munka árán is segít a gazdája, hogy kárt ne szen
vedjen. Ezt mindenki természetesnek tartja.

Ugyanennyire természetes az is, hogy a szenvedő felebaráton segíteni 
kell. A szombat az Istennek szentelt nap, de ennek a jellegével ellentétes 
az a farizeusi gyakorlat, amely az Istennek szolgálást beszűkíti kultikus 
formákba, vallási szabályok megtartásává szegényíti. Isten nagyságát 
meglopja azzal, hogy őt csak a szertartások és a templom körére képzeli, 
mintha kilépne az ember Isten szférájából, ha elhagyná a kultusz világát.

A  helyes összefüggés megtalálása végett itt emlékeztetni kell arra, 
hogy az a Jézus Krisztus tanít így, aki maga a szombatot lelkiismere
tesen vette. Nyilvános szereplését is a zsinagógában való igehirdetéssel 
kezdte (Lk 4,15). Szolgálata programját a názáreti zsinagógában szombati
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istentiszteleten hirdette meg (Lk 4, 16—30). Szombaton szolgált (Lk 6 6 ; 
3,10) a zsinagógában igehirdetéssel. Félreértené Jézus szavát az, aki 
azt gondolná, hogy ő a gyülekezeti istentisztelet ellen szólt volna ebben 
az igében.

Ebben az összefüggésben úgy értjük helyesen Jézus Krisztus szavát 
hogy ő a harmadik parancsolat igazi megtartását az Isten igéjének való 
teljes engedelmességben látja. Ez egyszerre jelenti az igehallgatást a 
templomi gyülekezetben, és a hallott ige nyomán a jó cselekedetekben 
való gyümölcstermést. A valódi istenszolgálat nem merülhet ki csupán 
a templomi kegyességben, formai vallásosságban, szabályok, kötelezett
ségek teljesítésében, hanem életté kell válnia a felebarát iránti szere- 
tetben, segítésben, irgalmasságban, étel-ital nyújtásában, a betegek gon
dozásában, a felebaráti szeretet minden egyéni és közösségi távlatú 
gyakorlásában.

Igaza van Luthernek, amikor ennél az igénél Hóseás próféta szavait 
szólaltatta meg, aki így szólt Isten nevében: „Szeretetet kívánok én 
és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat” 
(Hós 6 ,6 ).

A farizusok nem értették meg az Ószövetség igéjét sem, de a Jézus 
Krisztusban megjelent kinyilatkoztatást sem, amikor nem látták meg 
a lényeget: Isten igazi szolgálatát. Megszégyenülésükben nem tudtak 
válaszolni.

7
A perikopa második része összefügg az elsővel. Nemcsak helyileg, 

olyan értelemben, hogy ugyanaz a színhely, ahol Jézus tanít, (hanem 
tartalmilag is, hogy ti. Jézus tovább inti őket az igazi istenszolgálatra.

Jézus Krisztus újabb tanításának alkalmát az szolgáltatja, hogy a 
vendéglátó farizeus házában a meghívottak válogatták a főhelyeket. 
Ehhez fűzi az alázatosságról szóló intését.

8—10

Már emberi mértékkel mérve is kudarcra van ítélve minden ke
vélység. A lakodalmi asztalnál is az jár jól, aki szerényen viselkedik, 
mert akkor csak feljebb kerülhet a vendéglátó jóvoltából. Aki ellenben 
kevélykedik, csak megszégyenülhet. A  kevélységet és gőgöt már termé
szet szerint is mindenki gyűlöli és ellenszenvesnek talája. Viszont alig 
van, aki a szerénységet és alázatosságot megvetné. Természetünkben 
van, hogy a szerény emberre jó szemmel nézünk. Ebben is látszik, 
hogy Isten még a pogányok szívébe is beírta törvényét, s az általános 
meggyőződéssé vált. Ennyiben az ok'os belátás, a polgári igazság, a 
„iustitia civilis” vonalán is el lehet jutni a szerény magatartás követé
sére az emberek között. Ezt diktálja a józan életbölcsesség.

11
Jézus Krisztus azonban ennél többet is mond. Isten színe előtt 

sokkal élesebben tűnik fel a kevélység és alázatosság ellentéte. Isten 
egyenesen célul tűzte ki, Ihogy a vele szemben megnyilvánuló gőgöt, 
kevélységet, fennhéj ázást letöri, a kevélyeknek ellene áll. Ezt a fari
zeusoknak is tudniok kellett, hiszen Ezékiel próféta mondta Isten nevé
ben: „Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet 
kötözgetem, a beteget erősítem; és a kövéret és erőset elvesztem, és
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legeltetem őket úgy, mint illik (Ez 34,16). A  maga érdemére építő, 
vallási gőgjében Isten akaratával mit sem törődő, kegyes fölénnyel még 
Istennel magával is fennhéjázó emberrel a kegyelem Istene nem akar 
semmit sem kezdeni.

Isten az alázatosak Istene, akik könyöregve fordulnak hozzá, akik 
nem magukban bíznak, hanem őbenne. Luther ezen a ponton a Zsoltá
rok könyvét. idézi: „Kicsoda hasonló az Űrhöz, a mi Istenünkhöz, aki 
a magasságban lakozik; Aki magát megalázva tekint szét mennyen és 
földön; aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonssza 
a sárból” (Zsolt 113, 5—7). Ezt cselekszi Isten az alázatosakkal.

így tanít Jézus Krisztus igazi istenszolgálatra és igazi keresztyén 
magatartásra.

O. E.

SZENTHÁROM SÁG U. 18, V A SÁ R N AP
Mt 22, 34—46.

A NAGY PARANCSOLAT 

EGZEGÉZIS

Textusunkban külön nehézséget jelent az, hogy két résziből áll. Az 
első rész (34—40.) tartalmazza a nagy parancsolatról szóló közlést, a 
második rész (41—46.) Krisztus Dávidnak Fia és Ura. A két szakasznak 
látszólag semmi kapcsolata nincs egymással, igehirdetésünkben mégis 
szem előtt kell tartanunk a két szakaszt és a gyülekezet előtt kapcso
latba kell hoznunk egymással.

Az első szakasznak bő párhuzamos helyei vannak a szinoptikus 
evangéliumokban, feltételenül el kell olvasnunk és ismernünk kell, mert 
Máté közlését e történetben kedvezően egészítik ki. A  történetet meg
előzi Krisztusnak a szadduceusokkal folytatott vitája és az első versünk 
(34.) arról ad hírt, hogy a soron következő farizeusok is támadólag 
lépnek fel és egy közülük, akit az írás törvénytudórife is mond, ami 
mintegy kiemeli a farizeusok csoportjából is az illetőt, kísérti őt kér
désével.

A  zsidó írástudomány rendkívül nagy súlyt helyez a törvények 
ismeretére és különbséget tudnak tenni az ún. nagy és kis parancsolatok 
között. A mintegy 613 isteni parancsolatot többször megkísérelték egyet
lenegy parancsolatban összefoglalni. Ez kitűnik Márk közléséből, ahol 
az írástudó így felel: „Jól van. Mester, igazán mondád, hogy egy Isten 
van és nincsen kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, tejes elméből, 
teljes lélekből és teljes erőből és szeretni embernek felebarátját, mint 
önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.” (Márk 
12,32—33.)

Tehát a farizeus kísértésnek szánja a kérdést, amikor így veti fel: 
melyik a nagy parancsolat. A kísértés mögött meghúzódik az a szándék, 
hogyha Krisztus helytelen választ ad, a farizeusok leleplezhetik Jézust 
a sokaság előtt, mert olyan valakinek az igehirdetését hallgatják, aki 
még a törvénnyel sincs tisztában. Márpedig ez a zsidó kegyesség számára 
döntő és elutasító érv lehet. Jézus rendkívül komolyan veszi a kérdést
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még akkor is, ha az kísértésből fakad, noha jelen esetben hallgathatott 
volna. Ez a kérdés alkalmat adott számára arra, hogy kifejtse országá
nak új törvényét. Mintha nem is foglalná össze szavaiban a törvényt 
hanem egy egészen újnak a fundamentumát rakja le. Ezért nyer jelen
tőséget ez a kifejezés szavaiban, hogy: „Szeresd”. Azonban nem lehetet
lenséget parancsol-e ezáltal? Nincs-e itt valami áttétel a görög filozófia 
és általában a keresztyén misztika felfogása között? Mert csak ez eset
ben érthetjük meg, hogy egy mindent átható érzést, amely sokszor az 
akaratunktól független, parancsol Jézus. Plátónál az „erős” szerepel itt 
a keresztyénségnél pedig bizonyos „törekvés” (Strathmann). Az Újtestá- 
mentum „szeretete” mégsem mond ellent az Ótestámentum „szereteté- 
nek”. Méghozzá abban az értelemben, hogy a szeretet egyben „indulat”. 
Ellentéte a gyűlöletnek. És mint ahogy a gyűlöletet tiltani lehet, úgy 
lehet a szeretetet parancsolni (Strathmann).

Strathmannak ezzel a véleményével szembeszállhatunk. Indulataink
nak, mivel a lélek legmélyéről fakadnak, nem mindig vagyunk urai. 
A polgári ítélkezés is számításba veszi az indulatból fakadó cselekvé
seket. Az emberi gyűlölet is oly mélyről tud fakadni, hogy kihatása 
beláthatatlan. A szeretet indulata sem mindenkor akaratunktól függő. 
Általában a szeretet megvan közöttünk vérségi, nemzetiségi, barátsági 
vonatkozásban, de az a szeretet az igazi indulatból fakadó szeretet, 
amelynek az ura Jézus Krisztus. (Az az indulat legyen bennetek, amely 
volt a Krisztus Jézusban.” Fil. 2,5,) A  Krisztusban levő „szeretet-indulat” 
minden feltétel nélküli odaadás volt másokért.

Ezért az I sten-szeretet parancsa áthajlik az emberszeretet paran
csába. Lukács ehhez a szakaszhoz fűzi szorosan az irgalmas samaritá- 
nusról szóló példázatot. E példázatban azután feloldást nyer az előző 
probléma. De egyúttal' megkapjuk Isten országának „egyetlen szentségét”, 
a szeretetet.

Ha az előzőekkel össze akarjuk hozni a Dávid fia problémát, akkor 
itt arra kell gondolnunk, hogy most Jézus állítja kérdés elé azokat, 
akik előbb őt. Most ő kérdi azt, miképpen vélekednek Krisztus felől, 
kinek a fia. A  zsidó kegyességben a Messiás-hittel kapcsolatban konkrét 
tudomásuk volt arról, hogy Dávid leszármazottja lesz. Vérségi leszárma
zást jelent ez, mert a Dávid fiának vissza kell állítani a legnagyobb 
zsidó király dicsőségét és birodalmát. De vajon aki az új birodalom 
alapját az imént a szeretet parancsolatában helyezte le, lehet-e pusztán 
egy földi király késői leszármazottja? Jézus, akiről az evangélisták be
bizonyították, hogy Dávid leszármazottja, itt mégis mintegy tiltakozik 
ez ellen, mert a 110. Zsoltárra utalva Dávid urának is tartja magát. 
Ebben az jut kifejezésre, hogy ő Úr, éspedig Dávidnak is ura. Az előző 
szakasszal összevetve pedig olyan Úr, aki előírhatja a parancsolatokat 
az övéi számára.

Rédey Pál
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Mt 9, 1—8.

Űj Agendánk a Szentháromság utáni 18—23. vasárnapjait ilyen össze
foglaló cím alatt hozza: Járjunk elhivatásunkhoz méltóan! Mai igénk 
ennek az útnak egyik szakaszát állítja elénk: Járjunk bűnbocsánatban.

AZ IGE RÖVID GONDOLATMENETE, EGYES SZAVAK ÉRTELME
1—3. vers: Jézus visszatér a maga városába, Kapernaumba. Isme

retlen férfiak, gutaütött, járóképtelen embert hoznak hozzá. Abban, hogy 
ezt a szerencsétlent lába elé teszik, Jézus hitet lát. A hit nem szuggesz- 
tív hatásra tanúsított fogékonyság, hanem bizodalom Istennek jelenvaló, 
tehát tetté vált megsegítő hatalma iránt. Ezt a hitet látva, mondja 
Jézus a gutaütöttnek: Megbocsáttattak a te bűneid. Jézus igéjének ez 
a középpontja: a bűnbocsánat. Luther szerint: Kern und Stern! Az ige 
jelen időben áll. Most és itt bocsáttattak meg bűneid! — Jézus a hitre 
tehát a bűnbocsánat ajándékával felel. — A  bűn az Újszövetségben 
sohasem erkölcsi értelemben veendő. Hogy valami bűn-e, nem erkölcsi 
mérték határozza meg. A  bűn az Istennel való viszony megromlása —  
vallásos állapot. Ezért a bűnbocsánat sem más, mint ennek az állapotnak 
a megváltoztatása. Isten a bűnt megbocsátja és új kezdetre ad alkalmat. 
— Az írástudók is hittek a bűnbocsánatban, hirdették is. Szerintük ez 
kizárólag Isten műve — ezért minősítik Jézus igéjét káromlásnak.

4—5. vers: Jézus1 ismeri az írástudók gondolatait s igen fogas kér
dést tesz .fel nekik: Mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak a te 
bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel és járj? Mi erre egyhangúlag az 
utóbbit tartjuk nehezebbnek. A gutaütött gyógyítása a nehezebb. Jézus 
az embert mindig Istenhez való viszonyában nézte s az egész ember 
szempontjából súlyosabbnak tartotta azt, ha nincsen Istene, mint azt, 
hogy béna s kénytelen ágyban feküdni. Különbséget tesz ok és követ
kezmény, az ember bűnössége és egyes bűnök között.

6 . vers két fontos kifejezést tartalmaz. „Hatalom” nem azt jelenti, 
amit ma értünk rajta. A szó e töve ilyen irányba utal: szabad, meg
engedett. Nemcsak hatalomról van szó, hanem teljes szabadságról. Enge
dély, felhatalmazás, szabadság valaminek elvégzésére. Jézus ezt a hatal
mat Istentől kapta s mint az embernek Fia gyakorolja. Ez Jézus kedvelt 
önmegjelölése. Tanítványai, ellenségei, követői sosem hívták Jézust „Em
ber Fiának”. A  kifejezés Dániel prófétánál található. Amikor Jézus 
azzal az igénnyel lép fel, hogy ő az „Embernek Fia”, akkor tk. azt 
mondja: ő a Messiás, aki életének feláldozásával végzi el művét. Nem 
emberi természetének kifejezésére szolgál tehát, hanem éppen ellenke
zőleg isteni méltóságát hirdeti. — Ezzel új korszak kezdődik a teremtett 
világban.

7—8 . vers: Jézus szavára a béna felkel és hazamegy — a tömeg 
csodálkozik. Csak a látványosságot látja, azt, hogy Isten ilyen hatalmat 
adott az embernek. Az „Ember Fiát” nem látja és nem ismeri fel. Az 
titok marad neki.
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MEDITÁCIÓ

Igénk látszólag két merőben különböző cselekményről szól. Jézus 
megbocsátja egy ember bűnét és meggyógyítja betegségét. Ez akkor 
is, ma is, két egymástól független- aktusnak tetszett. Más a bűnbocsánat 
s más a beteggyógyítás. Wilhelm Stahlin „Predigthilfe” című könyvében 
arra figyelmeztet: vétkezünk az ige és az igazság ellen, ha ezt a kettőt 
elválasztjuk, vagy szembeállítjuk egymással, és ezt mondanók: Jézus 
először bűnbocsánatot ad ennek az embernek s amikor ezért bírálták, 
ill. ennek jogosságát kétségbe vonták, akkor ad neki gyógyulást. Igénk 
a bűnbocsánat és a testi gyógyulás, bűn és betegség súlyos kérdését 
veti fel. Lehetséges, hogy az elsők még azokat sem érdeklik döntően 
és életbevágóan, akik azon a vasárnapon hallgatnak bennünket. Annál 
inkább az utóbbi, a betegség, ill. a gyógyulás. Könyveim jut eszembe, 
melynek mondanivalója idevág. „Das heilende Wort.” Írója lelkész és 
a lélektan szakembere. Visszaemlékszem néhány fontos megállapítására. 
Üjra fel kell ismernünk az igehirdetés és gyógyítás egységét. Az egyház 
vállalja ugyan az igehirdetés szolgálatát, melyet Ura rábízott, a másik 
feladatról, a testi gyógyítást mintha elfelejtette volna. Az evangéliumok 
a kettőt mindig szoros összefüggésben álítják elénk. Keresztelő János 
tanítványaihoz Jézus így szólt: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, 
amit láttok és hallotok: A vakok látnak és a sánták járnak, a siketek 
hallanak és a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig az evangé
lium hirdettetik. Szó sincsen a gyógyítás és hirdetés1 szétválasztásáról. 
Sőt az első helyen a betegeken végzendő szolgálat áll. — A bűnbocsánat 
ajándékozása és a beteggyógyítás Isten cselekvésében mindig egy moz
dulat. A  gyógyítás nem más, mint a bűnbocsánat látható formája. — 
A  betegség a halál előhírnöke. A  bűn zsoldja a halál, helyett ezt is 
mondhatom: A  betegség is1 a bűn zsoldja. A testi gyógyulás csak egy 
időre függeszti fel, tolja ki a kikerülhetetlen halált. Jézus azért jött, 
hogy bűnbocsánat által megszabadítson a bűn szolgaságából, nyilván
való, hogy a bűnnel szorosan összefüggő betegséget is el akarja venni. 
Jézus gyógyítási csodái a bűnbocsánat látható kifejezői. Beteggyógyí
tás =  testiségbe előretolt bűnbocsánat. — Persze nemcsak ez: új teremtés 
kezdete is. Üj áon tört a teremtettségbe. — Ma természetesen rajongás 
és esztelenség lenne azt hinni és hirdetni, hogy gyógyítani csak úgy 
lehet, ahogyan Jézus gyógyított. De megfeledkezni arról, hogy neki ma 
is van hatalma azt mondania: Kelj fel és járj, nemcsak feledékenység, 
hanem engedetlenség és hitetlenség is1. — S ha arra gondolok, hogy az 
ember eszelősen fél a betegségtől és &z egészséget tartja a legfőbb kincs
nek (ki ne tudná, milyen drága ajándék az Isten kezéből), akkor az ige 
mondanivalóját a Kis Káténak ismert megállapítása alatt foglalhatom 
össze: Ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség ií' van. — Nincs 
mindig egészség ott, ahol bűnbocsánat van. De mindig, minden esetben 
van élet. Az pedig több, mint az egészség. Az igehirdetés feladatát 
abban látom: megmutatni, milyen szörnyű hatalom a bűn s Jézus még 
nagyobb hatalmára utalni: a bűnbocsánatra. Erre naponként rászorulunk, 
naponként megkaphatjuk.

Weltler Ödön

502



Mt 22, 1—14.

EGZEGÉZIS
Máté evangélioma a példázatot a Jeruzsálembe való bevonulás és1 

a templomtisztítás után hozza. Ellenfelei aktivitásba kezdenek. A  ha
talma felől, félig a feljogosítottsága felől kérdezik meg.'Mint a templom 
felelősei teszik ezt, akik a maguk pozícióit — féltve bár —, de meg
alapozottnak tudják.

Jézus három példázata: a két fiúról, a szőlő gonosz vincelléreiről, 
a királyi menyegzőről, kipellengérezi magatartásukat Istennel szemben, 
széttépdesi előjogaikat.

Jézusnak ez a példázata más beállításban ép formában megtalálható 
Lukács evangélistánál (14,16—24). Az ott található formáját „A nagy 
vacsora” példázataként szoktuk emlegetni, ez viszont a. „Királyi me
nyegző”.

A  két példázat között vannak egyező vonások, vannak különbségek. 
Mindkettőben szó van a vendégek számára elkészített lakomáról, a 
meghívást intéző Szolgáról, illetve szolgákról, a hívás ismétléséről és 
elutasításáról, új meghívottakról. Szembetűnők a különbségek is. Ott 
egy ember, itt király, ott vacsora, itt menyegző, ott a harag, itt a meg
torlás nem vártan kemény formája.

Abban a kérdésben, hogy két példázattal van-e dolgunk vagy eggyel, 
nem tudok dönteni. Felteszem, hogy Jézus alapvonásaiban ugyanazt a 
példázatot kétszer más és más helyzetben, más és más céllal elmondta. 
Lehetségesnek tartom azt is, hogy a példázat, mint szóbeli hagyomány 
módosult. Nem tudom elfogadni azt, hogy a példázatok eredeti alakjá
nak a rekonstruálására valaki úgy adja a fejét, hogy a példázatot — az 
allegóriától megkülönböztetve azt — meghatározza és1 aztán ezt a pél- 
dázatfogalmat úgy erőltesse, hogy még az írásbafoglalás előtti felhasz
nálásuk az eredetileg példázatokat allegóriákká szélesítette. Jézus szavai 
végre is nem öncélúak voltak. Emberekhez fordult azokkal, hogy hitüket 
és életüket formálja Eszerint a Jézustól nyert intenció szerint élt az 
első gyülekezet az apostoli hagyományanyaggal. Az alkalmazás érdeke 
magával hozta az allegorikus kibővítést. De nem szabad elfelednünk 
a másik érdeket se. Minden jel arra mutat, hogy még az első időben 
voltak, akik a jézusit a nem jézusitól valamelyest meg tudták külön
böztetni és fontosnak is tartották, hogy ezt megtegyék.

Kétségtelen, hogy a példázat perspektívája a lehető legtágabb: üdv
történet az első prófétától az ítéletnapig (J. Jeremiás). Fendt az eschato- 
lógiai vonást látja kidomborítva. Eichholz pedig úgy véli, hogy az a 
domináló benne, ami intés és vigasz.

Mindjárt az első versben hangsúlyozza az evangélista, hogy Jézus 
példázatokban beszél ismét. A példázatokban való beszéd a mennyek 
országának a titkait van hivatva közölni a tanítványokkal Mt 13,11 
szerint. S valóban a 2. vs.-ben már ott találjuk a hasonlítást. A  mennyek 
országa nem akármilyen királyhoz hasonlít, hanem egy olyan királyhoz, 
akinek a cselekedetei sorát és eljárása módját a példázat elénk tárja. 
Minden példázat helyes megértésének a kulcsa a kapcsolópont meg
találása; hogy mi miért és miben hasonlít ahhoz, amihez hasonlít. Az
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egzegéták nem mindig bízzák rá magukat ebben az evangélista által leírt 
szövegre. Lehet a hasonlítási pont másutt is, mint ahol a szöveg jelzi. 
S mindössze sztereotip mondat a „Hasonló a mennyeknek országa” az. 
élen. Ennél a példázatnál, ha nem is fő és egyetlen hasonlítási pont a 
példázat eleje, de az ez is. Jézus miközben Isten országára irányítja a 
figyelmet, másutt is és itt is, Isten cselekvésére irányítja azt. Az Isten 
országának közkeletűen állapotot jelző, statikus fogalmát dinamikusan 
kell korrigálnunk. A  példázatnak most megfigyelt vonása is alkalmat 
ad erre. A „mennyek országa” nem a naiv lelkek mennyországa, ahol 
minden olyan jó lesz nekünk. Nem arról van s1zó, hogy van a dolgoknak 
jó, jobb és legjobb rendje, vagy ha minden igen rossz, van ennek egy 
vigasztaló ellenpólusa: a mennyország. Nem szabad a törekvéseket és a 
reménykedést összekevernünk. Kétségtelenül van jó és kevésbé jó világ
rend. Isten országát azonban ne ilyen rangsor élére tegyük. Hisz az nem 
emberi, e világi cél. Az ilyen megvalósításnak, vagy megvalósulásnak, 
a határán nem innen esik, hanem túl.

A  keleti ember számára a bensőséges kapcsolat jelképes kifejezője 
az asztalközösség. Csak utalok a vallástörténeti háttérre, a kultuszkö
zösségre asztalközösség formájában, ahogy az az áldozati lakomákon 
kifejezésre jutott. Példázatunkban a vendégül látó király és a vendég
ség lakodalom. A  lakodalom a király fiának a menyegzője. Mindegyik 
vonásnak gazdag bibliai háttéré'van. Az első a három közül alátámasztja 
Isten kegyelmességét, amely abban nyilvánul meg, hogy utat nyit az 
ember előtt a Vele való közösségbe. A másodikban ott van a profetiz- 
mus és a messiási üdvkorra vonatkozó reménység. Hóseás óta gyakori 
Isten és a népe egymáshoz való viszonyát a férfi és a nő szeretet- 
kapcsolatával fejezni ki, ahogy az a házasságban megvalósul. A harma
dik vonásnak az Űjtestámentomba nyúlnák a gyökerei. Keresztelő János 
mond Jézusról és Jézus is Keresztelő Jánossal olyant, ami ebbe az 
irányba mutqt. Pál aztán Ef 5,25—33-ban hosszasan beszél házastársak
nak, de másoknak is a fenti képben Krisztusnak az egyházhoz való 
viszonyáról.

Mint érdekességet említem meg, hogy akadt, aki ezen a ponton 
Krisztus isteni és emberi természetének az egyesülését olvasta bele a 
példázatba. Szolgáljon ez óvónak, hogy a menyegző pontján túl messze 
el ne menjünk. Gondoljuk csak meg, ha a vőlegény, tehát Krisztus 
menyasszonya az egyház, kik a vendégek a menyegzőn. Végül is a ven
dégek meghívására teszi a példázat a hangsúlyt, ahogy a továbbiakban 
előtűnik.

A példázat ugyan a lakodalommal kezdődik, de számol azzal, ami 
megelőzőleg történt, a remélt vendégek előzetes meghívásával. Ez így 
van Lukácsnál is. Nem allegorizálunk többet, mint amennyit Máté és 
Lukács allegorizálnak, ha itt Izraelre gondolunk. Izraelt már előre ké
szítette Isten a prófétái által arra, amit tervbe vett. A másodszori hívás 
a lakodalom kezdetekor megfelel a keleti lakodalmi szokásnak. Sőt fal- 
vainkban is szokásos, hogy azok, akiket a vendéghívó egy-két héttel 
előbb lejárt és meghívott, külön hívásra várnak a lakodalom órájában.. 
Helytelen volna az alegorizálást ezen a ponton is rákapcsolni s talán 
Keresztelő János szerepét idézni a gyülekezet emlékezetébe, vagy Jézusét 
meg az apostolokét. Lukácsnál a vendéglátásra készülő ember haraggal 
bár, de tudomásul veezi, hogy kibújnak a megjelenés tisztessége alól 
a meghívottak. Máténál a király nem hagyja annyiban, küld más szol
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gákat, jelezve, hogy elvárja a húzódozó magatartás revideálását. Ered
mény helyett azonban a meghívottak viselkedése aktív formát ölt, az 
egyik csoport elmegy a maga 'kereskedésébe, szántóföldjére, de akadnak 
olyan merészek és felbőszültek, akik rátámadnak azokra, akik őket a 
király megbízásából hívják. Mivel most már nemcsak a lakodalmazni 
akarókat tették csúffá, hanem emberéletben is kár esett, s> mivel a lako
dalmat tartó hadsereggel rendelkező államfő, a király hadakat küld 
a gyilkosok városára. Michaelis is, Schniewind is a 6. és 7. verset a 
példázat összképébe bele nem illőnek mondja. Jeruzsálem 70-ben be
következett pusztulása hatott közre abban, hogy ezt ide betoldották, talán 
példázattestvére, a gonosz vincellérek megfelelő részének hatása alatt 
(21,35). A  példázat megszólaltatásánál nem helyezhetjük tehát a hang
súlyt ezekre a részekre. Naiv és felelőtlen dolog lenne konkrét katasztró
fákat Isten büntetésének nyilvánítani konkrét bűnökért. Nem hatalmaz 
fel erre az, hogy a keresztyénségben elterjedt volt Jeruzsálem tragikus 
végét összefüggésbe hozni a jeruzsálembeliek próféta- és Krisztus-gyilkos 
magatartásával.

Fendt rámutat arra, hogy ezek a példázat eskatologiku? beállított
ságából adódóan a világ végét jelző képzetek. Luther az álszentek evan- 
géliomellenességét látja itt megnyilvánulni: „...akik szentebbek mint 
az angyalok... az első és a második csoporthoz tartozók (itt a meg
hívásra különbözően reagálókra utal) nem ölnek, de ezek nemcsak meg
vetik az evangéliomot kapzsiságból, hanem ölnek is, mert nem állhatják, 
hogy az evangéliom azt mondja: ne a te törvényed, szabályod, csuklyád, 
szertartásosságod által akarj üdvözülni, nem tűrhetik, hogy bölcsességük 
és szentségük odalegyen, mint ahogy a zsidók is Pált ezért készek lettek 
volna ezer darabra tépni szét.” így ír Sohlatter is, a „bőnösök barátja”,. 
Jézusról. Lukács evangéliumának ismert példázataiban nem az ítélet, 
hanem a kegyelmezés gyakorlása és hirdetése vált ki vérig menő ellen
zést.

Az alkalmazhatóság azonban nem hozható fel az említett 6. és 7. 
vs.-ek mellett. Közönyt csak megért az ember a vendégségre meghívot
tak részéről az őket vendégül látni akaróval szemben, de gyilkolásig 
menő ellenséges viszonyt nehéz feltételezni. Általában tudja az ember, 
kik a legádázabb ellenségei s miért hívná meg épp őket?

Ezek után se tesz le azonban arról se a király Máténál, se a vacsorát 
készítő ember Lukácsnál, hogy vendégei legyenek. Ha nem az eredetileg 
hivatalosak, hát mások. Lukács: két meghívó aktusról tud, Máté ügyről. 
Lukácsnál a megrokkantak, a jogon kívüliek, az utcák, a terek, a kül
telkek népe kerül a vacsorához, annak a látóterében viszont, aki a 
királyi menyegzőbe hív a nagyvilág, a pogányok állanak. (Michaelis utal 
arra, hogy a „diexhodoi tón hodón” azokat az úttalálkozásokat jelenti, 
ahol a várostól elvezető utak torkollanak világot átszelő útvonalakba.) 
Az Istent maguk és előírásaik számára kisajátítani akarók előtt vörös 
posztó volt ezt a tudvalévőén apostoli eljárást Isten üdvtervének a vona
lába állítani. Jézus azonban mit se tett azért, hogy eljárásának az élét 
elvegye. Máté nemcsak ennek a példázatnak az így való beiktatásával 
tette fő témává a zsidók és pogányok egymáshoz való viszonyában be
következett fordulatot, Jézussal, több történet, példázat, jézusi mondás 
felvételével elő is készített rá. (2,1—12: 3,9; 8.5—10, 8,28—24; 15.21—28, 
13,47; 21,43; 8,11; 24,14; 26,13.) Az evangéliomnak ezt az univerzalizmusát 
fel kell vennünk az igehirdetésbe. Hirdetnünk kell, hogy mikor Isten
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a velünk való kapcsolatát a kegyelem alapjára helyezi, véget vet a 
magabiztosságnak még akkor is, ha az egyházban vagy kegyes csopor
tosulásban kap is lábra.

Az elkülönültek szemében a megütközést keltőt még kiélezi a pél
dázat azzal, hogy a jókkal gonoszok is gyűlnek a menyegzőbe, a  pogány 
se mind egyforma pogány. Nemcsak Pál tudhatott arról, hogy akadnak 
köztük, akik bár „törvényük nincsen, mégis természettől a törvény dol
gait cselekszik” (Rm 2,14—15). A  példázatbeli szolgák azonban ebben 
a tekintetben nem válogatnak, nem próbálják legalább az arcokból le
olvasni, hogy kitől mit lehet várni. Hívnak mindenkit, akit csak talál
nak. Ez a megbízatásuk. Az egyház nem azért van, hogy a „szentek 
társasága”-ként tegye magát kiállhatatlanná, hanem hogy Isten meghívó 
szeretetét és kegyelme hírét továbbítsa mind szélesebb körben. A kegye
lemnek nincs feltétele és korlátja. Kegyelmezés szempontjából nem 
számít, hogy ki volt megelőzőleg, aki benne részesül.

Mindemellett Máté etikája nem anomizmus. Nem véletlen, hogy 
épp nála Lukácstól eltérően folytatása van a példázatnak. Ahogy a 
király megbünteti azt, mikor lakodalmát felkínáló jóságával nem élnek, 
megbünteti azt is, ha azzal önzőén visszaélnek. Mindkét bűn mögött 
ugyanaz húzódik meg: a magánakvaló ember, a másról tudni — azzal 
számolni nem akaró beállítottság.

A második részben a legtöbbet tárgyalt írásmagyarázati téma a 
menyegző ruha. Gergely szerint a szeretet, Hieronymus szerint a csele
kedetek a menyegzői ruha. Origenes szerint azzal, ami itt áll, Isten 
Krisztus felöltözésére hív fel. Elgondolkoztatok Luther mondatai: „Krisz
tus, aki maga által készítette el az örök üdvösség vacsoráját, a meghí
vottakkal mindent az evangéliom által közöl. Akik a menyegzői ruha 
alatt a szere tetet értik, ám értsék, csak azt ne gondolják, hogy így 
üdvözölhetnek. Bár azt a meghívottat, akin nincs szeretet-ruha, joggal 
ítélik el, de akinek van se gondolja magát ebben igaznak. A szeretet 
az igazság (dikaiosyné) gyümölcse, de még nem maga az igazság. Esetleg 
elkezdődött igazság, amely pedig tisztázatlan és tökéletlen, csak Isten 
könyörülő kegyelméből elfogadható. A hit, amely minket Krisztus igaz
ságával felöltöztet, az igazi menyegzői ruha, ez a szeretet által tevékeny 
és szeretet cselekedeteit teszi.” (Disputatio vöm Hochzeitskleid.) Luther 
nyomán halad, de talán rajta túlmenően is a praktikum vonalán Gerhard 
J.: „Ha a menyegzői ruha alatt azt az igazságot értjük, amely Isten 
előtt megáll és megnyeri az ő tetszését, úgy az egyes-egyedül Krisztus 
igazsága, amely hitben számíttatik be. Ha pedig a menyegző ruha alatt 
az egész menyegzői díszt értjük, amely az igaz keresztyéneknél megvan, 
akkor a hit az, minden ő gyümölcsével, ahogy vele járnak a szeretet, 
az alázatosság, a szelídség, a türelem és ehhez hasonlók, mert mindez 
tetszik Istennek, mégpedig a hivőkön, azok ékességeként.”

Bibliai nyomokon indulva is az igazság vonalán keresendő a ruha 
jelentése, amelyet Isten ad. (Es 61,10; Jel 19,8; Zak 3,3—5; Zsolt 
132,9—16.)

így kapcsolódik ide az a közkeletűvé vált értelmezés, hogy a menyeg
zői ruhát keleti szokás szerint a vendégek voltaképpen kapták. Ebbe a 
formába jól beleilleszthető volt a legortodoxabb lutheranizmus: a iustitia 
aliena. Ezzel kapcsolatban újabban megjegyzik, hogy a szokás nem volt. 
általános. A számonkérés másképpen hangzana akkor, hogyha a vendé
geknek ruhát kínáltak volna felöltésre. Schlatter a fenti magyarázat
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dolgában így nyilatkozik: „Ha Máté elbeszélését oda futtatjuk ki, hogy 
a király mindenkinek öltözetet is kínált fel, akkor új példázat lesz a 
bibliából, amelynek azonban merőben eltér az etikája a Mátéétól.”

Egyszóval az egzegézisre ne erőltessünk tan tételt!
A menyegzői ruha felöltése a menyegzőre való készülés kifejezője. 

A menyegző a messiási kor eljötté. Új a régihez képest. Az újat újszerű
ségével kell fogadni. Aki ezt nem teszi, hanem a régiben marad, maga 
kárhoztatta magát rabságra, sötétségre. Ami ítéletképpen beteljesedik 
rajta, a direkt következménye magatartásának.

Az elmondottakhoz újat nyújt Schniewind, amikor a menyegzői 
ruhát „a mindent beragyogó örömben” látja. Ezt az örömjelleget minden 
erről a perikópáról tett megnyilatkozásában erősen emeli ki Luther is: 
„Szégyelnivaló szépen felöltözve lenni és mégis bánkódni. Akkor inkább 
ezerszer a gyászruha!... Ott az ördög és megkeseríti az életet, de ez 
ellen beszél Jézus. Nekem a lakodalmon vidámnak kell lennem! A  hiva
talt, amelyet Isten adott (az ember világban elfoglalt helye), vidáman 
és szeretetből kell ellátnod!”

A  14. vs. „klétos” kifejezésében visszatér a példázat kulcsfogalma, 
amely egyben az evangéliom egyik alapfogalma is. Kiterjedt használata 
van Pálnál, de nála a „klétos” egyben „eklektos” is. (Rm 8,30.) Elhívott 
mindenki; Isten igéje hívásaként hangzik felénk, szólít és mozdít meg. 
Az ember azonban nem automatikusan járja végig az utat a hívástól 
a választottságig. Egyformán veszély a kegyelemmel való nem élés és 
az azzal való visszaélés. Akik ennek ellenére megmaradnak, azok vá
lasztottak. Vagyis nem a saját érdemökre vezetik majd vissza, ha ott 
lehetnek, ahol lenni szeretnének, hanem arra, aki őket választotta. De 
ez mindaddig kérdés, amíg a vendégseregen végig nem néz a vendéglátó 
Király.

Szabó Lajos

REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEP

Mt. 5, 1—10.

EGZEGÉZIS

A hegyibeszéd annak az „újnak” a meghirdetése és bejelentése, 
amit az embervilág számára Jézus földrejötte és cselekedete jelent. Amit 
itt Jézus meghirdet, azt előbb igéjében és cselekedetében valósítja meg.

Két csoport hallgatja: közvetlen tanítványi köre és az összegyűlt 
sokaság. A  hegyibeszédben felvázolt életfeladat tanítványi feladat. Amit 
Urunk a hegyibeszédben követelményként a tanítványai elé tár, azt 
emberi erővel teljesíteni képtelenség és lehetetlenség. Jézus azonban 
nemcsak új „királyi törvényt” ad, hanem új életet és indulatot is. Éppen 
ezért a hegyibeszéd nem új törvény, hanem sokkal inkább kegyelmi 
ajándék. A  Krisztusban elnyert új élet ajándéka. Ajándék, amelyik 
boldogít és beállítja a „boldoggá” tett embert a „boldogítás” szolgála
tába. A „boldog” kifejezés itt nem valami érzelmi állapot megjelölésére, 
hanem sokkal inkább az Istennel élő közösségbe került ember létálla
potának a megjelölésére szolgál. S ebből a létállapotból fakadó maga
tartást mutatja be.
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3. vers. Boldogok a lelki szegények... A  Lukács szerinti szöveg 
általában a szegényeket mondja boldognak. Figyelembe kell venni mind
két szöveget, mert kétféle értelmezés húzódik meg mögötte. A „szegény” 
szónak kettős értelme van. Az egyik a „második ezsaiási” korban ke
letkezett képzet. A  babiloni fogság idején a nép felső rétegére nagy 
hatást gyakorolt a hellenisztikus kultúra. Számukra a régi hit, s annak 
követelése egyre kevesebb jelentőséggel bírt. Azok a kegyesek, akik a 
„régi” hitet. és az Isten parancsainak szigorúságát megtartották, csak
nem kizárólag az alsó népréteghez, a szegényekhez tartoztak. Csaknem 
egyenértékű lett az istenfélő és igaz a szegénnyel és alacsonysorúval. 
Belső magatartásukra jellemző, hogy minden segítséget életük számára 
Istentől várnak.

A másik értelmezést Ézs. 57:15 alapján értjük meg. A magasságban 
és szentségben lakozó Isten azokkal van, akik lélekben összetörtek és 
szegények.

A  szegénység, amire itt Jézus gondol, azt a felismerést jelenti, 
amelyik tudja, Isten elé állva csak úgy szólhat, ahogyan Luther utolsó 
mondataiban szólt: Bizony valóban koldusok vagyunk. Mert minden, 
amink van, Tőle adatott ajándékul a jelenvalóságra és az örökkévaló
ságra. Jó figyelni arra, hogy az is Isten kegyelmes ajándéka a szá
munkra, amivel a jelenvalóságban ajándékozott meg minket. Így nem 
leszünk csak életidegen, az élet és a környező világunk szépségeit fel 
nem ismerő emberek.

4. vers. Azok sírnak, akik magukon és másokon látják a bűn ron
tását. Ez a szomorúság az emberi természet megrontottságának követ
kezményéből származik. A vigasztalást Jézus úgy teremti meg az ember 
szívében. A vigasztaló és örömhírnök Jézus' Krisztus. A  vigasztalás a 
messiási időben adatik mindarra, amit mi szenvedésnek nevezünk. Sírást 
és könnyet okoz a bűn hatalma, a halál hatalma és a haláltól való 
félelem. Jézus messiási hatalma és vigasztalása abban van, hogy saját, 
cselekedete által a halál hatalmát megtörte (Mk. 5:35, Lk. 7:11, Jn. 11.) 
és Igéje által életre hív és feltámaszt.

5. vers. A  „szelíd” szó magában foglalja azt a tökéletes szeretetet, 
amelyik megkeseredés nélkül, örömmel hordozza azokat a terheket, 
amelyek a közösségben élő emberre reá nehezednek. Jézust is ez a 
szeretet vitte az emberi élethez közel, szelídségével vállalta és hordozta 
az ember terhét.

6. vers. Az éhség és a szomjúság képek annak a kifejezésére, aho
gyan Isten után sóvárog az ember. Ézs. 55:1. Zsolt 42:2. Jn. 7:37. Jel. 
22:17. Itt Jézus olyan emberre gondol, aki Isten ajándékaként várja 
megigazíttatását. Pál is ilyen értelemben beszél Isten igazságáról. Isten 
igazságánál — mikor az az emberre vonatkozik —, arról van szó, amit 
Isten cselekszik. Ez az ige arra a várakozó reménységre ad feleletet, 
amelyik eltöltötte az ótestamentum népét messiási váradalma közben.

7. vers. Isten jellemvonása, amiről az egész Szentírás tanúskodik: 
irgalmas kezdettől fogva. Az emberről éppen ennek ellenkezőjét lehet 
megállapítani. A  Krisztus által újjászült ember irgalmas emberré formá
lódik. Akik naponta megtapasztalják Isten irgalmas szeretetét, nem 
tudnak máshogyan élni, mint irgalmas szeretettel.

8. vers. A  „szív” jelenti az e g é s z  életet, gondolkodásmódunkat, érzé
seinket és akaratunkat. Ahogyan Isten telve van igazsággal, őszinte
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segge l, tisztasággal, ugyanúgy az övéinek szívét megtölti igazsággal, 
őszinteséggel és tisztasággal.

9. vers. Aki békességet munkál, az Isten tulajdonságát hordozza 
magában. „Békét szerezni” vagy „békét munkálni” olyan tevékeny cse
lekvés, amelyik a békességet állítja helyre ember és ember között. Aki 
ilyen munkát végez, az nem kevesebbet tesz, mint Isten, aki maga a 
Békesség Istene (Róm. 15:33, 16:20.). Aki békességet szerez önmaga és 
az ember között, maga és ellenségei között. A békességet szerzők, mun
kálok mondatnak Isten Fiainak (Róm. 8:14).

10. vers. Érthetetlen a természetes ember számára Jézusnak ez az 
igéje. Véleménye szerint a keresztyén ember sajnálatra méltó ember. 
Jézus tudja, s a tanítvány megtapasztalhatja, hogy a keresztyén ember 
irigylésre méltó ember, mert életének alapja Krisztus által meggazda
godva a folytonos öröm és ujjongás. Itt elkezdődve, az örökkévalóság
ban teljességre jutva.

Nagy István

„MARADJ VELÜNK .,
Lk 24, 13—35.

Két tanítvány megy szomorú ábrázattal Jeruzsálemből Emmausba. 
Útjukat az írásmagyarázók szeretik párhuzamba hozni Péter útjával, 
amelyen az emberhalász visszatér a Genezáret tavához, az elhagyott ha
lászhálóihoz. Ma már nehéz 'lenne kikutatni, hogy e két tanítvány azért 
ment-e az emmausi úton, mert ők vonták le elsőnek a kereszt konzek
venciáját, belátták, hogy értelmetlen volt a hitük, csalódtak, hazamen
tek. Azt sem tudjuk kikutatni, hogy otthona volt-e Emmaus valamelyik 
tanítványnak. Mégis azt mondhatjuk, jogosan vált az egyházban szim
bólummá két tanítvány útja, a kiábrándultság szimbólumává, mert ha 
nem is bizonyos az ma már, hogy a tanítványok lábát a kiábrándultság 
vitte az emmausi útra, a? bizonyos, hogy a tanítványok lába két csaló
dott, kiábrándult szívet vitt Emmaus felé. A tanítványok így vallanak 
kiábrándult, reménytelen szívükről: „Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, 
aki meg fogja váltani Izraelt.’’

A ma emberét szeretik ehhez a két kiábrándult emberhez hasonlí
tani. Korunkat szeretik az elvilágiasodással jellemezni. Ha meghallgat
juk a ma embere véleményét Krisztusról és az egyházról, azt kell 
mondanunk, hogy ennek a párhuzamba állításnak is igen komoly alapja 
van. Igen sok mai embernek is, aki meghasonlott az egyházzal, így kez
dődik a beszéde, hogy azt reméltem, és így folytatódik, hogy csalódtam. 
Különböző alapállású emberek különböző módon fogalmazzák meg 
csalódásukat. Azok az egyházból kiábrándult emberek, akik a mai éle
tünkhöz, az épülő szocializmushoz pozitív módon viszonyulnak, azt 
mondják, azt reméltük, hogy az egyház határozottan felemeli a szavát 
a zsidó kérdésben,, azt reméltük, 'hogy a szociális kérdésekben az egy
ház megoldást hoz, de csalódtunk.

* A  c e l ld ö m ö lk i  o rs z á g o s  t e o ló g ia i  k o n fe r e n c iá n  e lh a n g z o tt  i g e h i r 

d e té s .
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Bár a ma kiábrádultjai másképpen fogalmazzák meg csalódottságu
kat, mint az emmausi tanítványok, de a csalódottságuk gyökere azo
nos. A  keresztre feszített Krisztus titka nem ragyogott fel előttük hús
vét fényében.

Jézus utána megy a kiábrándult tanítványoknak.
Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk azt, hogy bár a ma em

bere, és az emmausi tanítványok kiábrándultsága közös gyökérre ve
zethető vissza, de a két kiábrándultság nem azonos. Az emmausi tanít
ványok kiábrándultsága egyedül a kereszt botrányából származott, a 
ma embere kiábrándultságában azonban más is van. A  ima egyháza 
nem egyszerűen meg nem értett egyház, hanem hitelét vesztett egyház 
is. Meg kell vallanunk őszintén, hogy rászolgáltunk a bizalmatlanságra. 
Azok, akik pozitív módon viszonyulnak mai életünkhöz, nem remélhet
ték jogosan, hogy komolyabban felemeljük szavunkat az emberiség 
nagy és égető kérdéseiben, és nem várhatták jogosan tőlünk, hogy a 
szociális kérdések terén sokkal többet teszünk, mint amennyit tettünk? 
Azoknak pedig, akik negatív módon viszonyulnak mai életünkhöz, nem 
adtunk tápot ahhoz, hogy azt higgyék, hogy az egyház a reakcióhoz 
kötötte a szekere rúdját? Azoknak pedig, akik csak az első hitágazatot 
akarták elfogadni a kerasztyénségünkből, elég világosan megmagyaráz
tuk-e a második és a harmadik hitágazatot?

Ha hitelét vesztett egyház lettünk is, ne legyünk hitünket vesztett 
egyház. Ahogy Jézus utána ment az emmausi (tanítványoknak, úgy le
gyen hitünk szolgálni a mában a kiábrándult emberek között.

Jézus a tanítványok mellé szegődik.
Nem állt Jézus a tanítványok útjába elébük tartva átszegezett ke

zét, hanem melléjük szegődött. Mi sem állhatunk az emberek elé, ha
nem melléjük kell állnunk. Elhibázott dolog lenne, ha az emberek elé 
akarnánk állni felelősségre vonással, vádaskodással vagy rendreutasí
tással. Jézustól meg kell tanulnunk, hogy nem beszégyeníteni, beret
tenteni vagy bekényszeríteni kell az embereket az üdvösségre, hanem 
beszeretni.

Jézus végigjárta a tanítványokká a 11 és fél kilométer utat.
Jézus ezzel folytatja a karácsonyban elkezdett sorsvállalást, amely 

nagypéntekben érte el a mélypontját. Az apostoli levelek azt tükrözik, 
hogy az első keresztyén egyház a szolgálatot a sorsvállalás, a szolidaritás 
jegyében végezte. Zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé lesznek, és a ke
resztyén életükben érvényesítik az együtt sírás, együtt örülés Jézustól 
származó parancsát, a szolidáris életformát. (II. Kor. 11, 29; Róm. 12, 
15; 10, 32—33; Rom. 15,2, stb.)

A helyes szolidáris magatartás az, ha együtt járunk a világgal, ha 
nem a háta mögött kullogunk, és ha nem állunk vele szemben. Hány
szor akarta megtakarítani az egyház a 11 és fél kilométert?! Sokszor le
maradt a világtól és a visszahúzó erő, a haladás gátja lett. Ezért azok, 
akik a társadalmi és tudományos haladást képviselték, nem csak a ma- 
radisággal, hanem az egyházzal is sokszor szembe találták magukat. 
Hányszor előfordult az is, hogy az egyház szembe került a néppel? 
Hányszor lett az egyház a nép ellenségéinek kiszolgálójává, hányszor 
került anyagi érdekeltségei miatt szembe saját híveivel?

Ma népünk új úton jár. Isten feladta egyházunknak a leckét, vajon 
végig tudjuk-e járni népünkkel a mi 11 és fél kilométerünket? Vajon 
nem kerülünk-e a szocializmus útján haladó népünk mögé, vagy vele
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szembe? Vállaljuk-e vele a mai életünk minden kérdésének végiggondo
lását és megharcolását? Egyek tudunk-e lenni velük örömben és bánat
ban, a szocialista építésben falun és városon?

A szolidáris szolgálat nem egy felkapott szólam, hanem az egyetlen 
helyes szolgálati mód, amellyel hozzá lehet férkőzni a ma embere szívé
hez, és amellyel el lehet végezni szolgálatunkat.

Jézus ráér végighallgatni a tanítványok panaszát.
Ügy tesz Jézus, mintha idegen lenne, és egyedül ö nem tudná, mi 

történt az elmúlt napokban Jeruzsálemben. Sokszor nekünk sietösebb 
a dolguník, mint Jézusnak, mert mi nem érünk rá meghallgatni az em
berek, a körülöttünk élő világ kérdéseit. Sok szép, okos, teológiailag ki- 
fogásolhatattan prédikáció lesz azért unalmas lés az embereknek semmit
mondó monológgá, mert hiányzik belőle a ma embere kérdéseinek a  
megértése.

Azok, akik nem akarnak feleletet adni a mai kérdéseire, igeszolgá
latukban arra hivatkoznak, hogy kár fecsérelni arra az időt, hogy végig 
hallgassuk az emberek kérdéseit, hiszen mi úgyis egyreceptű orvosok 
vagyunk. A  mi receptünk, az evangélium: — térj meg ingyen, kegyelem
ből hit által — a világ minden sebére egyformán orvosság.

Ez így nem igaz. Nem ez az evangélium, 'hanem az, hogy Jézus él. 
Nem egy tan, nem egy recept a húsvéti nyitott sírnak az ajándéka,, 
hanem az élő Jézus Krisztus. Ezzel nem cáfoljuk meg az ige kegyelmi 
eszköz szerepét, csupán figyelembe veslszük azt, hogy az evangélium 
nem halott doktrína, hanem az igében mag, az élő Jézus ölt testet.

Igen nyomorúságosak lennénk, ha mi egy tannal, egy recepttel vias
kodnánk különböző tantételekkel szemben. Ha hisszük azt, hogy Jézust 
hordozzuk szolgálatunkban, és bennünket is Jézus hordoz a szolgálatban, 
akkor fel kell hagynunk a monológgal, mert Jézus sohasem a levegőbe 
beszélt. Jézus az élő és feltámadott, tudott és tud 'kérdezni, meg tudta, 
és meg tudja hallgatni az ember kérdéseit. Jézusnak van füle, hogy meg
hallgassa az emberiség mai nagy kérdéseit is: a béke, az emberi jog, 
szocializmus, termelőszövetkezet, népek békés együttélése, atomháború 
és még számtalan mai égető kérdést. Jézus ma is ott van, ahol Maútin 
Luther Kinget a négerek egyenjogúságáért küzdő tömegből a börtönbe 
cipelik. Ott van, ahol az árvíz sújtotta vidéken a derékig vízben gázoló 
katonáknak az úrvacsorára előkészített borból, szerető kéz felüdülést és 
új erőt tud adni. Ott van, ahol az atomravaszon tartott ujjat féltő kezék 
visszatartják. Jézus nem huny szemet az emberi élet égető kérdései felett, 
hanem az övéiben segít, és feleletet ad.

Jézus a tanítványait a hamis hitről az élő hitre vezeti.
Meggyőzi a tanítványait arról, hogy az ő sebei nem a kudarc jelei, 

ahogy a tanítványok képzelték, hanem éppen ezek a sebek a világ leg
drágább kincsei. Jézus megmagyarázza, hogy a tanítványai által elkép
zelt dicsőséges Krisztus-arc hamis volt, és feltárja előttük a kereszt 
titkát, a kereszt teológiáját.

A mi feladatunk is ez a mában, hogy kristálytisztán megmagyaráz
zuk a Krisztus sebeinek az értelmét. Sajnos, ebben is sokat vétkeztünk 
mind napjainkig. Tanításunkkal és életünkkel is sokszor elhomályosí
tottuk a kereszt kristálytiszta értelmét. Tanításunkba belekevertünk 
racionalizmust, liberalizmust, idealizmust, exisztencializmust, és ezzel 
homályosítottuk el a Krisztus áldozatának az értelmét, a szerertetet. Éle
tünkkel sem tudtuk tükrözni mindig a szeretetek Elrettentő példája 
ennek a zsidó kérdésben való hallgatás, ágyúk megáldása, haladás útjába
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állás, és ezeket a bűnöket sorolhatnánk a végtelenségig, mert mindnyájan 
nap mint nap vétkezünk a szeretet parancsa ellen. Ez azonban nem 
változtat azon, hogy az a feladatunk, hogy kristálytisztán tanítsuk és 
megéljük Krisztus sebeinek az értelmét.

Krisztus sebeinek az értelme a szeretet, öt a halálos szeretet vitte 
a keresztre, hogy szolgáljon nékünk. Az egyháznak nem az a feladata 
ma, hogy sértetten félrehúzódjon, mint mellőzött, meg nem értett, a világ 
érdeklődési köréből kikerült idegen, hanem, hogy megélje a világban 
Krisztus sebeinek, az értelmét, a szolgáló szeretetek Ez az egyház ötödi.s. 
útja, a diakónia útja. Ez is volt mindig az egyház útja, és ez is lesz, 
amíg ezen a földön kell járnia. Ez nem az egyházi életünk egy új vonása, 
hanem az újrafelismerése az egyház egyetlen útjának a világban. Szol
gálni akarunk szeretetből ennek a világnak, ebben a világban a Krisztus 
szere te tével.

Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni, mikor a tanítványok 
Emmausba érkeznek.

Nem takar tovább menni, csak úgy tesz. Jézus közben várja a tanít
ványok feléje kinyújtott kezét: „Maradj velünk.. .” Jézus várja a dön
tést őmellette. Úgy gondolom, azok után, amit eddig elmondtunk, nem 
meglepő, ha azt mondjuk, hogy ez a döntés őmellette egyenlő a dön
téssel a mai életünk kérdéseiben, döntés a szeretetszolgálat mellett. Ha 
tudunk dönteni, ha tudjuk vállalni a mai életünkben a szolidáris diakó- 
niát, akkor ezt ne a magunk érdemeinek tekintsük, hiszíen a tanítványok 
is azután nyújtották ki a kezüket Jézüs után, amikor Jézus már végig
járta velük a 11 és fél kilométer utat. Az egyház döntése, mellyel vállalja 
a mában, a szolgálatát, ez is kegyelem.

Jézus él.
Korunkban, melyet szeretnek az elviiágiasodás korának nevezni, nem 

vagyunk elavultak, időszerűtlenné váltak. Ha Jézus útját járjuk, a szoli
dáris diákónia útját, szolgálatunk akkor nagyon is értékes. Életünkkel 
és beszédünkkel megmutathatjuk a világnák Krisztus öt sebének értel
mét, a szeretetet.

Benkő Béla
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