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Csendben Isten előtt

Te hol élsz?
A  pszichológusok egyik fontos felfedezése volt századunk

ban, hogy lelkileg minden ember fejlődésen megy keresztül. 
Történelmi szempontból az ősember lelkileg igen primitív va
laki lehetett, alig fejlettebb, mint a mai legfejlettebb lelkületű 
állatok, pl. az emberszabású majmok. Korán jelentkeznek azon
ban az embernél az állatokénál magasabbrendű szellemi képes
ségek jelei is. Művészettörténeti szempontból nagyon érdekesek 
az ősember barlangjának a falán található rajzok és festmények, 
főleg állatok és emberek sokszor meglepően jellemző ábrázo
lásai. A  társas együttélés szabályai, az erkölcs legfontosabb 
törvényei is nyilván hamar s nagyon régen létrejöhettek, ter
mészetesen egy-egy családra, családi, vérségi törzs kereteire 
korlátozottan. A  természet megismerése, s egyáltalán a tudo
mány nyilván későbben, lassabban bontakozott ki, s vele a 
legelemibb technikai eszközök megteremtése és használata. 
Mindezek előtt ébredtek fel minden egyénben a születése pil
lanatától fogva az életösztön alapenergiái, az anyagcsere, a 
mozgás, a szaporodás ösztönös erői.

Amit az egész emberiség együttvéve, illetőleg talán fajon
ként „végigcsinált” lelki-szellemi-erkölcsi-művészi-technikai- 
tudományos fejlődése tekintetében, azt minden egyes egyénnek 
is végig kellett és végig kell ma is csinálnia, hogy kora s nem
zedéke lelki-szellemi színvonalát elérje s boldogulni tudjon. Ön
magában a mai kisgyermek lelki-szellemi szempontból olyan, 
mint amilyen az ősember volt. Azon, ahogyan a kisgyermek 
megtanul beszélni, értelmesen mozogni s cselekedni, tanulmá
nyozni lehet az ősember pszichológiáját, és megfordítva: a kis
gyermekek tanulmányozása segít bennünket az ember fejlődés- 
történetének a megértésére.

Ezeket kellett előrebocsátani ahhoz, hogy tulajdonképpeni 
mondanivalónk érthetőbb legyen. Amire most tulajdonképpen 
szeretnénk felhívni a figyelmet, az az, hogy amiképpen az em
beriség nem egységesen fejlődött ki a maga egészében, még ke
vésbé mondhatjuk ezt el az egyes egyénekről. És ez vonatkozik
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a mai emberre is! Vannak lelki-szellemi tekintetben rendkívül 
fejlett emberek. És vannak olyanok, akikről ezt nem lehet 
megállapítani, legfeljebb annyit, hogy közepes fejlettségűek. 
Végül nyilván vannak olyanok is, akik lelki-szellemi tekin
tetben igen fejletlenek, akik mintha elakadtak volna a fejlődés 
lépcsőjének a legalján.

Egy-egy képességünk egyénenként se egyformán fejlett. 
Hogy az öregebb emberek nagy általánosságban érettebbek, 
tapasztaltabbak, fejlettebbek a fiataloknál, ezt természetesnek 
találjuk. Azonban az a helyzet, hogy egy-egy ember lelkén 
belül is vannak a képességek terén igen nagy különbségek. 
Ezt azzal a példával érzékeltethetnénk talán a legszembetűnőb
ben, ha rámutatunk az emberek művészi alkotó képességének 
a különböző fejlettségi fokára. Ha a legtöbben, kiknek a hiva
tása és a szakképzettsége nem a rajzolás és a festés, megpró
bálnák a szobájuk falára, vagy egy sima rajzlapra rárajzolni 
ismerőseiket, vagy háziállatjaikat, „alkotás” -aik aligha lenné
nek különbek, mint az ősember rajzai, sőt nagyon sokunké azo- 
kénál lényegesen alacsonyabb színvonalú lenne. Hátha még 
rajzolmányainkat a már meglepően fejlett ókori egyiptomi gö
rög, vagy azték műalkotásokon mérnénk le! Ezek egyike-má- 
sika szinte tökéletes műalkotásnak mondható a legfejlettebb 
művészi ízlés szempontjából is. Valljuk be, jócskán vagyunk 
olyanok, akik soha nem tudnának olyan szobrot gyúrni és fa
ragni, mint amilyeneket közel háromezer éve ógörög művészek 
alkottak. Hasonló példák győzhetnének meg bennünket a mű
vészetek más ágaival, pl. a zenével kapcsolatban is.

Minket azonban az érdekel, hogy főleg vallási-keresztyén 
szempontból mi a helyzet történelmi és egyéni fejlődés és fej
lettség vonalán.

Már a biblia embereinél szembetűnők az egyéni különb
ségek, szintúgy a különböző bibliai korszakok embereinél is. 
De ezeknél is más a helyzet akkor, amikor még fiatalok, s ké
sőbbi állapotuk között. Például József és testvérei, Jákob, Jób, 
de az újszövetség emberei, az apostolok, Pál apostol is micsoda 
szellemi-erkölcsi-vallási fejlődésen mennek keresztül az évek és 
évtizedek folyamán! Milyen más a biblia embereihez képest az 
ókori keresztyénség reprezentánsainak a gondolkodása, jelle
me, fejlettsége (Augusztinusz, Origenész, Áriusz stb.) külön- 
külön, s azután a középkor és az újkor, majd legújabbkor leg
kiválóbb keresztyén személyiségeié. Mennyire más Luther, mint 
Melanchthon, vagy Zwingli, Kálvin stb.

De most magunkról akarunk elsősorban beszélni.
Nyilvánvaló, hogy a lelki-szellemi fejlődés törvényszerű-
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ségei érvényesek a hit, tágabb értelemben a vallásosság terü
letén ma is. Ma se az a helyzet, hogy amint megszületik va
laki, mégha rögtön meg is keresztelik, azonnal a hit és a val
lásosság teljes tökéletességével rendelkezik. Anélkül, hogy a 
valláspszichológia egyik fontos fejezetét részletesen ismertet
ném, csak rámutatok azokra a felismerésekre, amelyek a gyer
mek, az ifjúkor, a felnőttek, s az öregek sajátos lelkiéletét val
lási téren feltárták előttünk. Erről bővebben tájékoztatja az 
érdeklődőket TAPASZTALATI VALLÁSLÉLEKTAN c. köny
vem idevágó részlete. A  gyermek vallási téren utánozza a fel
nőtteket, főleg a szüleit s a mesék világában él, számára min
den lehetséges. Az állatok, fák, virágok beszélni tudnak stb. 
Az ifjúkort jellemzi a forrongás, a keresés és a felnőttekben 
való kételkedés, egetostromló önbizalom és szenvedő kisebbren
dűségi érzések váltakozása. A  felnőttek életük külső problé
máival vannak elfoglalva. Az öregek a halál árnyékának völ
gyében járnak többnyire s ehhez képest foglalkoztatják őket az 
örökkévalóság kérdései. De jól jegyezzük meg: az egyes pszi
chológiai korszakokon belül sem egyformák az egyes lelkek. 
Valahogy úgy van, hogy az egyes korszakok jellemző saját
ságai más korszakokban is megmaradnak, sőt olykor az egész 
egyéni életet meghatározzák. Tehát vallási téren gyermeki szin
ten gondolkodhatok valaki felnőtt korában is, s nem mindenki 
mondhatja el magáról Pál apostol önvallomását: „Mikor gyer
mek voltam, úgy gondokodtam, úgy szóltam, úgy éreztem, mint 
gyermek, minekutána férfiúvá lettem, elhagytam a gyermek
hez illő dolgokat” (1. Kor. 13.). Az öregek viszont megintcsak 
mindvégig úgy gondolkodhatnak, mint ahogyan megszokták 
életük delén.

A  lelkészek speciális esetében mindez úgy fest, hogy ott 
is különbözők a fejlettségi fokok. Ezt talán világosabban ért
jük, ha azt mondjuk, hogy némelyik lelkész ott tart ma is, ahol 
valamelyik patriarcha az ótestamentum idején. De nehogy idea- 
lizáltan képzeljük el a patriarchákat: talán ott tart az illető,: 
ahol Noé az özönvíz után, a bor ízének felfedezése után. Vagy 
Jákob, amikor kijátszotta („átejtette” ) testvérét, Ézsaut. Vagy 
ugyancsak Jákob, amikor a néma angyallal addig birkózott az 
éjszakában, amíg csak a csípője ki nem ficamodott. Az is lehel, 
hogy valaki a próféták fokáig fejlődött fel, mondjuk Hoseáshoz 
hasonló: idős korában szerelmes egy olyan romlott fiatal nőbe. 
akiről tudja, hogy nem méltó a szeretetére. De van olyan is. 
aki Jóbhoz, vagy Jeremiáshoz, vagy Mózeshez hasonló, illetve 
lelkileg nem jutott túl azok lelki fejlődési színvonalán. Ugyan
így tudnánk alkalmazni az újtestamentom ismert személyei
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nek, az apostoloknak, vagy az egyháztörténet, sőt a teológia 
történetének az egyes jellemző sajátosságait is ismert mai lel
készekre. Lehet, hogy valaki inkább Loyola lelkületét hordozza 
magában, mint Lutherét, vagy Luther ifjúkori, még kolostori 
vallásosságát tartja az igazinak. Némely lelkésztestvérünk ta
lán Spenerig, vagy Zinzendorfig' jut el. De nem is kell távoli 
egyháztörténeti személyiségekig elmennünk. Ki ne vette volna 
már észre, hogy hány lelkésztestvérünk utánozza valamelyik 
közismert egyházi emberünket. Még a hanghordozása is olyan, 
s ez inkább sikerül a külsőségekben neki, mint másban. Eszem
be jut például, hogy boldogult Raffay Sándor püspök bajuszát 
felfedeztem annak idején több papjának az arcán is, sőt volt 
egy kistermetű lelkésze, akinek nemcsak a bajusza hasonlított 
Raffay Sándoréhoz, hanem aki igyekezett a mellét is ugyan
úgy kidülleszteni, mint amilyen hatalmas mellkassal jelent 
meg annak idején Raffay, s a beszédmodora is emlékeztetett a 
nagy püspökére. Csak hát ez kissé komikusán hatott. Ezt azért 
is megemlítem, mivel ma már csak a pszichológusok körében 
köztudomású, hogy MINDENKI (nemcsak a lelkész) MINDIG 
SZEREPET JÁTSZIK, s ez valláspszichológiai szempontból is 
rendkívül fontos felfedezés. Egy svéd teológus foglalkozik ezzel 
sokat, Hjalmar Sundén a neve. Azt állítja, hogy ennek jó ol
dalai is vannak, mert ha valaki például a hivő és nagyon val
lásos ember szerepét játssza, az a bibliát jobban megérti, mint 
aki ki tudja milyen érdekből jobbnak látja, ha a hitetlen em
ber szerepét veszi magára. Ha valaki tehát térdelve imádkozik, 
mélyebb és őszintébb vallásos érzései lehetnek. Mindezek után 
az a fő kérdésünk, hogy mi magunk hol állunk. „Hol élünk?” 
A  rég letűnt századokban, évtizedekben, vagy a mában-e? Le
het, hogy autón járunk, de mindössze az jelenti a jelen kor
ban élésünket, hogy szívesen használjuk a modern technika 
vívmányait. Mennyi bajuk volt azoknak, akik a felszabadulás 
után is ugyanúgy akartak gondolkodni és élni, mint amilyen
hez 1945 előtt hozzászoktak! Az is lehet, hogy az illetők ak
kor még inkább a korábbi történelmi korszakot testesítették 
meg!

Megállapítást nyert, hogy A MÁBAN ÉLNI lelkileg nem 
könnyű senkinek se. Mindig is így volt. Kevés ember volt min
dig az olyan, aki merte, tudta és akarta látni s tudomásulvenni 
a jelent, a jelen valóságot. Ezért menekül mindig sok jó szel
lemi képességű ember a történelemmel való foglalkozásba s 
lesz történész. Nem mintha a jelenkor rossz lenne, vagy rosz- 
szabb lenne, mint a korábbi történelmi korszakok, hanem va
lami sajátos lelki „nehézkedési” törvénynél fogva, mely aka-
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dályozza a lelki-szellemi fejlődést, s amelyet le kell küzdenünk 
ahhoz, hogy továbbfejlődhessünk.

A  vallási lelki-szellemi fejlődés útja sematikusan a követ
kező. Először van a gyermeki (jobban mondva gyerekes) vallá
sosság, melyet hiszékenység, tekintélyhit jellemez, s tele van 
mitikus, babonás képzetekkkel, varázslási eljárások komolyan 
vételével, önzéssel, s egyáltalán kiforratlansággal. A  gyermeki 
hitet követi (ha egyáltalán jön utána más), a törvényeskedés, 
főleg úgy, hogy embertársainkat szigorúan ítélgetjük, s magun
kat csak ritkán. Ezután jön rendszerint igen későn s nem min
denkinél, sőt csak nagyon keveseknél a s^eretet-vallásosság 
fokozata, egyfelől mint Isten szeretetvalóságának az átélése, 
másfelől a gyakorlati életben, egyházban s azonkívül a szere
tet nagy parancsolatának a meggyőződéses, „önmagáért való” 
teljesítése.

Arra vagyunk hivatva, hogy annak a történelmi korszak
nak a dolgaival legyünk elfoglalva, amelyben élünk, s amelybe 
nyilván nem cél nélkül helyezett el bennünket Isten akarata. 
Ilyen értelemben is gondolhatunk a bibliai intelemre: „Ma 
azért, ha halljátok az Ö szavát, meg ne keményítsétek a ti szí
veteket” (Zsolt. 95, 7— 8).

Dr. Vető Lajos

H É T R Ő L - H É T R E

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

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 12, — Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon



Tanulmányok

Püspöki tájékoztató-jelentés egyetemes közgyűlésre
( 1965. december 17.)

1 . A KERESZTYÉN EMBER ÉS A  VILÁG.

AZ EGYHÁZ A  VILÁGBAN

Egyetemes egyházunknak az elmúlt két év alatti történetét ennek 
a problémának a szemünk elé állításával szeretném felidézni. Ennek 
egyik oka az, hogy ezzel a kérdéssel a felszabadulás óta sokat foglal
koztunk, s bizonyos elméleti és gyakorlati tisztánlátásra jutottunk el. 
A  másik ok pedig, amiért ezzel a kérdéssel foglalkozni kívánok, mivel 
jelentésemet bele szeretném helyezni abba a történeti összefüggésbe, 
amelyben élünk, éljük egyházi életünket is. Gondolataim elvi alapját 
Krisztus Urunk közismert, híres szavai alkotják (János evang. 17, 15): 
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg 
őket a gonosztól.”

Megvallom, nehezen tudok dönteni abban a tekintetben, hogy ezt 
az igét ne vonatkoztassam-e kizárólag a hivő keresztyén emberre, 
közelebbről a magyarországi evangélikusokra, nem pedig az egyházra 
vagy a keresztyénségre. Szeretném ui., ha minél inkább a valóság tala
ján maradnánk, s ennek akadálya lehet az, ha az egyházat és a ke- 
resztyénséget valami elvont-absztrakt eszmének tartjuk, mely a téren 
és az időn kívül isteni dicsőségben és tökéletességben tündöklik valahol 
fent a végtelen önökkévalóságban. Az egyház emberekből áll, mint 
minden közösség ezen a világon, közelebbről belőlünk is, ma és itt élő 
evangélikus emberekből. Emberek voltak azok is, akikért Jézus Krisztus 
először mondta el ezt az imádságot: Péter és Pál, János és András, 
Fülöp és Mátyás stb. Ügy, ahogyan ma is vannak ilyen nevű emberek 
itt is, közöttünk is. Jézus itt tulajdonképpen nem is az egyházért imád
kozik, hanem egyesekért, a követőikért, tanítványaiért, a keresztyén 
hívekért, mint János 17, 21-ben sem, mely az ökumenikus mozgalom 
jelszavává lett: „Hogy mindnyájan egyek legyenek.” Azokat az első 
keresztyéneket annak idején nyilván különös hajlandóság jellemezte. 
Szerették volna távoltartani magukat a világtól, menekülni nem keresz
tyén környezetükből. Mi indította őket erre? Az okokat két csoportra 
oszthatjuk. Belső és külső okokra. A  belső okok alatt értem azt a sajá
tos örömöt és földöntúli szeretetet, mely a hit magaslatain a keresztyén 
embert eltölti. Eszchatológiai egzisztenciának nevezik ezt a lelki álla
potot a modern teológusok. Ezekkel a szavakkal jellemzi azt ez igék 
magyarázata során az egyik legnevesebb mai János-kommentátor, 
B u 11 m a n n is. Ez az öröm és ez a szeretet előleg a végső üdvösség
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bői, s annak záloga. Vele máris jelen van Isten országa ezen a világon. 
Ezt az örömöt és boldogságot félti a vallásos ember a világtól, boldog
talan és gyűlölködő embertársaitól, akik mintha ezt a lelkiállapotot 
egyáltalán nem ismernék, s fogalmuk se lenne róla. A  világból való 
menekülés okainak másik csoportját e világnak a kellemetlenségei 
okozzák. Főleg azok, amelyeket embertársaink okoznak. De nemcsak 
ezek. Jézus azonban nem helyesli a világból való menekülést. Azt kéri 
a mennyei Atyától, hogy a keresztyének ne meneküljenek a világból, 
ne húzódjanak félre, hanem maradjanak meg benne. Éppen Isten or
szágának öröme, Isten őket betöltő szeretete tartsa őket ebben a világ
ban. Bizonyságtételük, missziói „munkájuk” éppen ez elsősorban és 
mindenek felett: itt élni, itt egzisztálni ezzel az örömmel és ezzel a 
szeretettel, ezen a világon. Már egészen másodrendű dolog ehhez képest 
az, amit szóval s intézményesen teszünk hitünk terjesztéséért. Az intéz
ményes igehirdetés értékét is Isten országának a drága kincse szabja 
meg. Ahol nincs meg ez a belső, Istenben örvendező, nem e világból 
vett szeretet, ott az egyházi élet csupán értéktelen, rossz értelemben 
vett e világi nyüzsgés, zengő érc és pengő cimbalom, mely lejáratja 
az egyházat, a vallást, a keresztyénséget, s mindenekelőtt az egyház 
szolgáit, a lelkészeket.

2. MINDEN DOLGUNK SZERETETBEN TÖRTÉNJÉK

„Egy a szükséges dolog'’ (Lk. 10, 42). „Keressétek először Isten or
szágát és annak valóságát” (Mt. 6, 33). Ez az egyház, a keresztyénség 
sine qua non-ja, az, hogy az egyházat alkotó emberek ilyenek legye
nek. „Szeresd az Urat, a te Istenedet..., ez az első és nagy parancso
lat” (Mt. 22, 35—39). A  keresztyén embernek ez az első és fő feladata. 
Az egyházé is, a mi magyarországi evangélikus egyházunké is. Azért 
van, hogy ezt tegye. Ezért van ezen a világon, ma is, és itt is.

Minden egyházi önvizsgálatnak és számvetésnek azzal kell kezdőd
nie, hogy az elé a kérdés elé álljunk, vajon eleget teszünk-e a nagy 
parancsolatnak. Kérdezem tehát, visszatekintve az elmúlt két eszten
dőre, Isten szeretetében „egzisztáltunk” -e?!

Egy hónapja zajlott le mindkét egyházkerületünk közgyűlése.    
A  püspöki jelentések s az ezután következő egyéb, a részleteket feltáró 
jelentések imponáló számadatokkal jellemezték azt az intenzív tevé
kenységet, melyet mindenekelőtt lelkészi karunk fejtett- ki az elmúlt 
két esztendőben. Százezerszámra tartottunk istentiszteleteket, biblia
vallás- és konfirmációi órákat. Hallhattunk arról is, hogy számos kül
földi egyházi látogatásban volt részünk, s külföldi testvéregyházakkal 
és az egyházi világszervezetekkel váló kapcsolataink egyre erősödnek, 
bővülnek és mélyülnek. Külföldi látogatóinkat mindig meglepi aránylag 
kis egyházunk elevensége és életereje. Szép munkát fejtettek ki sze- 
reteintézményeink. Sajtóosztályunk. Lelkészi Munkaközösségeink. Foko
zódott ismét gyülekezeteink s hittestvéreink áldozatkészsége anyagi té
ren is. Legyen szabad megemlítenem, hogy a püspökök az elmúlt két 
év alatt több mint száz gyülekezetben végeztek látogatást. Még a lélek - 
szám is jelentősen növekedett, nyilván a pontosabb jelentések követ
keztében (kb. 13 000 lélekkel az Északi Kerületben). Honnan van ez az 
élet, ez az elevenség, ez az életerő? A  lelkészekről azt lehetne talán 
mondani, hogy azért végeznek intenzív egyházi szolgálatot, mert élni, 
megélni, jobban élni akarnak, hiszen őket az egyház s mindenekelőtt 
a saját gyülekezetük tartja el. Tehát eminens érdekük, hogy jól és
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eredményesen végezzék szolgálatukat. Ki tudja, a híveket is nem ilyen 
emberi, nagyon is emberi, e világi érdekek késztetik-e arra, hogy az 
egyházzal fenntartsák kapcsolatukat, érdeklődést ‘tanúsítsanak, időt és 
pénzt áldozzanak egyházi célokra? Olyan kérdések ezek, amelyeket 
ritkán szoktunk egyházi összejöveteleken felvetni. Én mégis felvetem 
őket. Miért? Egyfelől, mivel bizonyos vagyok benne, hogy elsőrendűen 
Isten szeretete az a titokzatos erő, amely egyházunk népét ma is 
vonzza templomainkba, egyházi összejöveteleinkre, s amely őket egyál
talán megtartja egyházunkban. Ezt mindig fel kell tételeznünk gyüle
kezeteinkről és' hittestvéreinkről. Azt is, hogy ezért jönnek templo
mainkba. Azt is, hogy egyházunktól mindenekelőtt azt várják: vezessük 
őket Istenhez, hogy érezhessék, tapasztalhassák s még reálisabb, de 
bibliai kifejezéssel élve: ízlelhessék és láthassák, milyen jó az Ür (Zsolt. 
34, 9). Másfelől, hogy figyelmeztessem önmagunkat: „Egy a szükséges 
dolog.” Ne féljünk lelki emberek lenni. Gondoljuk meg: ha embereknek 
vagy angyaloknak nyelvén szólunk is, szeretet pedig nincsen bennünk, 
semmit se ér a munkánk. Ez a szeretet Isten szeretete, ez a szeretet 
maga Isten, hiszen az Isten szeretet (I. Ján. 4, 81 — ahogyan az Űjtesta- 
mentum tanítja. Papi összejöveteleink, hivatalosan és különösen lelkészi 
munkaközösségeink értelme is ez legyen. Az egyház nem öncél, a biblia 
s a vele való foglalkozás sem. Nekünk nem az egyház az Istenünk, s a 
biblia sem. Tudom, hogy ezt senki nem is állítja. Mégis szükségesnek 
látom ezt a figyelmeztetést, mert olykor mintha elfeledkeznénk a 
rosszul értett egyház miatt Istenről, az egzegézis és a teológia miatt az 
egy szükségesről, Isten szeretetéről. Erre is vonatkozik Pál apostol 
és a lutheri reformáció figyelmeztetése: nem a mi cselekedeteinkben 
van az üdvösség. Istenre nézzünk mindenekfölött, az Ö  szeretete előtt 
nyissuk meg s tartsuk nyitva szívünket. Ez a fő dolgunk, s ezt ne 
homályosítsuk el semmivel se népünk előtt. Így legyen most is, ebben 
az órában is. Legyünk és maradjunk kontaktusban a szeretettel, Iste
nünkkel.

3. AMIT A VILÁGÉRT TENNÜNK KELL

Amikór ezeket így a szerétéiről elmondom, s szívesen teszem, úgy 
érzem, mintha hirtelen kellemes pihenésből riasztana fel bennünket 
Isten szava, Krisztus Urunk figyelmeztetése s maga a nagy parancso
lat: nem kifelé a világból. „Szeresd felebarátodat!” Isten úgy szerette 
a világot, hogy Jézus Krisztust adta érte! „Menjetek el széles e vi
lágra . . . ” „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól.” Őrizd meg őket a gonosztól! A  gonosz 
itt mindkét értelemben szerepelhet, mint a gonoszság megtestesülése, 
a sátán, vagy pedig mint személytelen rossz. Akkor, Jézus Krisztus és 
János apostol idejében volt oka ennek a könyörgésnek. Ezért is pró
báltak némelyek menekülni a világból s lettek remetékké, szerzetesekké, 
apácákká. De ma? Mi van ma a világban? Van-e értelme, hogy az igét 
a mára, a mai keresztyénekre vonatkoztassuk? Hiszen azóta sokat 
változott és fejlődött a világ. Már igen szerény lelkésztestvéreink se az 
apostolok lovain járnak híveik után, hanem a motorkerékpárt személy
autóval igyekeznek felcserélni, és ez helyes is. A  rádió is terjeszti az 
evangéliumot. Repülőgépek útján keressük fel a testvéregyházakat, s 
keresnek fel minket is távoli országok egyházi küldöttei. Már azon is 
vitatkoznak egyesek, hogy ha valamelyik égitesten értelmes élőléhyek 
vannak, s azokat űrrepülőink révén felkereshetjük, szól-e nekik is az 
evangélium, s meg szabad-e őket keresztelni! Nem sötét pesszimiz
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mus-e ma már, a mi világunkban a gonoszról beszélni, s a gonosztól 
félni ?

Felkattintjuk gondolatban a rádiót. Hallgatjuk a híreket. Két ame
rikai űrrepülő-kozmonauta kering Földünk körül már több mint egy 
hete, s találkoztak két társukkal, akik másfélszáz kilométerre a Földtől 
egy másik űrhajón meglátogatták őket. Egy szovjet szerkezet útban 
van a Vénusz-bolygó felé/ egy másik a múlt héten kísérletezett a 
Holdon való sima leszállással, s egyengette az útjukat azoknak, akik 
először jutnak el az emberek közül a Holdra. Lelkesen figyeli az egész 
emberiség ezeknek az égi járműveknek az útját. De mintegy e nagy 
ragyogás sötét háttereként elkeseredve hallgatjuk a híreket a vietnami 
háborúról, az indonéziai, kasmiri, rhodesiai eseményekről, meg arról, 
ami Dél-Amerika egyes államaiban történik. Vagy, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezete New Yorkban milyen tehetetlen, pedig mennyi 
reménységet fűztek működéséhez a népek. A  lelkünk mélyén pedig 
ott húzódik meg a szorongás, hátha megint világháború lesz, hiszen 
1939-ben se hittük, hogy akadnak őrültek, akik háborút kezdenek. Nem 
hittük, hogy a mi lakóhelyünk felett repülőgépek jelennek meg, s a 
házunktája csatatérré válik. Most pedig mintha még átkozottabb hely
zetben lenne az emberiség. Iszonyatos fegyverek birtokában van. Már 
a kisgyermekek is tudják, hogy egy új világháború végzetes lehet az 
egész emberiségre nézve. S akkor akadnak olyanok, akik mérhetetlen 
felelőtlenséggel játékba kezdtek a t ű z z e l ,  egyre inkább kénytelenek 
most már fokozni és kiterjeszteni a háborút újabb erők s talán pusz- 
títóbb fegyverek bevetésével. Az emberben az a gondolat támad: meg
van már az az őrült gazember is, aki a lavinát elindítja, sőt már el is 
indította Vietnamban! És megvannak a cinkosai is, egy hatalmas és 
művelt nép vezetői, akik azt gondolják pontosan, amit a második v i
lágháború elején a németek nagy része, s velük együtt mások is. 
nálunk is gondoltak és hangoztattak, hogy ez segíti ki őket gazdasági 
és társadalmi problémáikból, juttatja őket nagy nyereséghez és végül 
a világuralomhoz. Mit lehet és mit kell ilyen helyzetben tennünk? 
ölbe tett kézzel várjuk a mindent felperzselő atomhalált? Mire indít 
bennünket a szeretet evangéliuma, a nagy parancsolatnak embertár
sainkra vonatkozó része, az az evangéliumi igazság, hogy Istent mi e 
világon, a valóságban csak bajban levő embertársaink megsegítésével 
szerethetjük? Tehetünk-e egyáltalán valamit? A  kérdést súlyosbítja 
az a körülmény, hogy az Amerikai Egyesült Államok agresszív impe
rialista, háborús politikáját vallásos mázzal igyekszik bevonni, amivel 
kompromittálja a keresztyénséget, a mi vallásunkat is.

Teendőinkre nézve ebben az aktuális s nagyon veszedelmes hely
zetben három lehetőséget látok.

Az első feladatunk az, hogy kövessük Krisztus Urunk példáját, 
s az Ö szent nevében könyörögjünk a mennyei Atyához, szabadítson 
meg bennünket, s az emberiséget ettől a gonosztól, a háborúnak az 
átkától, s kiváltképpen a vietnami népnek adjon békét és szabadságot. 
Higgyünk Isten hatalmában, higgyünk „az imádság erejében"’, higy- 
gyünk abban, amit Krisztus Urunk az imádságról a gonosszal kapcso
latban mondott: „Ez a gonosz fajzat csak böjtöléssel és könyörgéssel 
űzhető ki” (Mt. 17. 21). Ilyen hittel imádkozzunk a békéért, s ilyen 
meggyőződéses imádkozásra neveljük gyülekezeteinket is. Hiszen ma is 
érvényes az ige: „Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében’- 
(Jakab 5, 16).

Másik, nem kevésbé fontos feladatunk a háború fenyegető rémével 
szemben az, hogy tegyünk bizonyságot békeszeretetünkről, arról, hogy
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a háborút bűnnek tartjuk, Isten ellen való véteknek tekintjük, sőt 
halálos és kárhozatos bűnnek, gonoszságnak, a sátán leggonoszabb 
fegyverének minősítjük, úgy, ahogyan erre a KBK jó, megbízható teo
lógiai alapon példát mutat, de — ha lehet — még erélyesebben és még 
konkrétebben.

A  KBK Tanácsadó Bizottsága budapesti ülésének folyó évi október 
hó 17-i határozatában a következőket olvassuk:

„Jézus Krisztus kijelenti szolidaritását azokkal, akik irgalmasságra, 
szeretetre és kegyelemre szorulnak: éhezőkkel, szóimjúhozókkai és mezí
telenekkel, a betegekkel és foglyokkal, minden elnyomottal, kizsákmá- 
nyolttal, jogfosztottal, kicsinnyel és szenvedővel. Azt várja tőlünk, 
hogy mindannyian őt követve ugyanezt a szolidaritást gyakoroljuk.” 
Ezért s most helyeslésünk kifejezéseképpen a magunk nevében foly
tatom: mi is szolidárisnak jelentjük ki magunkat mindazokkal, akiket 
gazdasági, politikai vagy katonai eszközökkel elnyomnak, valamint 
azokkal, akik faji elnyomás és az új, modern gyarmatosítás áldozatai. 
Különösen mély együttérzéssel gondolunk a vietnami nép szenvedéseire, 
szabadságáért vívott harcára. Aggodalommal tölt el minket is, hogy 
eddig még sikertelenek maradtak azok a felhívások, amelyek a vietnami 
agresszió megszüntetésére szólítják fel az Amerikai Egyesült Államo-. 
kát, s mi is követeljük, hogy az Amerikai Egyesült Államok haladék
talanul szüntesse be az Észak- és Dél-Vietnam elleni légitámadásokat, 
s tegye lehetővé, hogy Vietnam az 1954. évi genfi egyezmény alapján 
elnyerje békéjét és szabadságán

A  KBK tanácsadó bizottságának budapesti határozata kimondja, 
s mi is egyetértünk vele, hogy keresztyén módon szolidárisak vagyunk 
minden emberrel, akik Rhodesiában, Angolában, Mozambikban, Kon
góban, Dél-Afrikában, a Dominikai Köztársaságban s másutt Latin- 
Amerikában függetlenségükért s azért harcolnak, hogy hazájukban 
megszűnjön a társadalmi igazságtalanság, a faji megkülönböztetés, az 
éhezés, valamint a szabadság hiánya, s akik az új, modern gyarma
tosítás áldozataiként szenvednek.

A  KBK tanácsadó bizottságának budapesti határozata értelmében 
mi is állást foglalunk amellett, hogy

az európai biztonság kérdését, s a német kérdés békés rendezéséhez 
szükséges teendőket mielőbb vitassák meg az illetékes hatalmak — 
beleértve a közvetlenül érdekelt szomszédos államokat, a Magyar Nép- 
köztársaságot is —, semmiképpen nem helyeselve a tömegpusztító fegy
verek halmozását és továbbterjesztését, s különösképpen azt, hogy akár 
közvetlenül, akár közvetve az újjáéledő német imperializmus kezébe 
adjanak ilyeneket s ezzel újra, immár harmadszor világháború kirob
bantásához nyújtsanak lehetőséget neki.

Mi, a lutheri reformáció magyarországi örökösei szoros történelmi 
és szellemi kapcsolataink miatt különösen is kötelességünknek érezzük, 
hogy óvjuk és intsük a német népet, ne engedjen a háborús veszé
lyekkel járó kísértéseknek, ellenben velünk, népünkkel és minden 
békeszerető emberrel együtt igyekezzenek ők is a béke fenntartására, 
a vitás kérdések békés rendezésére, a békés együttélés minél teljesebb 
megvalósítására, tudván azt, hogy ez illik a békeszerető emberekhez, 
hozzánk keresztyénekhez is s ez biztosítja az atomkorszakban az em
beriség és a saját népeink fennmaradását s a jóban való előrehaladását.

Mélyen tisztelt Egyetemes Közgyűlés!
A  KBK budapesti határozatának értelmében és szellemében, vala

mint az azóta lezajlott események és az azokból szerzett tapasztalatok 
alapján ilyennek gondolom a ma annyira aktuális állásfoglalásunkat
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a nagy világ legégetőbb kérdéseiben. Ilyenformán nevezzük nevén a 
bűnt és a bűnöst. Leplezzük le nemcsak itthon, hanem az egész keresz- 
tyénség előtt, s az emberszeretet, Krisztusunk és Istenünk nevében 
tiltakozzunk a vietnami háború, s minden agresszív cselekedet ellen.

A  harmadik a tőlünk tellő konkrét segítés. Köztudomású, hogy a 
Magyar Népköztársaság hathatósan segíti nehéz harcában a hős viet
nami népet. Hogy ezt még hathatósabban tehesse, erősítsük idehaza 
a népi-nemzeti egységet, s fegyelmezetten teljesítsük kötelességünket 
a termelésben s minden jó munkában. A  békéért való munka áldoza
tokat kíván az emberiségtől, a keresztyénektől is, tőlünk is. A  „böjtölés’' 
hozzátartozik a gonosz elleni könyörgéshez. A  KBK javára tartott s 
Hirosima atombombázásához kapcsolt offertóriumot ne sajnáljuk, a leg
nemesebb és ma legfontosabb földi feladatunkat, a béke előmozdítását 
szolgálja.

A  békéért, s a háború ellen küzdj ünk fáradhatatlanul. Jó lelkiisme
rettel tehetjük éppen mint keresztyének. Tizenöt évvel ezelőtt még 
gondolhattuk azt, hogy erre nincs szükség s a keresztyének szerte a 
világon ezt nem tartják szükségesnek s hitünk velejárójának. Akinek 
külső igazolásra szorul a magatartása e tekintetben, vegye észre, hogy 
ma már akár az EVT, s így a protestáns és ortodox tagegyházak, akár 
a római pápa lényegileg ugyanazt mondja, amit mi annak idején mond
tunk, s amivel elkezdtük békeszolgálatunkat. Most már azonban nem 
elegendő általánosságokban kívánni a békét. Tovább kell mennünk. 
Meg kell tanulnunk konkrété küzdeni a békéért egyes háborús tűz
fészkekkel és hatalmasságokkal kapcsolatban. Ez a mostani egyetemes 
közgyűlésünk is tegyen így bizonyságot evangélikus népünk öntudatos 
békeakaratáról.

Ezt kívánja a jelen „világhelyzetben az isteni szeretet legnagyobb 
parancsolata. Ezért vagyunk éppen most, éppen ezekben az időkben 
ezen a világon.

4. HAZASZERETETBEN

A  nagy világproblémák után irányítsuk figyelmünket hazánkra és 
népünkre, közelebbről államunkra s egyházunknak államunkhoz való 
viszonyára.

Népünk 1945 óta gyökeres forradalmi változásokon ment át, aminek 
eredményét úgy szokás röviden megjelölni, hogy leraktuk a szocializ
mus felépítésének alapjait. Ez már idáig is a régi társadalmi és gaz
dasági rendnek a tökéletes megszüntetését jelenti. De nemcsak nega
tívumról van szó, hanem elsősorban arról a pozitívumról, hogy minden 
tekintetben igazságosabb társadalmi és gazdasági rend létesült, melynek 
talaján most már egyre jobban kivirul és érlelődik népünk szebb és 
jobb élete. Éppen az elmúlt hetekben vált köztudomásúvá, hogy most 
már dolgozó népünk életszínvonalának a lényegesen magasabbra eme
lése a fő cél. A  gazdasági élet irányításában mélyreható reformok van
nak folyamatban, éspedig olyan mértékben, hogy az csak az eddigi 
legnagyobb forradalmi lépésekhez hasonlítható, pl. a társas földművelés 
rendszerének, a szocialista mezőgazdaság kiépítésének az eseményéhez. 
Ugyanakkor még erőteljesebben tovább folyik hazánkban a kulturális 
reform, népünk műveltségi színvonalának fokozatos és tervszerű eme
lése, mégpedig a lehetőségek s népünk jól felfogott érdekei és szükség
letei szerint. Az országgyűlés múlt hónapi ülésszakának ez volt a fő 
témája és nevezetes eseménye. Mit jelent ez egyházi életünk szempont
jából? Ezt a kérdést tudomásom szerint még senki nem vetette fel.
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Hadd mondjam el hát idevonatkozólag a saját tapogatózó s inkább 
meggyőződésszerű véleményét és látását.

Az első, amit itt is látnunk, kell, az az, hogy népünk kulturális 
emelése tekintetében évszázados mulasztásokat kell behozni. Az említett 
letűnt társadalmi és gazdasági renddel együtt járt az ún. köznép álta
lános műveltségének igen alacsony foka. Bátran ki kell végre monda
nunk, hogy ebben szinte döntő szerepe volt az ellenreformációnak, 
annak, hogy a 400 évvel ezelőtt csaknem teljes egészében evangélikussá 
lett népünket tűzzel-vassal visszakényszerítsék a már akkor idejét
múlt középkori egyházba. Gondoljuk egyszer végig, mi lett volna, ha 
ez nem történik meg! Ha a szomszédos államok népei, az osztrákok, 
csehek, szlovákok megmaradtak volna velünk együtt protestánsoknak! 
Lehetetlen, hogy akkor még a XX. század első felében is csaknem kö
zépkori szinten élt volna népünk túlnyomó többsége. Ellenben nagyon 
valószínű, sőt bizonyosra vehető, hogy a művelt és jómódú észak-euró
pai és nyugat-európai népekkel tartottunk volna lépést, elkerülve a 
vallásháborúkkal és szabadságharcokkal járó mérhetetlen pusztításokat 
és szenvedést, s egész népünk érettebb lett volna a szocializmusra, mint 
amilyen 1945-ben volt. Ezekre a tényekre nem lehet egyszerűen az 
ökumenikus feledés fátyolét borítani azzal a nem is nagyon titkolt 
reménységgel, hogy igy az evangéliumhoz hű egyházakat még jobban 
ki lehet kezdeni s fel lehet őrölni. Protestáns őseink öröksége, szenve
déseik és küzdelmeik emléke világosan kijelöli helyünket és felada
tunkat népünk kultúrforradalmában. Mi a haladás mellett népünk 
nagyobb műveltsége és jóléte mellett vagyunk, azt segítjük elő s a 
népek békéjéért, a háború ellen is ezért küzdünk. Világos, hogy az 
ökumenikus mozgalomra is ehhez illő kritikai várakozással nézünk. 
Még csak nem is kacérkodhatunk azzal a gondolattal, hogy homályos, 
illetve sötét célok érdekében jócskán visszafelé menjünk történelmi 
fejlődésünk eddig megtett útján, s kb. azon a szinten találkozzunk a 
Vatikánnal, amelyen Luther Márton szerzetesi fogadalmának letétele
kor leledzett a kolostorban, örülünk, hogy a Vatikán s a római kato
likus püspökök nagy része is belátta egyházuk reformálásának a szük
ségességét. Ami azonban eddig történt, az nagyon kevés ahhoz képest, 
amit Krisztus evangéliuma kíván tőlük és tőlünk is, noha a korábbi 
katolicizmushoz képest a II. vatikáni zsinat eredményei kétségtelenül 
jelentősek. De ezek még csak az első tétova lépések a nagykorúság felé.. 
Az a reménységünk, hogy éppen népünk kulturális fejlődése előbbre
segíti a hazai római katolicizmust is a fejlődés és a haladás útján. Az 
azonban világos, hogy mi ma is ellene vagyunk minden elmaradott
ságnak és babonának, annak is, mely vallásos mezben rontja és elho
mályosítja népünk tisztánlátását az élet legdöntőbb kérdéseiben. Ilyen 
beállítottsággal nézünk népünk kulturális forradalmára. Bizonyosak 
vagyunk benne, hogy se a nagyobb jólét, se a nagyobb műveltség nem 
árthat az evangélikus embernek, a nem evangélikusokat pedig nyitot
tabbakká teszi a tiszta evangélium befogadására, a mélyebb és boldo
gabb isten- és emberszeretetre.

Államunkhoz való viszonyunkat pozitív vonások jellemzik. Az 1948- 
ban kötött egyezmény s Népköztársaságunk Alkotmánya biztosítja ha
zánkban a lelkiismereti és vallásszabadságot s lehetővé teszi a külön
böző vallású és világnézetű honpolgárok, párttagok és pártonkívüliek 
békés együttélését, s ezzel együtt a Hazafias Népfront által céltudatosan 
munkált nemzeti egységet. Egyházunk lelkészei kezdettől fogva az elsők 
között tevékenykednek a békemozgalomban, országos, megyei és helyi 
szinten egyaránt, sőt nemzetközi méretekben is, a Békevilágtanács,
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a  Keresztyén Békekonferencia s a nemzetközi egyházi világszervezetek 
^gyűlésein való többnyire aktív részvételükkel. A  jó viszony kézzelfog
ható és nagy hálára indító bizonysága, hogy államunk az egyezményben 
annak idején rögzített államsegélyen túlmenően rendkívüli államsegély
ben is részesíti egyházunkat. Népünkkel és államunkkal való össze- 
forrottságunk jeleként említem, hogy a . tavaszi nyugat-magyarországi 
árvizek károsultjainak megsegítésére elrendelt offertórium eredménye 
ötszöröse volt az átlagosnak, amire emlékezetem szerint még soha nem 
volt példa. Külföldi kapcsolataink ápolásának a lehetővé tétele, s a 
külföldi nagy testvéregyházak anyagi segítségének engedélyezése is 
külön említést érdemel ezen a helyen. Lelkészeink nemcsak esküt tettek 
Népköztársaságunk Alkotmányára, hanem népünk jólétéért és békéjéért 
mindenütt, ahol arra lehetőség nyílik, szívesen és odaadóan fáradoznak. 
Ez irányú tevékenységünkhöz jó segítséget nyújtanak a Népfront által 
rendezett papi békegyűlések is. De különösen hálásak vagyunk az Á l
lami Egyházügyi Hivatalnak, elnökének s töbtft dolgozójának a minden
irányú segítségért és eligazításért. Istentiszteleteinken nem szűnünk meg 
hálát adni azért a sok jóért, amelyben Isten szeretete hazánk révén 
részesít bennünket s könyörögni népünk békéjéért s előmeneteléért.

5. EGYHAZUNK s z e r e t e t e k e n

Mai egyetemes közgyűlésünkön a tárgysorozat egyes pontjai kap
csán részletes tájékoztatást kapunk egyházunk egészének életnyilvánu- 
lásairól. Közelebbről az egyházegyetem tanácsának és az egyetemes 
irodának működéséről, a teológiai akadémia és otthon, a sajtóosztály, 
a nyugdíj osztály, a diakóniai osztály, az egyetemes könyvtár és levél
tár, a központi alap, a gyülekezeti segély, a lelkészi munkaközösségek, 
a kántorképzés és egyházi zene, az üdülők, az egyetemes számvevőszék 
munkájáról, az egyházi építkezésekről szóló jelentéseket hallhatjuk. 
Ezekre tehát jelentésemben nem térek ki a részleteket illetően. Mégis 
legyen szabad néhány örvendetes megállapítást előrebocsátanom, más
részt néhány problémát felvetnem s ezekkel kapcsolatos feladatainkat 
megjelölnöm.

örvendetes, hogy a lelkészutánpótlás biztosítottnak tekinthető. Min
den lelkészi állás be van töltve, illetve megüresedés esetén a törvény
adta lehetőségek szerint a legrövidebb időn belül betöltésre kerül. Nem
csak az idősebb papi nemzedékről lehet elmondani, hogy teológiai s az 
általános műveltség követelményeinek megfelelő képzettségű emberek, 
hanem a fiatalabb nemzedék is általában véve jól állja meg a helyét. 
Ennek egyik legfrissebb jeleként hadd említsük meg, hogy a Magyar 
Televízió világirodalmi vetélkedőjén az első díjat Shakespeare drámái
nak ismerete alapján egyik fiatal segédlelkésztestvérünk, ifj. Harmati 
Béla nyerte el. Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjas helyek is elősegítik 
az ifjú lelkésznemzedék szellemi színvonalának emelését. Jelenleg 1—i 
fiatal lelkésztestvérünk tanul Kelet-, illetve Nyugat-Berlinben, s remél
hetőleg sikerül a jövő tanévben az észak-európai államokba is ösztön
díjasokat küldenünk. Egyházi sajtónkkal, könyvtárunkkal, levéltárunk
kal, teológiai konferenciáinkkal is igyekszünk lelkészeink szolgálatát 
előmozdítani, örülünk, hogy egyeseket az elmúlt években kiváltképpen 
való teológiai munkásságukért akadémiánk doktori címmel tüntetett ki. 
Szeretettel köszöntőm egyházunk új teológiai doktorait, először Káldy 
Zoltánt, akit a pozsonyi teológiai fakultás tüntetett ki tiszteletbeli dok
tori címmel, továbbá Groó Gyula, Prőhle Károly professzor urakat,
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Rédey Pál és Vámos József lelkész, intézeti tanár urakat, mint új teoló
giai doktorokat.

Arra törekszünk, hogy minden lelkészcsaládnak meglegyen a min
dennapi kenyere is, és a korszerű lakása. Ezen a téren az elmúlt két 
esztendő alatt sok jó történt. Több lelkészlakást újjáépítettünk, s kor
szerűsítettünk. Az egyházvezetőség továbbra is úgy juttatja segélyhez 
az egyes gyülekezeteket, hogy azt a lelkészlakás korszerűsítésére for
dítsák. Ezt még mindig nem értik egyes gyülekezeteinkben, s ugyan
akkor csodálkozunk, hogy vidéki lelkészeinket is elkapta a fővárosba 
tódulás láza. Nem mindet, hála Istennek. Az lenne azonban a kívánatos, 
ha lelkésztesvéreink mindenütt, ahol csak emberek élnek, a missziói 
parancsnak eleget téve hálás és megelégedett szívvel végeznék szolgá
latukat. Hol van Schweitzer Albert lelkületétől az olyan lelkész, aki 
talán kifogásolja az őserdők doktorának teológiai felfogását, s ugyan
akkor nemhogy Afrikának primitív körülményei között nem lenne 
hajlandó az evangéliumot* hirdetni, hanem rosszul érezné magát a saját 
népe körében, a saját hazájában is! Ahelyett, hogy a fővárosba töre
kednének, vessék fel a lelkiismeretük előtt az ilyenek a kérdést, hogy 
ők maguk mit tettek, tettek-e egyáltalán valamit azért, hogy falusi 
népünk életkörülményei .megjavuljanak.

A  nyugdíjosztály még bírja a ráháruló egyre súlyosbodó terheket. 
De már éppen csak hogy bírja. Jó lenne, ha kivétel nélkül mindenki 
nagyobb felelősséget tanúsítana nyugdíjasaink sorsa iránt, s különösen 
némely érthetetlenül notórius nem fizető mielőbb teljesítené hátralékos 
kötelezettségeinek rendezését. Diakóniai munkánk továbbra is, ha sze
rény keretek közt, sokszor szegényesen is, de dicséretre méltó módon 
folyik. A  gyülekezeti segély munkája is évről évre több gyümölcsöt hoz. 
Lelkészi Munkaközösségeink D. Káldy Zoltán püspök úr lelkes irányí
tásával, s espereseink vezetése alatt szorgalmasan tevékenykednek. Egy
házi sajtónkról annyit, hogy az egyfelől ellátja lelkésztestvéreinket a 
szükséges magyar nyelvű, színvonalas irodalommal, másfelől — gon
dolok hetilapunkra — friss hírszolgálattal s aktuális olvasmányokkal 
szolgálja egyházunk népét. Az egyetemes könyv- és levéltár rendezésére 
kitűzött idő letelt. Illetékes állami szakemberek véleménye szerint, ha 
sokkal lassabban is, mint gondoltuk volna, de mégis jó eredmények 
születtek ezen a téren is. Természetes, hogy most már azon kell gon
dolkodnunk, hogyan folytassa könyvtárunk és levéltárunk további szol
gálatát. Anyagi tekintetben az a helyzet, hogy gyülekezeteink áldozat- 
készsége ha nem is sokat, de ismét növekedett.

Az elmúlt hónapban tartott két kerületi közgyűlés részletesen hal
lotta és tudomásul vette az egyes kerületek s ^egyházmegyéik, valamint 
gyülekezeteik életéről a jelentéseket. Amit előzőleg elmondtam, az össz
hangban van a kerületi közgyűléseken elhangzottakkal. Az is, ami a 
jelenlegi világhelyzet legégetőbb problémáiról, de természetesen a leg
újabb eseményeknek megfelelően elhangzott.

A  felekezetközi viszonyokról annyit, hogy a magyar egyházak Öku
menikus Tanácsát alkotó református, baptista, metodista és ortodox- 
egyházak vezetőségeivel szívélyes jó viszonyban vagyunk, sőt velük 
együtt munkálkodunk népünk és a népek békéjéért, elsősorban a Ke
resztyén Békekonferencia állásfoglalásai alapján, amelyeknek a ki
alakításában viszont a magyar egyházak, közöttük mi is elsőrendű sze
repet játszunk. Részt vettünk tavaly a prágai Keresztyén Békevilág
kongresszuson, s az idén vendégül láttuk a KBK Tanácsadó Bizottságát, 
melynek margitszigeti ülésezésén kb. 200 külföldi egyházi békeharcos 
jelent meg. Együtt fordítják az evangélikus és református szakemberek
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a bibliát mai magyar nyelvre s a korszerű bibliai tudományoknak meg
felelően. Reméljük, az új évben már lényegileg elkészül a fordítás. 
Ökumenikus tekintélyünk jeleként könyvelhetjük el, hogy a Magyar- 
országi ökumenikus Tanács főtitkára, dr. Ottlyk Ernő teol. professzo
runk lett. Rendszeresen képviseltetjük magunkat az EVT-ben, az LVSZ- 
ben s azok több bizottságában, az Európai Egyházak Konferenciáin, 
a Hit- és Egyházalkotmány nevű ökumenikus bizottságban. Népünk és 
az emberiség békéjéért szívesen munkálkodunk együtt haladó római ka
tolikus egyházi emberekkel is. Dogmatikai különbségek, s az evangé
liumhoz való viszonyunk és hűségünk problémái józan megítélés szerint 
ezt teszik lehetővé és szükségessé is. E tekintetben már bizonyos kez
deti problémázás után kialakult nálunk a helyes ökumenikus szabály: 
hűnek maradni evangéliumi és reformációi örökségünkhöz, s a közös 
nagy emberi feladatokért együtt munkálkodni azokkal, akikkel lehet.

Végül önmagunk együtt munkálkodásáról is szeretnék néhány szót 
mondani. Az előzőleg említett szabály érvényesül erre vonatkozólag is. 
Az evangélikus emberek se egyformák. A  kegyelmi ajándékok, s a 
talentumok nem egyformák, más szempontból nézve: nem vagyunk 
egyformák vérmérséklet, tapasztalatok, iskolázottságunk, az évek száma, 
a múltunk stb. tekintetében. Munkaköreink is különbözőek. A  felelős
ségünk körei is. Ezt bizonyos határokon belül egyházunk gazdagságá
nak tekinthetjük. Az uniformizálás nemcsak protestáns hagyományaink
kal, hanem magával bibliai hitünkkel ellenkezik, s a józan ész se he
lyesli. Fontos azonban munkánk, egyházi szolgálatunk közös célokra 
irányuló, közös céloktól meghatározott és. kialakított egysége, összhangja. 
Visszatekintve a mögöttünk levő eseményekben és tennivalókban gazdag 
esztendőkre, hálával kell megállapítanunk, hogy nemcsak egyházunk 
egyetemes felügyelője és a püspökök, az esperesek s a teológiai tanárok 
közt folyt harmonikus együttműködés, hanem a lényegileg egységes 
teológiai és egyházpolitikai alapállás szinte egyházunk egészében álta
lánossá lett, így mindenekelőtt a gyülekezeti lelkészekkel való egyet
értés és együttműködés vonalán. A  szeretet evangéliumának egyházá
ban ez nem is lehet másként, s erre a jövőben is nagy súlyt helyezünk. 
Hiszen árról ismerik meg az emberek, hogy az evangélium hívei va
gyunk, hogy szeretetben tudunk együtt élni, és együtt munkálkodni.

Erre a jó egyetértésben és szeretetben való együtt munkálkodásra 
azért is nagy szükség lesz az új esztendőben, mert a zsinati előkészületi 
munka jelenlegi állapota remélhetőleg lehetővé fogja tenni törvényhozó 
zsinatunk összehívását és eredményes új és jó egyházi törvénykönyvet 
alkotni képes munkáját.

*

Jelentésem végén ezzel a megállapítással és ígérettel szeretnék 
köszönetét mondani legközelebbi és minden munkatársaimnak. Mihályit 
Ernő egyetemes felügyelőnknek, D. Káldy Zoltán püspöktársamnak, 
dr. Fekete Zoltán egyházkerületi felügyelő úrnak, Harkányi László fő
titkárnak, a teológiai akadémia dékánjának és professzorainak, az egye
temes ügyosztályok, az egyetemes pénztár, egyházi sajtónk vezetőinek, 
espereseinknek s egyházmegyei felügyelőinknek, a minden fokozatú 
presbitériumainknak, s legfőképpen egyházközségeink lelkészeinek, gond
nokainak, felügyelőinek, egyáltalán mindazoknak a férfiaknak és nők
nek, akik az elmúlt években hűségesen és odaadással munkálkodtak 
az egyházban. Jutalmuk megvan Istennél, az Ö országában. Isten szere
tető legyen és maradjon továbbra is egyházunkkal, mindnyájunkat 
vezesse s tegye erőssé és alkalmassá a neki tetsző, népünk és az em
beriség javát szolgáló szent munkára. Dr. Vető Lajos
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Engedetlenségből engedelmességre

Böjti igehitdetéssorozat Jónás könyvének üzenetéről

BEVEZETÉS

Jónás kis könyvecskéje — mindössze négy rövid fejezet — szerényen 
húzódik meg az Ót prófétai iratai között. Ha azonban figyelmesen 
tanulmányozzuk, úgy járunk vele, mint ahogyan azt egyszer Luther 
a Szentírás könyveiről szólva megjegyezte: Hogy ti. amikor mindig 
újra bejárta a biblia tágas gyümölcsöskertjét s megrázogatta annak 
fáit, gyakran megesett, hogy valamely jelentéktelennek látszó fácskáról 
váratlan és ízes gyümölcsök hullottak a lába elé. Így van ez a legna
gyobb mértékben éppen a Jónás könyvecskéjével is. Egy bűnbánatra 
hívó prófétai küldetés története ez, igazi böjti történet: az egyházat 
ma is termékeny bűnbánatra, megújulásra hívó üzenet.

Jónás próféta személyét a könyvecske írója ismertnek tételezi fel. 
Jónásról, az „Amittai fiáról” II. Kir. 14,25-ben olvashatunk: . . . „az  Úr
nak, Izrael Istenének beszéde szerint, melyet szólott volt az ő szolgája 
Jónás próféta, az Amittai fia által, aki Gáth Kéfeből való volt” . Ezek 
szerint a nevezett próféta II. Jeroboám király (787—747) idejében mű
ködött. Működésének történeti háttere tehát az északi országrész törté
netének egy mozgalmas szakasza; Ámos próféta valószínűleg kortársa 
volt.

A  Jónás könyvének tartalma azonban nem illik ebbe a keretbe, 
hanem egy későbbi korba vezet bennünket. A  könyv 'egyébként isme
retlen szerzője egy olyan korból szól, amikor Izraelnek már félelmetes 
tapasztalatai voltak a hatalmas asszír birodalommal való találkozásról. 
732-ben Asszíria adófizetőjévé tette Izraelt, majd 721-ben elfoglalta 
annak fővárosát Samáriát s véget vetett Észak-Izrael önálló állami 
létének. Bekövetkezik ez országrész lakosságának teljes felszívódása az 
idegen népek között. Isten ítélete ez engedetlen népén, „elveié az Ür 
az ő színe elől az Izraelt, amint megmondotta minden ő szolgái a pró
féták által” . (II. Kir. 17,23). A  prófétai könyv szerzője mindezek tuda
tában és ismeretében hirdetteti Isten univerzális, minden népek és em
berek számára szóló, megtérésre hívó és üdvösséget ígérő kegyelmi 
akaratát — még Ninive, tehát Asszíria számára is. S ezt olyan módon 
teszi, hogy nem egy próféta — Jónás — igehirdetését közli, hanem 
mondanivalóját egy a prófétával megesett — nyilvánvalóan költött — 
történet formájába öltözteti. Hogy mindezt miért fűzi Jónás próféta 
kétségtelenül történeti, a Kr. e. VIII. századi személyéhez, azt ma már 
nem lehet megállapítani.

A  könyv valószínűleg nem keletkezhetett az V. Kr. e. évszázad 
előtt, tehát a babiloni fogság utáni időben kell létrejöttét keresnünk. 
Ebben a korban élnek elevenen Deuteroézsaiás üdvuniverzalizmust tük
röző gondolatai (És. 40—55. r.). Ninive már 612-ben elpusztult s a könyv 
szerzője úgy tekintett rá vissza, mint régmúlt idők legendás hírű váro
sára.
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Az Öt egyéb feljegyzéseiben is tud arról, hogy Jahve követeit nem 
csupán Izrael választott népéhez küldi, hanem üdvösséget szánt a világ 
minden népének (II. Móz. 3,10; I. Kir. 19,15; II. Kir. 5. stb.). Ruth 
könyve a maga egészében énnek az univerzális, világraszóló isteni ke
gyelemnek a meghirdetője, de ide számíthatjuk Melkicedek (I. Móz. 14) 
és Baálám (IV. Móz. 22—24. r.) titokzatos alakját, illetőleg történeteit 
is. Jónás könyve azonban páratlan erővel szólaltatja meg ezt az üze
netet s ezzel szinte Űt-i magasságokba emelkedik.

Jónás neve azt jelenti: galamb. Anélkül, hogy az allegorisztikus 
és szimbolisztikus magyarázatok sikamlós talajára akarnánk tévedni, 
talán mégis szabad e név jelentésénél arra gondolni, hogy a galamb 
képe a Szentírásban összefonódott Isten békességet, életet, üdvösséget 
akaró mentő szeretetének kifejezésével (Noé története, Jézus megkeresz- 
telése stb.).

A KÜLDETÉS 

Jónás 1,1—2

„És lön az Ürnak szava... "  A  Szentírás tanúsága szerint minden 
igazában így kezdődik, hogy Isten megszólal. Minden igazi kezdet a 
teremtő igében adatik. Hitünk szerint a világé és az emberé is és az 
ember üdvösségéé is (I. Móz. 1,3.26; Jn. 1,1—3).

Isten megszólalása tartalmában mindig konkrét; többnyire sze
mélyhez szóló, tehát megszólítás, felszólítás, felhívás, igénybevétel s 
ezért feleletet kíván. Ez magában véve is kegyelem: Isten hozzánk for
duló, alászálló jóindulata. Akkor is az, ha formájában parancs, tilalom, 
vagy éppen ítélet, mint ebben az esetben is. Mert az, hogy Isten velünk 
szóba áll, mindenképpen kegyelem, mert céljában jót akar; Isten soha
sem a bűnös vesztét akarja, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Isten 
megszólalásában mindig felkínálja a vele való közösség lehetőségét; 
társaságába hív, szövetségébe fogad. Az egész Szentírás — már nevében 
is: Ó- és Üjtestamentom, — szövetség — tanúsága Isten ilyen szándé
kának. Jónás könyve különösen is az. „A  hit vigasztaló példája és Isten 
világot szerető jóságának hatalmas és csodás példája” (Martin Luther: 
Jona, 1938.) — Nem véletlen, hogy az első keresztyén gyülekezetek 
istentiszteleti helyiségeiket igen gyakran ékesítették Jónás történetének 
ábrázolásával. Ebben valószínűleg nemcsak az vezette őket, hogy Jézus 
maga is többször hivatkozott a „Jónás jelére” (Mt 12,39—41; Lk 11,29— 
32), hanem még inkább ennek a történetnek magának a mélyértelmű 
üzenete Isten világot mentő szeretetéről

Isten elhívása, megszólítása legtöbbször küldetés is. Akit Isten elhív, 
azt el is küldi, annak feladatot is ad s ez a feladat, a küldetés parancsa 
is mindig konkrét. Amikor Isten Jónást megszólítja, ezzel a maga embe
révé, szolgájává teszi s konkrét feladatot bíz rá: Kelj fel, menj Nini- 
vébe.

Ninive, a nagy város, a maga korában híres és részben hírhedt 
világváros volt, Asszíria birodalmának fővárosa, a Tigris folyó felső 
folyásánál. Itt székeltek az asszír királyok fényes palotáikban. Ma 
romok emlékeztetnek csak az egykori dicsőségre s az egyik domb, nyil
ván a Jónás történetére utalva, ezt a nevet viseli: Nebi junus, Jónás 
dombja.

Ninive a hagyományban jelképévé vált a „bűnös város” -nak, amely-
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nek gonoszsága felhatott Isten színe elé. Jónásnak azonban (küldetése 
során éppen azt kell megtanulnia, hogy Isten szeretete ezt a várost is 
magához akarja ölelni, mint a világ minden városát is. Melyik városról 
ne lehetne elmondani, azt az ítéletet, amely Ninivéről elhangzik s a 
történelem melyik időszakában ne lenne az érvényes? S hol van az a 
falu, vagy akár magános hajlék, vagy emberi szív, .amelynek ne lenne 
sürgősen szüksége Isten bűnbocsátó szeretetére? S melyik keresztyén 
ember, vagy gyülekezet mondhatná el valaha is magáról, hogy ez az 
ítélet és ez a kegyelem reá nem érvényes? Mindenütt Nini ve van és 
Ninive mindenütt van s ezért mindannyian valamiképpen „niniveiek” 
vagyunk. A  hivő ember sem kívül él a világon, valahol mellette, vagy 
éppen fölötte, hanem nagyon is benne, sőt a világ is benne van mélyen 
a szívében. Maga is része a világnak, — annak a világnak, amelyről 
az evangélium azt hirdeti, hogy Isten szeretetének tárgya, olyannyira, 
hogy a fiát adta érette (Jn 3,16).

Éppen ezért Isten az ő szolgáját, Jónást ebben az esetben, nem 
kifelé küldi ebből a világból, hanem heleküldi a világba. Isten népének, 
a gyülekezetnek, már az ótestamentominak is s azután az újtestamen- 
tominak, mindig az volt egyik legnagyobb kísértése, hogy ki akarta 
magát vonni a világból. Esetleg éppen a félreértett böjt címén. „S vajon 
nem azért idegenedett el a világ is az egyháztól, mert nem találta meg 
nála azt a segítséget és megértést, amire problémáiban szüksége lett 
volna?” (Pfendsack: Dér lachende Fisch, 1965.) Nem azért „istentelen” 
a világ, mert életidegen lett az egyház?

Jónás és Ninive, egyház és világ összetartoznak. Az egyház mindig, 
küldetésben van. Irány: a világ! Csak addig maradhat Isten népe, amíg 
ehhez a küldetéséhez hű marad. Amíg útban levő és úton járó egyház. 
Amíg újra meg újra megszívleli a parancsot: Kelj fel és menj! A  babé- 
rain restül megpihenő egyház hűtelen az igéhez, mely elindítja a világ 
országútjára. — Jónás talán szívesebben várakozott volna, amíg a nini- 
veiek jönnek Izraelbe. A  parancs azonban nem így hangzott: várj, 
harangoztass, — hanem így: Kelj fel és menj!

Isten maga is útrakelt, elindult és megérkezett a világba, az ember
hez Jézus Krisztusban. Erre az elindulásra emlékeztet karácsony s arra, 
hogy ezt az utat végigjárta s célhoz érkezett, emlékeztet a böjt ideje: 
nagypéntek és húsvét. Jézus Krisztus keresztje Jeruzsálem kapui előtt 
állott; kint a világban s érette.

A hit — ha igazi volt — sohasem volt a kegyes szív belső, privát 
ügye csupán, hanem mindig egyúttal szolgálat is volt és felelősség- 
vállalás, küldetés, feladat, követségben járás, üzenetvitel, híradás Isten 
szeretetéről. Nem valamely titkos tudomány féltékeny őrzői a hívők, 
hanem a szent újság boldog rikkancsai: Isten szereti az embert s meg 
akarja menteni.

Ennek az igazságnak csak látszólag mond ellent az a valóság, hogy 
Isten parancsa Jónást Ninivébe elsőbben ítéletet hirdetni küldi. Az el
beszélés végéből (4. r.) kitűnik, hogy Isten e bűnbánatra hívó prédiká
cióval megtérésre akarja bírni a niniveieket. S amikor ez bekövetkezik, 
készen van bűnbocsánata. Isten megítélő, cjorgáló szavának is ez a célja: 
az ember megmentése. Ezt a távoli célt néha kerülő úton és sok aka
dályt leküzdve kell elérni, Isten maga azonban soha nem téveszti szem 
elől. Nem szabad — nem szabadna — szem elől téveszteni soha a szol
gáinak sem. A  törvény, az ítélet hirdetése, a bűnbánatra hívás sohasem 
öncélú, hanem mindig „Krisztusra vezérlő” akar lenni.
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A MEGFUTAMODAS 
Jónás 1,3—16

Az egyház mindig küldetésben van, mondottuk, e küldetés azonban, 
amely „széles e világra” szól, sohasem marad meg elvi általánosságok
ban, hanem mindig konkrét jelleget kap. Éppen ez teszi a feladatot 
nehézzé. Nem általánosságban kell Isten üzenetét hirdetni, hanem azok
nak, akikhez éppen elküld. Nem általában kell „minden embert” sze
retni — ez nem volna nehéz —, hanem azokat, akiket Isten élénkbe 
állít.

Jónás is nyilván ezért érezte nehéznek. A  feltételezés, hogy Nini- , 
vébe menjen, az ellenséges, az Izrael létét végpusztulással fenyegető
— s mint a történelem tanúsítja, valóban el is pusztító — asszír biro
dalom fővárosába, képtelenségnek tűnik előtte. Ezért ellenszegül a pa
rancsnak. Ahogyan ezt teszi, az ismét páratlanul áll Izrael prófétái 
történetében. Mert arról más prófétáknál is hallunk, hogy perbe szálltak 
Isten akaratával, rúgódoztak küldetésük ellen (pl. Jeremiás: 1,6; 20,7 kk; 
vagy Mózes: II. 4,1-0 kk), vagy hogy időnként megkeseredés és kétel
kedés vett erőt rajtok (pl. Illés: I. Kir. 19,4). Azt azonban csak Jónás 
teszi meg, hogy se szó, se beszéd, egyenesen megfutamodik küldetése 
elől. Talán azért, mert előre sejti, hogy Isten megtérésre hívó ítéletet 
akar hirdettetni vele, pedig neki Ninive ellen legfeljebb a megmásít
hatatlan pusztulás hirdetéséhez fűlnék a foga? Lehetséges s ez a maga
tartása sajnos nem maradt utódok nélkül Isten népe történetében.
A  kegyesek mindig könnyen hajlottak arra, hogy eltaszítsák maguktól
— s ha lehet Istentől is! — a „bűnösöket” (Lk 15,1—2). S Jónás és 
minden izraelbeli ember számára Asszíria maga az „istentelenség” 
megtestesülése, az Isten népét elnyeléssel fenyegető rém képe. Hogyan 
hirdethetné éppen itt Isten üzenetét s éppenséggel kegyelmi célzatú 
üzenetét a próféta?

Akárhogyan is van, Jónás megfutamodik, szökevény lesz a szó 
szoros értelmében: elhagyja még Izrael földjét is, hogy igy szaladjon 
az Ür szeme elől. Mintha bizony azzal, hogy átlépi az ország határát, 
kikerülhetne „Isten keze hatósugarából! Talán nem ismeri a zsoltáros 
vallomását: „Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fus
sak?... ha a hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó szélére szálla
nák, ott is a te kezed vezérelne engem ...” (139. zsolt. 1—13).

Jáfóba megy tehát — a mai Jaffa kikötőváros, már akkor is jelen
tős tengeri forgalmat bonyolított le — s egy Tarsisba induló hajóra 
vált jegyet. Tarsis valószínűleg a spanyol partvidéken fekvő föníciai 
gyarmatvárossal azonos (Artúr Weiser: ATD 24., 217. o.). Ókori felfogás 
szerint, a korabeli földrajzi fogalmak szerint, Tarsis tehát a világ — az 
ismert világ — végét jelentette. Pontosan ellenkező irányban — észak
nyugatra — feküdt, mint ahová — Ninivébe — a prófétát Ura küldötte. 
Az ellenszegülés, a menekülés, a feladat elől való kitérés valóban nem 
is lehetett volna tökéletesebb. Száznyolcvan fokos fordulattal éppen a 
szöges ellenkezőjét teszi Jónás annak, mint amit neki Ura parancsolt.

Az Urának engedetlen, küldetése iránt hűtelen egyház menekülési 
kísérletei sokfélék lehetnek, ma is. Ilyen lehet a belső körre való vissza
vonulás is, vagy esetleg éppen a lázas tevékenységbe menekülés, a lé
nyeget a formával összetévesztő, kapkodó keresése mindig újabb és 
újabb módszereknek stb. Mindezekben az „Űr elől” való menekülés 
rejtőzik, vagyis az Isten színe előtti számadás felelőssége elől való 
kitérés kísérlete. Pedig a kérdés: Hol van a te felebarátod? — előbb- 
utóbb utoléri a dezertőr egyházat.
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Utolérte Jónást is. Egészen meglepő módon méghozzá. Az idegen 
hajó — nyilván pogány — legénységében állítja elébe a felebarátot 
Isten. Rá kell jönnie, hogy hiába fordított hátat Ninivének — és ezzel 
persze Istennek is —, nincsen egyedül. Sorsközösségben van azokkal, 
akikkel egy hajón utazik. Isten számon kéri tőle megfutamodását s a 
reá szakadt ítélet örvényébe kerül az egész hajó. Bűne miatt szenved
nek s végveszélybe kerülnek mások is. Isten hajlandó volt Ábrahám 
közbenjáró könyörgésére tíz igaz emberért könyörülni Sodomán (I. Móz. 
18,22 kk), — most pedig egy ember vétke az oka sokak romlásának. 
S ez az egy ember éppen — Isten szolgája! Az ítélet mindig Isten 

' házanépén kezdődik; ezért olyan nagy az övéinek felelőssége.
A  viharba jutott hajó népe minden terhet és felszerelést a vízbe 

dob, hogy könnyítsen a vitorlás helyzetén. A  jelenet élénken emlékeztet 
Pál hasonló úti élményére (Csel. 27,18—19). Mennyire más azonban Pál 
szerepe és szolgálata a Rómába tartó hajón, mint Jónásé a Tarsisba 
igyekvőn! Pál magatartását a hit bizonyossága s éppen ezért a helyzet 
hűvös, józan felmérése jellemzi, ezért bölcsek tanácsai, határozottak 
tettei, magávalragadó példája. Jónás — alszik. Az Isten elől menekülő 
embernek nincs mondanivalója és nincsen imádsága sem. Az engedetlen 
egyház nem hasznára, hanem veszedelmére és terhére van a világnak.

Jónás hajójának legénysége imádkozik. A  maguk isteneihez kiálta
nak, tehát a pogányság isteneihez, mégsem lehet cselekedetüket haszon
talan babonának minősíteni. A  tőlük telhetőt teszik és ezzel megszé
gyenítik Jónást, aki semmit sem tesz, sőt a bűnvallomást is csak a 
sorsvetés leleplezése kényszeríti ki belőle. A  szerepek félelmetesen meg
cserélődnek: Isten szolgája hallgat, tétlen és tanácstalan, sőt oka minden 
bajnak és veszedelemnek, a pogány hajósnép pedig imádkozik s megtesz 
minden tőle telhetőt. S ezzel tudatlanul is emlékeztetik a szökevény 
prófétát hűtlenül elhagyott feladatára.

„Jónás megfutamodásának következményeit nemcsak ő maga kény
telen viselni. Anélkül, hogy okát tudnák, a pogány hajósok is halálos 
veszedelembe kerülnek általa. Ugyanabban a hajóban utazunk mind
annyian, hívők és nem hívők, keresztyének és pogányok, egyház és világ. 
Ha Isten elhívottai nem teljesítik szolgálatukat, megfutamodnak külde
tésük elől, a világ is megszenvedi engedetlenségüket. Vajon korunk 
tengere egynémely viharának felidézésében nem a keresztyének mulasz
tásai okolhatók?” (Pfendsack, i. m. 30. o.).

A  böjt az egyház öneszmélésének ideje kellene hogy legyen. Alka
lom arra, hogy az önvizsgálat őszinte magatartásában nézzen szembe 
feladataival és mulasztásaival. A  bűnbánat azonban csak akkor ér célt, 
ha életfelújulásra vezet. Mert a nem Isten szerint való megszomorodás 
gyümölcstelen (II. Kor. 7,10).

így történt ez Jónás esetében is. Jónás nem titkolhatja többé vétkét, 
de nem lát más kiutat, mint a halált. Inkább az önkéntes halált vá
lasztja, mint az engedelmességet. „Fogjatok meg és vessetek engem a 
tengerbe . ..” Talán ebben látja az Isten előli menekülés utolsó lehető
ségét? Némely öngyilkosságnak valóban ez a motívuma. Ótestamentomi 
felfogás szerint a halálban kiesik Isten kezéből az ember (Zsolt. 6,6; 
30,10; 88,11—13; 115,17). Vagy talán azt véli, hogy ha mintegy végre
hajtja magán Isten ítéletét, ezzel kiengesztelheti a haragvó Urat? Nagy 
tévedés, mert Isten az ítéletet éppúgy nem engedi ki kezéből, mint a 
bocsánatot. Jónásnak ezt még meg kell tanulnia, a lecke java még 
hátra van.

Böjt idején Jónás engedetlen halálramenése Jézus Krisztus enge
delmes keresztáldozatát juttathatja eszünkbe. A  hűtlen próféta meg
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érdemelte sorsát; terhétől megkönnyebbülve megmenekült a hajó, meg
szabadultak az emberek, kikre csak romlást hozott, holott az üdvösséget 
kellett volna hirdetnie számukra. Az ártatlanul szenvedő Jézus, aki 
semmi méltatlant sem cselekedett (Lk 23,40—41), az egész világnak 
szerez szabadulást.

A MÉLYSÉGBŐL 

Jónás 2,1—11
A  tengerbe vetett Jónást Isten megmenti — úgy, hogy látszólag 

még nagyobb veszedelembe taszítja. Ez Jónás haltól való elnyeletése 
elbeszélésének az értelme. Isten ítélete az élet-halál révére veti az 
engedetlen prófétát, a lét-nemlét határára. Nem engedi Valóra váltani 
öngyilkos szándékát, de elvágja a menekülés magaválasztotta útját is. 
Jónás a halban: az életfunkcióitól felfüggesztett, de Isten további tervei 
számára megőrzött egyház. Isten kegyelmes Ítéletének képe ez a külö
nös holteleven állapot, amibe hűtlen szolgáját az Ür keze veti.

Jónás a cetben — a szövegben egyébként csak valamiféle nagy 
halról van szó — minden időkben a biblíaolvasók botrányköve, sokszor 
gúny tárgya, máskor erőltetett magyarázati kísérletek kudarcainak 
színtere. A  szöveg figyelmes olvasása megmutatja, hogy a könyv szer
zője valószínűleg háromféle szöveganyagot, hagyományt dolgozott össze 
elbeszélésében. Az 1. és a 11. — első és utolsó — -versében a fejezetnek 
egy nagy halról van szó. A  2. verssel kezdődő bűnbánati imádságban 
(zsoltárszerű szövegben) viszont, az eredeti szöveg többes számban 
„halakat” említ. „A  halak közül” („aus dér Mitte dér Fische” , Ungern 
Sternberg: Dér Tag des Gerichtes Gottes, 157. kk o.) imádkozik, ill. 
kiált Istenéhez Jónás. — Végül magában az imádságban már nincsen 
halról, vagy halakról szó, hanem a „mélységről” , a „Seol torkáról” , 
vizekről, habokról, örvényről. A  kép tehát inkább az, mintha valamely 
irdatlan örvény — mint amilyen pl. a Mael-özön, vö. E. A. Poe elbe
szélését — egészen a tenger fenekére sodorta volna le a hajóból kivetett 
prófétát. Így érthető a „hínár szövődött fejemre” kifejezés is (a hal 
gyomrában nincsen hínár). — Mindezek azt mutatják, hogy a hal-motí
vum nem olyan értelemben lényeges része a Jónás-történetnek, mintha 
természettudományosán is elfogadható magyarázatot kívánna adni a 
próféta tengerből való megmenekülésére. Maga a tengerben való há
nyattatás is túlutal önmagán — hiszen egyébként sem történeti tényről 
van szó — s arra figyelmeztet, amit Jónás is kimond imájában: hogy 
a szökevény szolga Ura kezébe esett. Sőt éppen most kell felismernie: 
itt is és mindenhol Isten kezében van. Ehhez a felismeréshez azonban 
valóban egészen mélyre kellett szállania, „a hegyek alapjáig” , ahol 
..bezáródtak a föld závárjai felettem”.

A  bűnbánat, a böjt útja mindig a mélységbe vezet. Vagyis arra a 
felismerésre, amit énekeskönyvünk 349. énekében így fejez ki a refor
mátor: „Bűnösök hozzád kiáltunk a mélységből nagy Isten, ó hallgass 
meg, kérünk, ne hagyj elveszni bűneinkben. Ha te mindazt számba 
veszed, amit vétettünk ellened: ki állhat meg előtted?” A  bűntudat, 
a mulasztások, vétkek számbavétele, nyomasztó érzete azonban Jónás
nál is szinte egyidejű az Isten irgalmába vetett reménységgel, sőt a 
meghallgattatás biztos tudatával. A  megpróbált, megítélt, megdorgált, 
megfegyelmezett hivő ember és egyház örvendezni is tud ebben a 
helyzetében, mert benne meglátja az Atya szándékát, aki éppen gyer
mekeit tünteti ki azzal, hogy neveli őket; neveli, hogy szolgálatukra 
alkalmassá tegye.
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Az igazi bűnbánat mindig Isten elé állít. „Elvettettem a te szemeid 
elől” , panaszolja a próféta. Feladatához lett hűtlen, ninivei küldetésé
hez. de ezért Istennek tartozik számadással. Istennel van dolga akkor 
is, amikor emberek elleni vétkezését verik a fejéhez. „Egyedül te elle
ned vétkeztem. . ( 5 1 .  zsolt. 6.). S ezért vágyódik vissza Isten templo
mába, mert csak Isten jelenléte, a vele megújult közösség, szövetség 
szerezhet gyógyulást. Jónás elveszett ember, de éppen igy lehet meg
talált s új életet nyert emberré. A  bűnbánat éppen az élet jele. A  halálé 
a kétségbeesés. Jónásnak a mélységbe kellett jutnia, hogy valóságos 
helyét felismerje.

Amikor Jézus az Üt tanúsága szerint (Mt 12,38—42; 16,1—4; Lk 
11,29—32) saját üdvösségszerző művével kapcsolatban a Jónás jelére hi
vatkozik, akkor éppen a hal-epizódot említi ^amiképpen Jónás három 
éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az embernek 
fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában” . Az összefüg
gésből kitűnik, hogy Jézus elutasítja az írástudók és farizeusok — kora 
kegyesei — jelkívánását, azzal, hogy más jel nem adatik nekik, mint 
a „Jónás jele” . Ugyanekkor, párhuzamot von kortársainak kemény- 
szívűsége és a niniveiek magatartása között, akik annak idején meg
tértek a Jónás prédikálására, s ezért az utolsó ítélet alkalmával vádolni 
fogják majd Jézus kortársait, akik az ő beszédére nem hallgattak, — 
pedig „nagyobb van itt Jónásnál” . Jézus tehát ismerte ezek szerint 
Jónás könyvét és annak üzenetét jelentősnek tartotta, annyira, hogy 
felhasználta a saját igehirdetésében. A  „Jónás jele” ezek szerint Isten 
szeretetét mutatja a kegyelmi időben; Isten Jónást, engedetlen szolgáját, 
nem vetette el végképpen, hanem az ítéleten — halálon — át életre 
mentette át, hogy új szolgálati lehetőséget adjon neki. Jézus Krisztus 
halála és feltámadása is ennek a szeretetnek a jele: betelt a kegyelmi 
idő, elérkezett az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evan
géliumban.

„A  keresztyénségnek ma nagyon meg kell szívlelnie Jézus figyel
meztetését. Mert »e  nemzetsége, akár a farizeusoké, egy olyan ember
típusra utal, amely ismeri a bibliát, hiszen benne nevelkedett. Meg
tartja az istentiszteleti szokásokat, imádkozik s él a szentségekkel. 
Mindezekben azonban Jézust és az ő igazságát távol tartja életétől. 
Ezért keményen ítélkezik az emberek felett, jóllehet ő maga jól érzi 
magát bűneiben. Szigorú mértékkel mér a ^kívülálló hitetlenek" szá
mára, bár voltaképpen ő maga is hitetlen. Ezért nem ismerheti fel Isten 
üdvözítő kegyelmét, mert ehhez saját útjának csalárdságát kellene fel
fednie s bűnbocsánatért esedeznie s abból élnie is. Ez az embertípus 
ma is megtalálható a keresztyének között.” (Ungern—Sternberg, i. m. 
201. o.).

A NINIVEI BÖJT

Jónás 3,1—9

Az elnyert bűnbocsánat jele a szolgálat új lehetősége. Isten még 
egyszer, újra „sánszot” ad az engedetlen, de jobb belátásra tért szol
gájának. Ez a mindig megújuló alkalom, lehetőség minden böjti idő
szaknak is az értelme. A  „meglátogatás ideje” ez, „kellemetes idő”, az 
idő teljessége, vagyis magyarán szólva: Itt az idő, most vagy soha!  
Minden böjti prédikációban van valami ebből: betelt az idő, vagyis 
ütött az óra, Isten órája. Csak arra vigyázzunk, hogy ebben ne emberi 
türelmetlenség, sürgetés, rábeszélő bizony gatás szólaljon meg' mint
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némely ún. „ébresztő” igehirdetésben, hanem Isten szeretetének hívo- 
gatása, a megtérés mindig megújuló alkalmának felkínálása.

A  próféta nem mentegetőzik, nem magyarázkodik, az Űr nem tesz 
szemrehányást. Üres lappal kezdődik minden. Isten bűnbocsánata ilyen 
teljes, ilyen mindent eltörlő. Mintha közben mi sem történt volna, 
indítja szolgáját újra Ninivébe — éppen ez a szó, hogy „újra” jellemző 
módon nem fordul elő a szövegben! —, mert a „másodszor” a szerkesztő 
megjegyzése, aki ezzel emlékeztet a megelőző eseményekre, — de Isten 
maga nem említi azokat.

Amilyen türelmes Isten engedetlen szolgájához, olyan irgalmas 
Ninivéhez, a nagy városhoz is. Nem ítéletvégrehajtóul, mégcsak nem 
is ítélő bíróul küldi Jónást Ninivébe, hanem őrállóul, figyelmeztetőül. 
Mint régi időkben a toronytetőről az őrálló kürtje és hangja: „Tűzre, 
vízre vigyázzatok. . úgy harsan bele Jónás szava, — Isten szava a 
Jónás szájával, a ninivei élet zsibongásába. „Még negyven nap. . . ” 
Isten első szava éppen a kegyelemnek a felkínálása: Ninive is „sánszot” 
kap, alkalmat, lehetőséget a megtérésre, az életre. S nem is rövid ez a 
gondolkodási idő, amit Isten felajánl. A  40 gyakran visszatérő „szent 
szám” a bibliában, kerek egészet, de mindenesetre hosszú időt jelent. 
A  böjti időszak is így lett az egyházi esztendőben 40 nap (a vasárnapok 
nem számítanak bele!). Isten vár, nem siet, van ideje — a számunkra is.

Jónás rövid, de magvas prédikációja persze Isten komoly figyel
meztetését, az ítéletet is tartalmazza. Böjt éppen annak tudatosítása, 
*hogy mindannyian Isten megérdemelt és igazságos ítélete alatt állunk, 
mert sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellene. Lehetetlen lenne éppen 
böjtben nem szólani a bűnről. De lehetetlen róla úgy szólani, hogy ne 
említsük a felkínált bűnbánatot is. Mert Isten nem a bűnös halálát 
akarja, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez. 33,11).

Vajon az egyház mindig tudatában van annak, hogy Isten nem 
bíróul, hanem őrállóul küldte a világba, hogy Isten megmentő, életre 
hívó szeretetének tanúja legyen?

Jónás prédikációjának a hatása az, amit minden prédikációtól várni 
kellene:, az emberek hisznek. Nem Jónásnak, hanem Istennek. Nem 
tévesztik össze a -követet küldőjével, sőt inkább a követ szavában meg
hallják az üzenetet. Böjtöt tartanak, annak minden korabeli külső 
jelével: zsákba öltöznek, porba ülnek, ételhez, italhoz nem nyúlnak, 
sőt mindebbe belevonják még az oktalan állatokat is. S mindebben a 
király jár elöl, Babilon hatalmas fejedelme.

Ebben a „totális” böjtben az a legmegragadóbb, hogy a gyakorlati 
erkölcsi tettek magatartása. Ez a cselekedetek böjtje. Nem azon van 
benne a hangsúly, amit nem tesznek, amiről lemondanak — ruházat, 
eledel stb. —, hanem azon, hogy „térjen meg ki-ki az ő gonosz útjáról 
és az erőszakosságból, amely az ő kezökben van” . A  felebarát iránti 
magatartás megváltozásáról van itt szó. nem csupán vallásos szertar
tások formális megtartásáról. Ninive lakosai felfedezték egymást, a 
szomszédot, a haragost, a megkárosított üzletfelet, a megbántott barátot, 
a békülésre váró ellenlábast, s elindultak egymás felé, békülésre és 
jóvátételre kinyújtott kézzel. Ezek voltak azok a konkrét cselekedetek, 
amiket Isten is meglátott, és megengesztelődött irántuk haragjában.

A  pogány niniveiek — úgy látszik — felismerték, hogy Istenben 
hinni mindig azt jelenti: a felebarátot szeretni. Böjtjük, bűnbánatuk 
termékeny és gyümölcsöző. Mindenesetre Istennek kedves. Olyannyira, 
hogy évszázadokkal később Jézus is megemlékezik róluk, dicsérőleg és 
.példaképpen állítja őket kortársai elé: „Ninive férf iai . . . megtértek a 
Jónás prédikálására.” (Mt 12, 42.)
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Meglepő Jónás igehirdetésének a hatása? Mindenesetre ez az ered
mény: csoda. Mint mindig, ha Isten igéje megfogan és gyümölcsöt 
terem. Luther szerint: „Egy apostol, próféta, de még maga Krisztus 
sem művelt akkora csodát, mint Jónás, amikor prédikációjával meg
térítette Ninive nagy városát.” (Luther, i. m.) Ez az igazi csoda ebben 
a történetben, és nem a cethal históriája! S ez nem Jónás prédikációs 
művészetének, rábeszélő- és meggyőzőképességének a sikere, hanem az 
„ismeretlen Isten” hatalmas igéjének a hatása (Csel. 17, 22—28).

Isten csodái nem ott vannak, ahol a látványosságot hajhászó ember 
kandi kíváncsisága keresi azokat, hanem ott, ahol igéje új életet 
teremt. Ninive böjtje Jónás könyvének igazi nagy csodája, s ez a csoda 
mindig újra megismétlődik, ha a szíveket megragadó ige elvégzi mun
káját. Egyik hitvallási iratunk szerint ez mindenkor be is következik 
„ubi et quando visum est deo”.

KISSZÍVŰ EGYHÁZ 

Jónás 3,10—4,3

A  legmeglepőbb ebben a mindig újabb meglepetéseket tartogató 
történetben, hogy Jónás prédikációjának hatásán legjobban meglepődik 
— a próféta maga. Persze, ez a különös jelenet is nemegyszer meg
ismétlődik az egyháztörténetben: az egyház csodálkozik azon, hogy a 
szavát komolyan veszik, hogy a szaván fogják. Különös, elképesztő, 
hogy a próféta azon duzzog, hogy bekövetkezett az, ami végül is vár
ható volt: a bűnbánati prédikáció bűnbánatot eredményezett, az ige 
meghallgatásra talált. És Isten — amint megígérte — a megtérő város
nak megbocsát, ítéletét nem hajtja végre. Ninive fölött kiragyog a 
bűnbocsátó kegyelem szivárványa. Isten könyörül — s a próféta mél
tatlankodik.

Ez a méltatlankodás még megdöbbentőbb, mint volt annak előtte 
a szökése. A kettő között ő maga, Jónás húzza meg a vonalat: „azért 
siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és ke
gyelmes Isten vagy, nagy türelmű és irgalmasságú. . .” („Dass du ein 
Gott bist — dér sich von Gnade bewegen lást und dem es bis ins 
Innerste geht; bis zum Zorne hast du lángé Zeit, vielfáltig ist dein 
Verbundensein und das Unheil lást du die leid sein.” (Unger—Stern- 
berg ford.) „ . .  . eine gönnende und erbarmende Gottheit bist, lang- 
mütig, reich an Hu'ld und leid wird’s dir des Argen.” (M. Buber for
dítása.) A  duzzogó próféta e szemrehányó, Istennel perelő szavaival 
mondja ki a könyv mondanivalójának velejét, s akaratlan hirdeti 
hatalmas, megrázó módon a legtisztább evangéliumot: Isten szereti a 
világot, ennyire, ily nagyon, már az Ót. tanúsága szerint is! És — ez 
persze megdöbbentő — épp ezzel indokolja saját tettét, megfutamodá- 
sát, lázadását, feladatához, a kapott parancshoz való hűtlenségét: tud
tam én ezt előre, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy, s ezért szöktem 
meg, ezért nem akartam Ninivébe menni, s ott ítéletet prédikálni,' mert 
tudtam előre, hogy ennek a vége kegyelem lesz, bűnbocsánat, túláradó 
irgalom, új élet. S ezt — ennyi isteni jóságot — nem tudja elviselni 
Isten szolgájának szűk szíve!

E magatartás hallatlan és felháborító, s ily nyersen csak e helyen 
bukkan felszínre az egész bibliában. Valójában azonban ott lappang, 
mint kísértés gyakorta éppen a kegyesek szívében, mint sanda irigy
ség, szűkkeblű féltés. Ott volt gyakran Izrael kegyeseinek gondolkodá
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sában is, és éppen ez a mentalitás állította szembe Jézussal életre- 
halálra a farizeusokat (Lk 15. r. ! stb.). „Jaj nektek, képmutató Írás
tudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az embe
rek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnak menni, azokat 
sem bocsátjátok be” (Mt 23, 13). Máté evangéliumának ez a 23. fejezete 
teljes egészében a legtalálóbb és legmegrázóbb kommentár Jónásnak 
ezekhez a szavaihoz, amivel .Istennek szemére veti azt, hogy kegyelmes, 
azt, amit János apostol századokkal később így fogalmazott meg: az 
Isten szeretet.

Isten szeretete — úgy látszik — elviselhetetlen a próféta számára, 
s az egyháztörténet tanúsága szerint gyakran elviselhetetlen volt az 
egyház emberei számára.

Jónás szemrehányása mögött ott van a mindenkori kegyesek másik 
nagy kísértése is: a mindent jobban tudni akarás. Szerinte — az ő véle
ménye szerint — Ninive számára még nem érkezett el a megtérés 
ideje —, vagy esetleg éppenséggel már végképpen el is múlt. S ezt a 
véleményét szembe szegezi az Istenével, sőt a maga vélekedését rá 
akarja Urára kényszeríteni: diktálni akar neki. Beleszól Isten terveibe, 
bírálja intézkedéseit, ki akarja venni szinte a világkormányzás kerekét 
is a Mindenható kezéből, korrigálni akarja a történelmet. Az ítélet
tartás és a bűnbocsánatosztás jogát akarja elvitatni Istentől. "Nem isme
rős ez a magatartás nagyon mindannyiunk előtt? S amikor mintegy 
mérlegeli, hogy vajon érdemes-e Istennek most megbocsátani Nini vé
nek, hiszen később Asszíria újra ellene fog lázadni, akkor a jövendőért 
való felelősséget is magára akarja vállalni Jónás. M ily megdöbbentően 
emlékeztet ez a viselkedése némely mai „keresztyén” gondolkodására!

Jónás újra, másodszor is, inkább a halált választja, „vedd el az én 
lelkemet, mert jobb meghalnom, mintsem élnem . . .” , mint az engedel
mességet. Nem akarja látni sem Isten jóságának művét, a megmaradt 
várost, az életet, a megújulást. Valahogy úgy vélekedik,' hogy nem 
szabad ott életnek lenni, ahol az ő véleménye szerint nem lehet élet.' 
Ebben a megátalkodottságában is nagyon emléjceztet a szűkkeblű pró
féta kései, korunkbeli utódaira, a kishitű és ezért kisszívű keresztyé
nekre.

Böjti magunkbaszállásunk, önvizsgálatunk nem igazi és nem teljes, 
ha gyökeréig nem tárjuk fel jellegzetesen „kegyes” bűneinket, a kis
hitű kételkedést Isten szeretetének hatalmában, a szűkkeblű kicsinyes
kedést és szűklátókörűséget, amellyel oly sokszor gátoljuk Isten nagy
vonalú, világot átfogó szeretetének kibontakozását.

HŰSÉGES ISTEN 

Jónás 4,4—11

E történetből „láthatjuk, hogy Isten nemcsak a zsidókkal törődik, 
hanem az egész világgal is” (Luther, i. m., Róm. 3, 29-re hivatkozva). 
Isten hű marad önmagához. Vagyis ahhoz, ami lényege, megfoghatat
lan és végéremehetetlen szeretetéhez. „Én ne szánjam Ninivét, a nagy 
várost?” (4, 11. v.) Isten nem mondhat ellent önmagának, önmaga lé
nyének. Akik irgalmasságához folyamodnak, azok szaván foghatják őt, 
azok bízhatnak bűnbocsánatában. Szolgái, egyháza sokszor megtorpan
nak, kételkednek, hitetlenkednek, irigyek és szűkkeblűek, szeretetlenek 
és irgalmatlanok — Isten soha magát meg nem tagadhatja, ő mindig 
hű marad.
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Jónás a halált kívánja, de nem hal meg, hanem kivonul a siva
tagba — a duzzogok, remeték, magányos lelkek klasszikus helyére —, 
s ott hevenyészett kunyhójában elhelyezkedve, várakozó állásponton 
szemlélődik: mi lesz a városból? E kép: egyház a várakozó állásponton, 
nem kevésbé elképesztő, mint az előbbi: az Istenével perelő próféta. 
Előbb le akarta fogni Isten kegyelmet osztó kezét, most titkos remény
nyel várja, hogy a mennyei harag mégiscsak lecsap majd a bűnös 
városra. Valami efféle indulat fűtötte Jézus tanítványait is, amikor a 
Mester kénytelen volt megdorgálni a samaritánus falura égi tüzet 
kívánó Jakabot és Jánost (notabene: a szeretet tanítványát!): „Nem 
tudjátok minémű lélek van tibennetek; mert az embernek fia nem 
azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa” 
(Lk 9, 55—56). S ez az indulat sajnos a mai napig nem veszett ki a 
keresztyénség bizonyos csoportjaiból, pl. amelyek esetleg atomfegyveres 
keresztes hadjárattal kívánnák megtámogatni Isten országát a Földön!

Isten azonban nem sújt le Ninivére, mint azt Jónás várná, hanem 
— atyai jóindulattal gondoskodik duzzogó szolgáján: egy ricinuscserjet 
növeszt a próféta kunyhója fölé. S a könyv szerzője nem minden humor 
nélkül közli, hogy az imént még halálra készülődő próféta most mily 
Örömmel — nagy örömmel! — fogadja el Urától a hűs árnyat adó 
növényt!

Mily emberi e magatartás: csak magára gondol, s halált emlegetve 
is kényelmét keresi. Duzzogva perel Istenével, de ajándékait magától 
értetődő természetességgel vállalja. Elvárná, hogy az ellenségesnek 
tekintett világot megbüntesse, de természetesnek tartja, hogy az ő 
jólétéről gondoskodik.

S amikor az Ür megleckézteti dacos szolgáját s megvonja jótéte
ményét: a ricinuscserjét elszárítja, s ezzel kiteszi a tűző trópusi nap 
hevének, akkor Jónás megintcsak — immár harmadszor a történet 
során — a halált kívánja magának. Minő gyáva e maga kereste halálra- 
szántság, ez az önválasztotta mártírkorona mily talmi fényű! S mily 
különböző okai vannak ■wennek az életuntságnak. A  legutóbbi egyszerűen 
az élet kényelmetlenségei' elől való gyáva megfutamodás. Inkább hal
jak meg, ha árnyékban, kényelmesen szemlélődve nem élhetek — véli 
Jónás. Mily ismerős e magatartás — sajnos —, s mily gyakori éppen 
a kegyesek körében.

..Méltán haragszom mindhalálig” — e keserű s dacos, csüggedt és 
kétségbeesett kifakadás az utolsó, amit Jónástól hallunk, s e kép is az 
utolsó róla, amivel tőle búcsúznunk kell. Az utolsó szó azonban nem 
az övé, hanem Istené. A szőlőmunkások példázatában sem a zúgolódó 
és irigykedő, sanda tekintetű napszámosoké az utolsó szó, hanem a szőlő 
nagyszívű és bőkezű uráé: „Avagy nem szabad-e nekem a magaméval 
azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó 
vagyok?” (Mt 20, 1—16). Az utolsó szó Istené a Jónás könyvében is, 
Istené, akinek drága egész teremtett világa — a barom is! —, s kivált
képpen benne az ember. Hogyne lenne drága Ninive városa, sok ezer 
lakosával. Nem személyválogató ő, hanem minden nemzetség kedves 
előtte. Üdvösséget készített mindeneknek, s fáradhatatlanul munkál
kodik az egész világ megmentésén. Jónás könyvének' nagy tanúsága, 
hogy Isten üdvtervei mindenképpen céljához érnek — velünk, vagy 
nélkülünk.

Izrael népében bizonnyal élénken élt e könyv keletkezésének ide
jén s még azután is sokáig, az asszír birodalomra s az arra való emlé
kezés, hogy mit jelentett e birodalom Izrael történetében. Ennek elle
nére — vagy talán éppen ezért — helyet kapott Jónás különös köny
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vecskéje az ÓT-ban. Jeléül annak, hogy a Szentírás istenfélő szerkesztői 
felismerték Isten világkormányzó és világüdvözítő akaratának szuverén 
fölényét minden emberi elgondolás, Ítélet és indulat fölött, és alázatosan 
meghajoltak az Űr előtt.

„A  bibliai történetek sajátosságához tartozik, hogy egy bizonyos 
értelemben megismétlődhetnek. Isten egykori cselekvése más módon 
újra valósággá válhat... Vajon Isten gyülekezete hajlandó-e a kör
nyezetében élő embereket, akkor is, ha azok nem osztják hitét, sőt 
annak ellenkezőjét vallják, úgy tekinteni, mint akik vele együtt Iste
néi, s tud-e örvendezni Istennek irántuk tanúsított jóságán és irgal
masságán?...” (Ungern—Sternberg, i. m. 191—192. o.)

Jónás könyve a nagyszívű Isten mindeneket üdvözíteni akaró irgal
mas szándékának tanúsága. Ez a szeretet ítéletté válhat a szűkkeblű 
keresztyénség felett, mindenképpen engedelmességre hívogat azonban 
az engedetlenségből. S mi más lehet a böjti időszak célja, minthogy 
Urunk iránti engedetlenségünk, mulasztásaink belátására vezessen, s a 
bűnbánat mélységén keresztül az új, örvendező engedelmességre, a 
Neki való szolgálat útjára, ahol irgalmas szereteténék hasznos eszközei 
lehetünk.

Dr. Groó Gyula

Egyház a Nílus völgyében

A kopt egyház története

II. RÉSZ

4. A kopt egyház az új időkben

A mohamedán imperializmusnak újabb lökést adott a szeldzsuk 
törökök „igaz hitre” térése. A  török uralom alatt valóságos reneszánszát 
élte a birodalom és olyan területekkel bővült, amelyek eddig ellen tud
tak állni Kelet nyomásának. Európának a XI. századtól kezdve egyre 
komolyabb kérdése a „keleti kérdés” . És míg egyik helyen sikerült 
Európából kiszorítani a félholdat (Ibériai félsziget), addig másutt hatal
mas területeket kellett átadni a lófarkas lobogónak (Balkán, Magyar- 
ország). Európa az érdekkülönbségek szörnyű átka miatt nem tudott kol
lektív erőt felmutatni a török birodalommal szemben. Csak később, a 
XVII. századtól kezdve indul meg az intenzívebb törökellenes küzdelem, 
hogy ezt az ázsiai népet, mohamedán vallásával együtt visszaterelje saját 
határai mögé. Hosszú évszázadokon keresztül tartott ez a küzdelem és 
napjainkig is még a keleti ortodox egyház centrumában, az egykori dicső 
bizánci bazilika kupoláján (a Hagia Sofián) a félhold éktelenkedik.

A  Földközi-tenger partjain, Afrika északi térségében is lépésről 
lépésre szabadultak fel a török iga alól a területek. A  felszabadulás 
egybeesik a kolonializációs törekvésekkel. A  tengeri hatalmak főként 
a X IX. század során nagy területeket hasítottak ki a haldokló és elgyen
gült török birodalom testéből. De akkor már tizedrangú kérdés volt a
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vallás kérdése. Olykor-olykor a hangulatkeltés és a propaganda eszköze
ként még alkalmazták, de mindannyiszor súlyos gazdasági és gyarmat
politikái kérdések álcázásául szolgált.

Napóleon 1798-ban a piramisok tövében verte meg a mamelukokat. 
A  „kis korzikai” nem a török birodalom gerincét akarta Egyiptomban 
megtörni, hanem az angolok elleni katonai koncepció egyik láncszeme' 
volt az egyiptomi hadjárat. A  modern éra Egyiptom történetében 1811- 
ben, Mohamed Alival kezdődik. A  liberális kornak megfelelően az ösz- 
szes keresztyén felekezetitek szabad vallásgyakorlatot enged. Az új lehe
tőséggel a protestánsok is élnek. 1825-ben az anglikán misszió kezdemé
nyez a koptok között, 1855-ben pedig az észak-amerikai presbiteriánus 
egyház. Mindkettő protestáns szellemben missziónál. A  háttérben azon
ban már kibontakozik a brit gyarmatosítás kontúrja. Feltűnő jelenség, 
hogy e protestáns missziók elsősorban a koptok között érnek el eredmé
nyeket. Missziójuk hevessége és eredményessége felrázza a kopt egy
házat letargiájából.

Az unionált koptok is rendezhették soraikat az új szituációban. 
II. Mohamed szultán 1829-ben az egész birodalomban a katolikusoknak 
teljes polgárjogot biztosított. Most már az emigrált patriarcha is vissza
térhetett. És míg eddig a ferencesek kopt rítusok szerint munkálkodtak, 
ez időtől Róma saját liturgiájával és tanaival is működhetett. 1824-ben 
XII. Leó pápa ugyan katolikus patriarchát nevezett ki a koptoknak, de 
mégis megmaradt az apostoli vikariátus mellett, mivel még mindig nem 
lehetett tisztán látni az egyiptomi helyzetet.

A  liberális szakaszban a kopt egyházban régóta esedékes reformok 
kérdésével is kezdtek foglalkozni. IV. Kyrillos patriarcha 1854-ben egyes 
reformokat vezettek be, amelyek reményteljes fejlődést.sejtettek. Utóda, 
V. Kyrillos, aki 1874-ben vette át a hivatalt, viszont ismét konzervatív 
volt. Uralomra jutásának első évében súlyos konfliktus, támadt a kopt 
nemzeti tanácsban a laikus szolgálat kérdése körül. A  probléma elhúzó
dott 1892-ig, míg végül is a liberális felfogású laikus párt a patriarchát 
egy kolostorba száműzte. A  kairói interdictum. valamint a hívek köve
telése a törvényes egyházvezetés iránt, eredményezte, hogy 1897-ben 
visszahozták a patriarchát, aki ünnepélyes formák között vette át hiva
talát. A  konzervatívok és reformpártiak között ezután egy lassú, de szívós 
küzdelem kezdődött. Az ellentétek egészen napjainkig megvannak, ame
lyek lényegében többet ártanak a kopt egyháznak, mint maga a moha
medánizmus. A laikus vezetők nyílt harcban állnak a püspökkel és 
a patriarchával, amelybe most már az egyházi vagyon kérdése is bele
vegyül. (A laikus párt az egyházi vagyont szociális feladatok végrehaj
tására szánja.) A  konfliktus 1954-ben odáig vezetett, hogy a patriarchá
tust rhegoistromolták és három napig megszállva tartották, amíg a rend
őrség a rendet helyre nem állította.

A  legújabb időkben rendkívül bonyolult és zűrzavaros a kopt egyház 
helyzete. És hogy ízelítőt kapjunk a zűrzavarból, vázoljuk fel napjaink 
eseményeit. 1955-ben az egyháztanács új választást írt ki. A  reform
szárny oly erős propagandát fejtett ki a patriarcha ellen, hogy az állam 
(Nas-szer) a választásokat íbizonjdalan időre elnapolta és egy provizórikus 
egyháztanácsot nevezett ki. Ezt az állami beavatkozást három püspök, 
köztük a jeruzsálemi, visszautasította. Kis idő múlva a patriarcha enge
délye nélkül egy 12 püspökből álló tanács zsinatot hívott össze (1955. 
szeptember 22.), amelyet felfüggesztettek. Ugyanezen a napon a reform
párt három tagja sikertelen revolver-merényletet követett el a patri
archa ellen. A  felfüggesztés okát az állam abban jelölte meg, hogy a 
patriarcha az egyházi pénzt hűtlenül kezelte. (Bár a kopt egyházban
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a magasabb hivatalok betöltésénél az arab időktől kezdve dívott a si- 
mónia.)

A  patriarcha, akinek egy kolostort jelöltek ki kényszertartózkodási 
helyéül, protestált a felfüggesztés ellen. Három hozzá hű maradt püspök 
támogatta őt ebben. Ekkor írt az államelnöknek, Nasszernak, és kijelen
tette, hogy a zsinat kánonellenes és végzése érvénytelen. Ugyanis a kopt 
egyházjog szerint csak a patriarcha halála után lehet a patriarchátust 
betölteni még akkor is, ha a régi felfüggesztés alatt van. Az állam ekkor 
egy 3 tagból álló bizottságra bízta az egyházkormányzást, amely az akkor 
80 éves patriarcha mellett a hivatalt ellátta.

A patriarcha felfüggesztésének napján az állam az egyházi jogban 
is változást eszközölt. Elsősorban a házasságjogban. Ennek következté
ben az eddig reformpárti püspökök állásfoglalása is megváltozott az ál
lammal szemben. A  zűrzavar most már teljes lett, amely abban csúcso
sodott ki, hogy kijelentették, amennyiben az állam nem változtatja meg 
a törvényt, elhagyják püspöki széküket és kolostox-ba vonulnak vissza. 
Az állam erre az ultimátumra váratlanul a patriarohát kihozta kényszer
tartózkodási helyéről és visszahelyezte Kairóban jogaiba. Ezek után a 
felfüggesztés mellett kardoskodó püspökök az egyház népe előtt teljesen 
elvesztették tekintélyüket. Üj rendelet is látott napvilágot, amely szabá
lyozta az egyház jogát. Eközben a kopt egyház egyre erőteljesebben for- 
gácsolódott és a mohamedánizmus, amely államvallás Egyiptomban, 
egyre nagyobb arányokban hódított tért.

5. A kopt egyház tanításából és életéből
A monofüzita kérdéssel a mai kopt egyház már nem foglalkozik. 

Krisztus két természetének problémája a múlté. Nehéz megmondani, 
hogy a kopt egyház ma milyen mértékben vallja a monofüzitizmus teo
lógiáját.

Mint valamennyi keleti egyház, úgy a kopt sem vezette be a filioque 
tanát hitvallásába. A  koptok hisznek egy fajta tisztítótüzet, amelyet szí
nez az ősegyiptomi hit. Azt tanítják, hogy a lélek Isten ítélete előtt negy
ven napig bolyong és különböző próbákat kell kiállnia, még az ördög is 
próbára teszi. Egyes teológusok szerint a megigazult lelkek is csak ha
láluk után egy évvel kerülnek Isten színe elé.

A  papoknak és a diakónusoknak nem kell gyónniuk. Az utolsó ke
netét azok is megkapják, akiket eddig bűnösöknek találtak, de akik vá
gyódnak a jobb életre. A  lelkészavatásnál nem jön számításba a karakter 
indebilis. A  házasságtörés elválást von maga után, annak ellenére, hogy 
a házasságjogot az állam másként szabályozza. Aki a házasságtörésben 
vétkes, nem házasodhat még egyszer.

Rendkívül érdekesek a kopt templomok. Sokszögűek és négy részre 
vannak osztva. Az első rész az oltártér, amely régi egyházi szokás sze
rint gyöngyház és elefántcsont intarziákkal gazdagon díszített deszka
fallal van elválasztva. A  fal közepén ajtónyílás van, amely előtt kereszt
tel dekorált függöny lóg. Az oltártérbe, ahol lépcső nélküli szabadon 
álló oltár van, csak férfiak léphetnek, és azok közül is leginkább olya
nok, akiket diakónussá avattak fel. A  második rész a papok és az asz- 
szisztáló klerikusok része. Itt ülhetnek a világi képviselők is. A  har
madik rész 2—3 méter magas, de nyílással ellátott fallal ismét elválasz
tott. A  férfiak helye ez. A  negyedik pedig a nőké, amelyet sűrű rács vá
laszt el a harmadiktól, hasonlóan a mohamedán hárem-rácshoz. Az egyik 
sarokban, esetleg a szentély mögött kemence áll, ebben süti a pap mise 
előtt az úrvacsorához szükséges kenyeret.

Templomaik gyakran több kupolásak. A  bolthajtás viszont ismeret
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len, gyakran a mezítelen gerendázatot látni. A  bizánci és egyiptomi épí
tészeti stílusnak furcsa keveréke ez. Berendezési tárgyak hiányoznak a 
templomból. A  falakat bizánci festmények díszítik. A  templomba jövők 
a padlóra ülnek, apró szőnyegekre, vagy térítőkre. A  férfiak rendszerint 
„T ”-alakú botokra támaszkodva állnak. Templombalépésnél — mohame
dán szokás szerint — a hívők leveszik cipőjüket, viszont zsidó tradíció 
szerint a férfiak fejükön hagyják fejkendőiket.

Az egyházi liturgikus ruházat hasonló a többi keleti egyházéhoz. 
Az alacsonyabb beosztású klerikusok öv nélküli, majdnem térdig érő 
albát hordanak, amelyet elöl kereszttel kapcsolnak össze. A  diakónus stó
láját azonos módon hordja, mint a görög diakónus, a papok pedig tel
jesen görögös köntösökben járnak. Fejüket turbán fedi, amely hosszú, 
sálszerű ruhadarab összecsavarásából készül és kereszt ékesíti.

Szent edényeik közé kanalak tartoznak. Három, vagy négy kisebb és 
egy nagyobb kanál van használatban úrvacsorái aélokra. A  kovászos 
úrvacsoraTkenyér egy vagy több ujjnyi vastagságú lepény. A  felső oldalán 
13 kereszt reliefjével. A  legnagyobb középen Jézust szimbolizálja, kö
rülötte a 12 kisebb pedig az apostolokat. A  középső az osztásnál a papé, 
a többi a híveké.

A kopt egyháznak három miseliturgiája van. Mégpedig az eredeti 
kopt Kyrillos-féle liturgia, amelyet csak virágvasárnap előtti pénteken 
használnak. Az Ür megjelenésének napján és a karácsonyi, valamint a 
húsvéti liturgiát Gergelytől, a több napokon a Basilius-féle liturgiát hasz
nálják. A  két utóbbi azonos a megfelelő nevű bizánci liturgiával. Ezáltal 
a koptok Márk evangélistára visszavezetett alexandriai liturgiája egyre 
több bizánci elemet vett fel. Liturgikus könyvük négy van.

Keresztségben, kivév^ a szükséghelyzetet, a fiúk 40, a lányok 80 nap 
után részesülhetnek. A  keresztvizet a pap körülményes módon megszen
teli, és a keresztelést csak pap végezheti. Mégpedig a vasárnapi mise 
előtt, mert a megkeresztelt is részt vesz a kommunióban. A  keresztelési 
rítus hasonló a göröghöz: háromszor merítik a gyermeket a keresztvízbe. 
A  gyermeket ezután kis táblára fektetik és az anya csak a ceremónia 
után veheti, magához. Amint megszáradt a gyermek a keresztvíztől, az 
oltárhoz viszik, ahol a pap néhány csepp olajat cseppent szemhéjára. 
A  néphit szerint ez megőrzi az újszülöttet a félelmetes egyiptomi szem- 
betegségtől. Ekkor az anya magához veheti gyermekét, és kezdetét veszi 
a mise. Az úrvacsoránál azután az újonnan keresztelt a pap kehelybe 
mártott ujjárói lenyalogathatja a bort. A  mise után az anyák — rend
szerint több keresztelést végeznek egyszerre — gyermekükkel áthalad
hatnak a templomon, miközben harsány örömkiáltásokban törnek ki. 
Ez is egyiptomi szokás.

A  gyónásnál a pap egy imádságot recitál, miközben a gyónó lehajtott 
fővel térdel előtte. Majd háromszor az oltár elé veti magát, egyszer pe
dig a pap elé a földre és ekkor megcsókolja a pap lábát. A  feláldozás 
deprekatív. A  gyónás gyakorlata azonban majdnem teljesen kiveszett. 
Az úrvacsorát külön veszik a férfiak és a nők. Áldást úgy oszt a pap, 
hogy egy ezüstkereszttel minden hívőt külön megáld, arcát megérinti a 
kereszttel és könnyedén az arcukba lehel.

A  házasságkötésnél a menyasszonyt görög szokás szerint korona éke
síti. A  korona elmarad az özvegyek házasságkötésénél.

A  koptok a régi alexandriai naptár szerint jegyzik éveiket. Eszerint 
az évnek 12 hónapja van és minden hónapnak 30 napja. A  fennmaradó 
öt nap képezi a 13. ún. kishónapot. Az év első napja november 10-én 
van. Emellett alkalmazzák az ún. mártírnaptárt is, amelyet a Diokle-
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tianus-i üldöztetés emlékére szerkesztettek. Ez a naptár 284. augusztus 
29-el kezdődik. (Diokletianus uralkodásának első évével.)

A  patriarcha Kairóban székel. Néhány év óta megvan a kopt egyház
tanácsban a laikusok képviselete is. A  patriarchát a Vörös-tenger mel
letti Szent Antal kolostor szerzetesei közül választják mindenkor. A  vá
lasztók a püspökök, a kolostorfőnökök és a laikusok képviselői. A  patri
archát élethossziglanra választják. Nem változtathat a kultuszon, a hit
valláson és a disciplinákon. Ma 6 kolostor van, ezekben mintegy 300 
szerzetes él. 3 zárdában ismeretlen számú apáca van. 1897 óta három ko
lostor főnöke püspök.

A  kopt egyház virágzása idejében 81 püspökség volt Egyiptomban. 
A  XVI. század végétől viszont már csak tíz. Ma pedig Egyiptomban a 
patriarcha kerületén kívül csak a metropoliák vannak meg. Ezek* a szá
mok hangosan beszélnek arról, hogy milyen nehéz körülmények között 
vezetett a kopt egyház útja napjainkig.

. A  világi papokat házas iparosok közül választják. Fekete a turbánjuk 
és rövid hajuk ellenére szakállt kell viselniük. Képzettségük rendkívül 
alacsony.

Fel sem merjük tenni a kérdést, hogy milyen jövő áll a kopt keresz- 
tyénség előtt. Múltja nagy vonásaiban feltárult előttünk. Az ókor ke
resztyén egységéből a koptokat a bizánci birodalom oktalan politikája 
taszította ki. Később az egységes vérkeringés szálait a hosszantartó 
arab—török megszállás vágta el. &  noha napjainkban a kopt egyház 
tagja az Egyházak Világtanácsának, mégis olyan kérdések kerülnek elő
térbe, mi módon tudnánk ezt az ősi, keresztyén közösséget kedvezőbb 
lehetőségek között látni? Vajon eljön-e az ideje annak, hogy a Márk 
evangélistáig visszavezethető keresztyénség újra szerepet játszhat a ke
resztyén világiban, vagy pedig végleg felszívódik a mohamedán tenger
ben. Eddigi történetük alapján nem merünk kedvező feleletadásra vállal
kozni. 

II. Egyház a Kék-Nílus mentén
Abesszíniába a keresztyénség első, halványan pislákoló fáklyáját 

Kandaké királynő eunuchja hozza (Act. 7, 27.). A  keresztyénség terje
déséről azonban pontosabb adataink a IV. századtól vannak, amikor 
Athanasius patriarcha Alexandriából erőteljesebb missziót folytat a Nílus 
mentén, fel egészen az Abesszin fennsíkokig. Ö avatja fel az első abesz- 
szin püspököt, Fremonatost (Frumentiust). így azonnal szoros kapcsolat 
teremtődik az egyiptomi és abesszin keresztyének között. Az alexandriai 
patriarchátus alatt képződik ki egy metropolia, hat egyenjogú körzettel, 
élén az abuna-val (metropolita). Aizanas király a keresztyén vallást 
államvallássá nyilvánítja. Megkísérli ugyan Árius tanítását bevezetni, 
de az etióp metropolita a monofüzita tévtanoknak hódol. Az V. század
ban szír szerzetesek (Frumentius maga is szír volt) minden valószínűség 
szerint monofüziták, Észak-Abesszíniában kolostort alapítottak és az Üj- 
testamentumot lefordították a nép nyelvére (geer nyelvre). 551 és 565 kö
zött, amikor Apollinarius, melkita patriarcha uralkodott Alexandriában 
és Justinianus császár kelet-római uralkodó volt, a melkiták és mono
füziták harca az abesszin misszióban is tükröződött. Amikor az arabok 
639-ben megszállták Egyiptomot, a kopt egyházat valósággal elvágták 
missziós területüktől.

Az arab inváziósok a későbbiek során két oldalról kerítették be 
Etiópiát. Északon Egyiptom volt fő támaszpontjuk, később innen terjesz
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kedtek a Nílus völgyében Núbián keresztül Abesszíniáig. A  másik szárny, 
átkelve a Vörös-tengeren, délkeletről és délről veszélyeztette Abesszíniát. 
A  hegyek között élő, harcias, de lényegében egységes nép a heves arab 
nyomásnak ellent tudott állni. Viszont az arab impérium ezt a keresz
tyén országot teljesen elszigetelte a külvilágtól. Úgyannyira, hogy a 
középkortól kezdve ezer esztendőn keresztül Európának csak halvány 
sejtelme volt létezéséről. Fel-felbukkant ugyan az emlékek között egy 
nagy afrikai „keresztyén birodalom” létezése, de lassan feledésbe merült 
a földrajzi helye is. A  keresztes hadjáratok idején, mintegy csodára vá
rakozva számítottak arra, hogy Afrikából is megindul a törökök ellen 
a keresztyének hada. Tény az, hogy a XII. századig hiányzanak biztos 
adatok az etióp egyházról úgyszintén az egyiptomi egyházzal való kap
csolatáról. Az azonban bizonyossággal megállapítható, hogy a kopt patri- 
archa révén Abesszíniában mély gyökeret vert a monofüzitizmus.

A politikai körülmények miatt a külvilágtól elszigetelt etióp egyház 
teológiai képzése, a papok iskolázása rendkívül alacsony színvonalra 
süllyedt. Az abuná-nak, aki rendszerint alexandriai szerzetes, nem sza
bad püspököket avatnia, mivel ezt a jogot az alexandriai patriarcha ön
magának tartotta fenn. És mivel kinevezése Egyiptomtól függött, rend
szerint idegen, személye ellenszenves volt, ezért lassan, különböző szo
kások honosodtak meg az etióp egyházban. így pl. sok zsidó vonást vet
tek fel egyházukba, amelynek következtében a koptok általában lenézték 
őket.

Amikor a X III. században a mamelukok alatt a kopt egyház fel
lendült, Etiópiában is változás állt be. A  még mindig jelentős számú 
pogányok között Jakab király (1434—1468) misszionáltatott, az arabul írt 
teológiai műveket lefordították etióp nyelvre, a liturgiát revideálták, és 
a tanítást egységes rendszerbe foglalták. A XIII. század végén, ill. a XIV. 
század elején Egyiptomon keresztül dominikánus szerzetesek kapnak en
gedélyt az országba jövetelre. Komolyabb kapcsolat azonban a nyugati 
világgal csak a XV. században bontakozik ki, amikor portugálok jelen
nek meg Abesszíniában.

1. Az etióp egyház kapcsolata a külvilággal

Az európai keresztyénség megjelenése ez ősi keresztyén államban 
nem segített, hanem rontott a helyzeten. A  missziósok erőszakos fellépése 
következtében csak a belső zűrzavart növelték.

A  pápákkal a kapcsolatot Lenba Dangel négus (1508— 1540) veszi fel. 
Az ő idejében furcsa helyzet alakult ki a katolikus kapcsolatok kárára. 
Joaó Bermudez, portugál orvos Etiópia patriarchája kíván lenni. Ehhez 
igénybe veszi a portugál katonai segítséget. Szándékát azzal leplezi, 
hogy portugál katonaságra a török invázió megakadályozása miatt van 
szükség. Amikor ilyen ürüggyel előkészítette pozícióját, váratlanul le
leplezték tervét. 1556-ban menekülnie kellett az országból.

A következőkben a szentszékkel megegyezés jött létre. Ezt különö
sen Loyola Ignác sürgette, aki megszervezett egy abesszin missziót, 
Galavedos négus azonban nem engedélyezte a misszió működését. A  meg
egyezés szerint Abesszíniának egy patriarchája és két püspöke lenne. 
Az első kinevezett patriarcha Nunez Barreto volt, aki nem jutott el 
Etiópiáig, mert útközben, 1561-ben Goában meghalt. Egyedül Andreas 
Oviedo püspöknek sikerült betennie lábát a feketék országába 1557-ben. 
Nem sokat tudott tenni, csupán az ott élő portugálok fölött gyakorolha
tott jurisdikciót. Az abesszinok sohasem ismerték el. 1577-ben halt meg 
a fővárosban: Axun melletti Fremona-ban. Utolsó munkatársa pedig a 
század végén, 1596-ban.
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A  következő uralkodók Za-Dangel (1597—1607) és Socinius (1607— 
1632) a katolikus egyházzal barátságos kapcsolatot tartottak fenn. Sőt 
Socinius 1622-ben maga is felvette a katolikus hitet. V III. Orbán pápa 
ekkor elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy ismét kinevezzen patriar- 
chát. Az új patriarcha Mendez, jezsuita volt, akit 1622-ben neveztek ki, 
de aki taktikát változtatva felhagyott a latin rítus kísérletével, amely 
ellenszenves volt a hazafiak előtt. A  jezsuita patriarcha is ugyanolyan 
sorsra jutott, mint elődei. 1636-ban őt is elűzték. Közel száz esztendőre 
tehető Róma kísérletezése Etiópiával, amely időszak alatt ugyan voltak 
kisebb-nagyobb sikerek, de végül is ez időtől zárt terület Etiópia a római 
katolicizmus számára.

A  jezsuiták sikertelensége a szentszéket arra ösztökélte, hogy a sze- 
lídebb ferenceseket küldje oda. 1788-ban Giorgios Egziabehez, etióp pa
pot, aki a Péter katedrális mellett működő etióp kolostor tagja volt, 
felavatta etióp püspökké. Egziabehez-t 1796-ban a saját hazájában meg
gyilkolták.

Miután a ferenceseknek sem sikerült missziót folytatniuk Abesszí
niában, a XIX . század elején a Lázár-rend tagjai kísérleteztek. Giuseppe 
Sapeto páter 1830-ban francia utazókkal érkezik Adua-ba. 1831-ben 
apostoli frefektúrát rendeztek be, amelyet az állam elismert. Nagy ered
ményeket a Lázár-rend sem tudott felmutatni, mert a népe előtt idegen 
maradt a latin rítus.

2. Etiópia a gyarmatosítás korában
Ha gondolatban Afrikán keresztül két, egymásra merőleges vonalat 

húzunk úgy, hogy az egyik a Verde-foktól keletre a Guardafui fokig, a 
másik a Jóreménység fokától északra, a Nílus deltájáig ér, akkor két 
gyarmatosítási iránnyal ismerkedhetünk meg. A  kelet—nyugati irány 
a francia gyarmatosítás iránya, amely a roppant kontinenst egy össze
függő gyarmatlánccal próbálja kettészakítani. A  másik, az észak—dél 
irányú, az angol gyarmatosítás irányvonala. Hasonló a tendenciája az 
előzőéhez. A  két képzeletbeli egyenes kb. Abesszíniánál keresztezi egy
mást.

A  gyarmatosításnak ez a tendenciája a két gyarmatosító nagyhata
lomnak, vagyis Franciaországnak és Angliának mintegy százesztendős 
tevékenységét öleli fel. De lépésről lépésre szívósan törekszik mindkettő 
arra, hogy ezt a koncepciót megvalósítsa. A  múlt század volt az a száz 
esztendő, amely idő alatt nyomon kísérhetjük a gyarmatosítás ezen irá
nyát. 1898-ban Fasodánál ütközik egymásba a két érdek. A  történelem 
a „fasodai konfliktus’' címén tartja nyilván az esetet.

Bír-e jelentőséggel a gyarmatosításnak ez a két, egymást keresztező 
vállalkozása a missziót illetően? A  dolgok ismeretéhez hozzátartozik, 
hogy Franciaország tipikusan katolikus állam, Anglia pedig protestáns. 
Ennek megfelelően a gyarmatosítás menetirányát követve felfedezhet
jük a misszió menetirányát is katolikus, ill. protestáns vonatkozásban.

Az eddig ismerteitett abesszin egyház kapcsolata a nyugati egyhá
zakkal is némiképpen beilleszkedik ebbe a feltevésünkbe. Hiszen inten
zívebb katolikus misszió akkor jelentkezik Etiópiában, amikor a kato
likus Portugália Kelet-Afrika partjain megveti lábát. A  portugál befo
lyástól Abesszínia szerencsésen izolálni tudja magát. De újabb hullám 
jelentkezik akkor, amikor a hegyek közé szorult ország útjába esik a 

francia érdekeknek. Ez történt a fentebb említett Sapeto páter eseté
ben is.

De Abesszínia egy másik gyarmatosítási irány útjába is esik. Még
pedig a Fokföld és Kairó közti tengely középpontjába. Így azután szinte
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egyidőben jelenik meg a franciáknál az anglikán misszió is. Az ország 
politikája viszont a zűrzavar ellenére is a függetlenség mindenáron 
való eléréséért küzd Ezért azután 1885-ben Menelik császár az összes 
misszionáriust kiűzi az országból.

Abesszínia függetlenségéért rendkívül nagy árat fizetett. (Ennek 
részletes ismertetését doktori értekezésemben nyújtom.) Viszont a gyar
matosítás réme állandóan kísértett Etiópia felett. 1890-ben az olaszok 
megszállják Eritreát és itt négy évvel később már kapucinus apostoli 
prefektúrát tudunk felfedezni. Ezt a prefektúrát 1911-ben vikariátussá 
emelik.

Menelik halála után, 1913-ban, majd az első világháború után, ami
kor Abesszínia belép a Népszövetségbe (1923), a hazai abuna elszaka
dást hirdet a kopt egyháztól. Emögött is fel kell ismernünk azt a törek
vést, hogy Etiópia minden külföldi befolyásban csalódott és egyházi éle
tét is függetlenül akarta berendezni. Ezt a törekvést magáévá tette Rasz 
Tafari Makonnen, a későbbi I. Hailé Szelasszié császár, de a konzerva
tívok részéről olyan ellenállás mutatkozott, hogy a császárnak óvatos
ságra volt szüksége. Az ellenállók Zaaditu császánő részéről kaptak se
gítséget.

Matevos abunának 1926-ban bekövetkezett halálakor a nemzeti párt 
etióp abunát követelt. Az alexandriai partriarchátus azonban hallani 
sem akart a függetlenségi törekvésekről és 1929-ben ismét egyiptomi 
szerzetest nevezett ki abunának. De a heves nacionalizmusnak most 
már nem lehetett ellenállni és 3 egyenrangú etióp püspököt is fel kellett 
avatnia. 1930-tól a generál-apát, az ecsege (aki az etióp szerzetesek ge
nerálisa) végezheti a püspökavatást.

Az olasz megszállás ideje alatt (1935— 1941) újra az abesszin egyház 
erős függetlenségi törekvéseivel találkozunk. Ez a törekvés kapóra jött a 
gyarmatosító olaszoknak is, akik politikai ellentétben álltak az angolok
kal és tudvalevőleg ez időben Egyiptom angol gyarmat. 1937-ben Graziani 
tábornok iniciatívája alapján nemzeti zsinatot tartanak, amely jóvá
hagyja az egyház függetlenségét az alexandriai patriarchátustól és Amba 
Abraham ecsege Gondar püspöke lesz. Az ecsege a fölggetlenség lelkes 
képviselője és az elszakadás után Etiópia abunája. Ezenkívül három 
metropolitát és három püspököt választottak, akit Abraham beiktatott. 
A  kopt egyház szent szinódusa viszont excommunikálta a zsinat részt
vevőit, de ezzel a fejlődést nem tudta megakasztani.

Az olaszok kiűzése után (1941) kimondta a nemzeti kongresszus 
Addis-Abébában, hogy újra fel kell venni a kapcsolatot a kopt egy
háznak Hailé Szelasszié császárral, aki az elűzött abumával együtt volt 
emigrációban, most újra visszatérhetett és tárgyalásba bocsátkozott a 
patriarchával. Az eredmény az 1929-es status quo kölcsönös elismerése 
volt. Évekig tartó tárgyalás után 1948-ban sikerült megegyezésre jutniok. 
És miután a patriarcha öt etióp püspököt avatott fel, ez időtől lényegé
ben az abesszin egyházat önállónak mondhatjuk. A  patriarcha által ki
nevezett etióp érsek rezidenciáját Alexandriában rendezte be, úgy, hogy 
gyakorlatilag az abesszin egyházat hazai püspök —, jelenleg Basilios — 
kormányozza.

Az újra szabályozott kapcsolat Kairóval még így is hagyott maga 
után kifogásolnivalót. Az aibesszin egyház jelenlegi fő törekvése az, hogy 
a kopt patriarcha választásában részt vehessen. Amikor 1955 novem
berében az egyiptomi kormányzat elcsapta a patriarchát, az etióp egy
ház delegációja interveniált ügyében. És miután az egyiptomi kormány 
intervenciója következtében a kopt egyházban rendezetlenné váltak az 
ügyek, a kormány által beültetett VI. Kyrillostól az etiópok távol tar
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tották magukat. 1959-ben némiképpen a politikusok és államférfiak be
avatkozására kiegyenlítődött az ellentét. Az etióp egyház elismerte a 
patriarchát, aki viszont hálából az eddigi érseket „ p a t r i a r c h a - k a -  
t h o 1 i ko  s”-szá nevezte ki, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az etióp 
egyház autokefál patriarchával rendelkezik. És még egy eredmény szü
letett, nevezetesen a jövőben az etiópok a kopt patriarcha választásában 
részt vehetnek. Az utolsó érsek halála után, 1959-ban Basilios püspököt 
a kairói katedrálisban első patriarchaJkatolikosszá avatták.

3. Az etióp egyházrajz
Az etióp egyház monofüzita, eretnek egyház, bár az elhunyt Abra- 

ham abuna a római katolikus egyházat rendkívül nagy becsben tartotta 
és „minden egyház anyjának” nevezte. Abban a dialógusban, amelyet az 
etiópok a katolikus püspökkel folytattak, kifejezésre jutott, hogy tulaj
donképpen már nem lehet szó az etióp egyházban monofüzitizmusról, 
csupán pontatlan definiálásokról, és ennek alapján nem lehet azt mon
dani, hogy tévtanítást vallanának. A  jelenlegi abuna, Hailé Szelasszié 
császárral együtt Róma felé gyakorta kifejezésre juttatták szimpátiáju
kat. Viszont tudnunk kell azt is, hogy mind a kopt egyház, mind pedig 
az etióp egyház tárgyalásokat folytat az ortodox egyházzal, hogy ren
dezze a történelem során kialakult szakadási kérdését. Magyarul ez any- 
nyit jelent, hogy egy titkos versenyfutás van a két nagy keresztyén egy
házban a kopt, ill. abesszin egyházakért. Lényegében és történetileg a 
Nílus menti egyházak az ortodox egyházból szakadtak ki és minden 
valószínűség szerint az ortodox egyházba fognak visszatérni.

A  kopt egyházzal ellentétben az etióp egyház nem foglalkozik a tisz
títótűz kérdésével. Viszont őszintén imádkozik a halottakért. Azt tanítja, 
hogy a megigazultak az utolsó ítéletig egy ismeretlen paradicsomban la
koznak, a kárhozottak pedig különböző helyeken, pl. a megközelíthetet
len tengereken. Az ítélet után az igazak a mennybe, az elkárhozottak a 
pokolba kerülnek.

Az egyház elméletileg ismeri mind a hét szentséget, elhanyagolja 
azonban a bérmálást, mivel azt a kereszteléssel felcseréli. A  keresztelés 
hasonlóképpen történik, mint a kopt egyházban, háromszor alámerítik a 
gyermeket. Mivel a bor Etiópiában ritka cikk, megelégszenek azzal, 
hogy a konszekráláskor néhány cseppet (5 cseppet) vízbe tegyenek. 
A  gyónás ritka eset. Leginkább a halál előtt alkalmazzák. Az utolsó 
kenet is teljesen kiment a gyakorlatból. (Talán azért, mert nehéz olajat 
beszerezni Abesszíniában.) A  házasságkötés rendkívül egyszerű. A  pap 
egy Miatyánkot mond el és megáldja a házasulandókat.

A  templomok Etiópiában kör alakúak és három részre vannak osztva. 
Az első részben az énekesek tartózkodnak, a másodikban azok a hívők, 
akik az oltári szentséggel kívánnak élni. A  harmadikban a klérus és 
esetleg a császár. Minden más résztvevő a templom körül áll és ott kö
vetik az istentisztelet menetét, mégpedig a templomfal nyílásain ke
resztül kiszűrődő hangok alapján. A  kerek templomhoz van építve a 
négyszögletes oltártér, amelyben négy nyíllal körülkerített oltár áll. 
A  nyilak között ajtók vannak, a négy világtáj felé. Az oltár egyszerű 
faasztal, a szövetség ládájának mintázatával. Az oltárkövet egy kő-, 
vagy keményfalap helyettesíti, amelyen kereszt áll, vagy kép, amely 
rendszerint a Szűzanyát ábrázolja a gyermek Jézussal.

A  kopt egyház szokásainál, amiként azt észrevettük, sok mohame
dán elem vegyült. Nem kétséges, hogy a megszálló hatalom vallási be
folyásának. eredményeképpen. Abesszínia megőrizhette függetlenségét az
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arab-török megszállástól, és így az egyházi szokásokban nem találunk 
mohamedán elemeket. Viszont Etiópia lakosságának még ma is 14%-a 
zsidó. A  zsidók bevándorlása igen régi eredetű. Az abesszinoknak a ki
választott néppel már időszámításunk előtt is szoros kapcsolata volt. Az 
Ószövetség is utal Izrael népének Etiópiával való kapcsolatára (I. Kir. 
10, 1—13; 72. Zsolt. stb.). Így természetszerűleg hatott sok izraelita szo
kás az abesszin egyházra.

Az etióp egyház az Ür megjelenésének napját, vagyis karácsonyt és 
vízkeresztet a keresztség ünnepének szenteli. Ilyenkor a klérus, emlé
kezve Jézusnak a Jordán vizében való megkeresztelkedésére, folyóvíz
hez megy a hívőkkel együtt. A  különböző ótestámentumi szokások mel
lett gyakorolja az egyház a circumcisiót, amelynek azonban nem tulaj
donítanak vallásos jelentőséget. Ezt a születéstől számított nyolc napra, 
a keresztséget viszont negyven napra hajtják végre.

A  papok helyi szokás szerint karima nélküli fehér filckalapot visel
nek, valamint a koptoknál szokásos turbánt.

Az egyház feje a „patriarcha-katholikos”, az abuna, aki Addis-Abe- 
bában, a mostani fővárosban székel (1893-ig Gondarban volt a szék
hely), az 1948-as megegyezés szerint az ország püspökei által választott 
szerzetesnek kell lennie. Viszont a császár jóváhagyása szükséges. A  má
sodik személy az ecsege. Az ecsegét, valamint a négy püspököt az abuna 
szenteli fel. Mindegyikőjüknek azonban hűséget kell fogadniok az 
alexandriai kopt patriarchának. A  gyakorlati kapcsolatot az alexandriai 
patrirachátussal egy Addis-Abebában kinevezett pap tartja fenn, aki 
képviseli a patriarchát.

A metropoliák csupán de iure állnak fenn. (öt van ilyen: Shoa, Ad- 
dis-Abeba, Harrar, Gondar, Lafakati és Irka-Álam). Egyházmegyei or
ganizációjuk még sincs. Rendkívül nehéz dolog lenne az etióp egyház 
kaotikus állapotában rendet teremteni.

Férfiak és nők részére mintegy tucat kolostor áll rendelkezésre. 
Ugyancsak fenntartanak egy kolostort Egyiptomban és kettőt Jeruzsá
lemben. A  szerzetesek száma nem bizonyítható adatok szerint mintegy 
17 ezer.

A  századunkban megindult népességmozgás, ill. vándorlás követ
keztében az etiópok elkerültek a Dél-afrikai Uniótól kezdve Nigériáig, 
számtalan afrikai országba. Magukkal vitték az ősi etióp vallást, amely 
azonban megfosztva a hazai gyökerektől, egyre több szektás elemet szí
vott fel magába. 1905-ben még csak 15 etióp szektát tartottak nyilván, 
ma azonban ötszázon felül van a számuk. Az etióp szekták szaporítják 
az Afrikában egyébként is burjánzó szektamozgalmakat.

Etiópia lakossága ma 18—20 millió. Ebből kb. 8—10 millió a keresz
tvének száma. A  többi mohamedán (20%), zsidó (14%), és egyéb feleke
zetek között oszlik meg.

* * »

Két ősi, történelmi keresztyén egyház múltja tárult fel előttünk. Az 
a földrajzi terület, amelyen a két ősi keresztyén egyház kialakult, vagyis 
a Nílus deltájától az Abesszin fennsíkig, mintegy 1500 km-es sávot ha
sít ki Afrika testéből. A  keresztyénség terjedésének az iránya az első 
három évszázadban Észak-Afrika Földközi-tenger menti hellén, ill. ró
mai kultúrájú területe, míg a másik vonal Alexandriától a Nílus men
tén húzódik az Abesszin fennsíkig. És míg északon a római kultúra szol
gált vezetékül a keresztyénség terjedéséhez, addig dél felé a Nílus völ
gye volt a keresztyénség természetes útvonala. A  római birodalmat
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megdöntötték a barbárok (V. század). Egyiptom áldozatául esett az ara
boknak (VII. század). Az észak-afrikai keresztyénség a tévtanítások 
szétforgácsolása következtében nem bírta ki a történelem megpróbál
tatásait. Abesszínia viszont még ha az V. századtól kezdve számított 
monofüzitizmust el is sajátította, lényegében nem forgácsolódott úgy 
szét hitében, mint a Földközi-tenger partján élő keresztyénség. Százado
kon keresztül ellen tudott állni az arab-török imperializmusnak és nem 
kis mértékben játszott ebben szerepet az, hogy a nemzeti egységen be
lül egységes volt az egyház hite is. És ha ezek után a történelem mérle
gére tesszük az európai egyházak kezdeményezéseit, amelyek a XV. 
század portugál missziójától kezdve napjainkig kísérleteztek az abesszin 
egyház „jobb útra térítésével” , kétes értékű megállapításra jutunk. 
Ugyanis kimutatható, hogy a missziók munkája eredménytelen volt a 
pogányok és zsidók, ill. mohamedánok között. Ezzel szemben mindany- 
nyiszor az etióp egyházat forgácsolták szét katolikussá, ill. protestánssá. 
Magyarul: Abesszíniában keresztyének missziónáltak keresztyéneket.

Ha most figyelembe vesszük azt, hogy az etióp egyház részéről is 
folynak a tárgyalások az ortodox egyházzal, végre nyugvópontra kerül
het a misszió kérdése is. Minden valószínűség szerint olyan eredmények 
fognak születni, amelyek alapján rendezett lesz az etióp egyház teoló
giája és szervezete. Véleményem szerint a sok vihart és megpróbáltatá
sokat kiállt Nílus menti egyházak megérdemelten várhatnak sorsuk 
rendezésére.

Felhasznált irodalom:

Berki Feriz: Az ortodox egyház és a monofizita egyházak. Kézirat.
Kari Heussi: Kompendium dér Kirchengeschichte. Tübingen, 1960. 
Kazsdan-Litavrin: Bizánc rövid története, Budapest, 1961.
Ottó Kiefer: Kaiser und Kaiserinnen von Byzanz. Berlin, 1937.
Walter von Loewenich: Die Geschichte dér Kirche. Witten-Ruhr, 1954 
Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet, V. kötet, A  középkor. Budapest, én. 
História Mundi: IV. kötet, Römisches Weltrelch und cnristentum. Bern, 1956. 
Kari Ploetz: Auszug aus dér Geschichte. Würzburg, 1960.
Kurt Dietrich Schmidt: Grundriss dér Kirchengeschichte. Göttingen, 1963. 
Segesváry Lajos: Az egyháztörténelem alapvonalai. Debrecen, 1936.
H. G. Wells: A  világtörténelem alapvonalai. Budapest, 1925.
Westman—Sicard: Geschichte dér christlichen Mission. München, 1962. Lexikonok. 
Johannes Gründler: Lexikon dér christichen Kirchen und Sekten. Wien, 1961. 
Ottó Weber: Evangelisches Kirchenlexikon. Göttingen, 1961.

Dr. Rédey Pál
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„Megrepedt nádat nem tör el..."
II. RÉSZ 

A templomépítés

A  Gaumáta-féle felkelés és a birodalomban időlegesen szétterjedt 
zűrzavart — természetszerűen — érezte a régi hazában maradt és az 
oda visszatért zsidóság is. — Az uralkodói udvart a lázadások arra 
figyelmeztették, hogy a nagy birodalom fennmaradása erősen függ at
tól, hogy mennyire sikerül a helyzetet konszolidálni. A  júdeai nép ese
tében pedig még külön hangsúly esett arra, hogy az a terület, amelyen 
él, összekötőkapocs a birodalom keleti területei és a nagy rivális: Egyip
tom között. Az, mert Júdea területén húzódtak végig azok az utak, 
amelyek a felső birodalomból a Nílusig vezettek. Ezeket a felvonulási 
utakat és területeket pedig mindenképpen biztosítani kellett.

Nem nagyon járhatunk messze az igazságtól akkor, ha azt mond
juk, hogy ez a szempont is közrejátszott abban, hogy — amint erről 
forrásaink tudósítani sejtetnek — I. Dáriusz mintegy felülvizsgálja 
azokat az intézkedéseket, amelyeket már Círusz tett meg és amelyek a 
maga politikai koncepcióiba is beleillettek, azokat továbbra is fenntar
totta, illetve további végrehajtásukat szorgalmazta. S a körülmények 
ismeretében azt sem lehet elképzelhetetlennek tartanunk, hogy a zsidó
ság tekintélyes, az udvar előtt is mértékadó képviselői az uralkodó 
tudomására hozták, hogy Círusz egy régebbi utasításának teljesítése — 
amely különböző okok miatt meghiúsult — nagyban elősegítené a ve
szélyeztetett területen a rend kialakítását, a békés nyugalmat és a 
biztonságot. Dáriusznak és a birodalomnak pedig szüksége volt erre a 
nyugalomra és biztonságra

Mindezek közrejátszhattak tehát abban, hogy — a krónikás és 
Aggeus közlése szerint — Dáriusz uralkodásának második évében (520) 
újabb kedvező fordulat állt be a zsidóság életében. A  változás előzmé
nyeként Esdrás könyve (5. fej.) azt mondja el, hogy Zerubbábel és Jésúa 
vezetésével, Aggeus és Zakariás próféták támogatásával — bizonyára, 
mert a lezajlott események felbátorították őket erre —, hozzákezdenek 
a templom építéséhez. A  városba érkező Tattenaj, az Eufrátesen túli 
területek satrapája, enyhe megütközéssel veszi tudomásul az építkezést, 
amely végeredményben nemcsak egy templom építését jelentette, hanem 
egyúttal az ottlakók új reménységéből fakadó politikai magatartását is 
reprezentálta. — A  helytartó jelentést is tesz az udvarnak, amelyben 
részletesen ismerteti a majd két évtizedig elhúzódó templomépítés tör
ténetét, a már ismert adatok alapján.

A  jelentés hatására Dáriusz „parancsot ad” arra, hogy az abban 
foglaltakat ellenőrizzék és kutassanak az állami levéltárban a régebbi, 
Cirusz-féle okirat után. (Ennek lehetőségében nincs mit kételkednünk.) 
Amikor a kutatás eredménnyel jár, akkor nemcsak tudomásul veszi azt, 
hanem még utasítást is ad a tartomány tisztviselőinek a templomépítés 
támogatására, és az azt hátráltatók megbüntetésére (6,1—12.).

A  tudósítás a továbbiakban szűkszavúan közli, hogy az építkezés 
Dáriusz uralkodásának hatodik esztendejében, az Adár havának harma
dik napján (515 február—március hó) befejeződik és a deportálásból 
hazatért nép nagy ünnepélyességgel ünnepli meg a templom felszente
lését és röviddel utána megtartják a páska, a kovásztalan kenyerek ősi
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ünnepét is (6,13—22.). S ezzel az ünneppel véget is ér ez az események
ben és fordulatokban oly bőven rendelkező korszak, a letelepedés, a 
kultuszi és állami élet alapvetésének időszaka.

Ha pedig röviden jellemezni kell ezt az 515-ben lezáruló szakaszt, 
akkor azt kell mondanunk, hogy az elsősorban azért jelentős, mert új 
lehetőségeket nyújtott. Lehetőségeket egyrészt arra, hogy a szétszéledt 
zsidóság újra visszatérjen hazájába, s ott újból megkezdje a maga sajá
tos közösségi, vallási és társadalmi életét. Lehetőséget másrészt arra, 
hogy okulva a múltakon, más módon rendezhesse be egész életét. — 
Hogy mindez hogyan sikerült, az majd a továbbiaknak lesz megvizsgálni 
a feladata.

A  kor kiemelkedő bibliai személyiségei

A  sort Jeremiással és Ezékiellel kellene kezdenünk. Velük, mert az 
ő munkásságuk különösképpen is nagy hatást gyakorolt a deportált 
Izráel nemzeti és vallásos reménységeire. Hogy most, ebben az össze
foglalásban mégsem velük kezdjük, annak az az egyszerű oka, hogy 
az újraéledő és új életet kezdő népre mégsem az ő működésük tette 
e legnagyobb hatást, hanem Deutero-Ézsaiás, Aggeus és Zakariás pró
féták, valamint — gyaníthatóan — Zerubbábel és Jésúa. Ez a tény már- 
csak azért is kézenfekvő, mert az ő szolgálatuk éppen arra az időszak
ra esik, amikor a fordulat és az újjáépítés esztendei köszöntenek be-.

Deutero-Ézsaiás

próféciáinak, igehirdetéseinek időpontja igen nagy pontossággal hatá
rozható meg. Támpontot erre nemcsak Círusz nevének az említése (45,1.) 
ad a számunkra, hanem a szavak mögül előbukkanó történelmi szituáció 
is. Mert a próféta élénken figyeli az eseményeket, s érzékenyen reagál 
azokra. Megelőzve népének minden más tagját, felismeri, hogy Círusz 
uralomra jutásával új korszak kezdődik a babiloni birodalom, de ezen 
túl, az egész Közel-Kelet történetében. Nem volt nehéz felismernie azt 
sem — hiszen tágra nyitott szemű embernek ismerjük meg szavaiból —, 
hogy azok a politikai és társadalmi viszonyok, amelyek körülvették, az 
elkerülhetetlen bukás jeleit viselik magukon. A  bukást hozza magával 
a „demoralizált” erkölcs, az uralkodóosztály, a kereskedő-polgárság önző 
életmódja és az elnyomott néptörzsek elégedetlensége, szabadságvágya. 
Tudta és látta, hogy ilyen körülmények között nemhogy nem talál 
komoly ellenállásra, de örömteli fogadtatásra a különben is jó híréről 
már ismert új csillag: Círusz.

Ilyen — „politikusán teo'ógiai” — alapállásból kiindulva hirdeti a 
próféta hogy „Círusz az Ür felkentje” , akivel együtt „az Űr, mint egy 
hős kijő és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellen
ségein erőt vesz” (42,13.), Círusz a szabadító, akit Jahve „feltámasztott 
északról és eljött napkelet felől; hirdeti (ti. az Ö nevét) és tapodja a 
fejedelmeket mint agyagot és mint fazekas a sarat tapossa”. (41,25.)

Álljunk meg itt néhány mondatra. Az elmondottak után ti. nem 
kerülhetjük ki azt a kérdést, hogy miként tekintett, tekinthetett Deutero- 
Ézsaiás a történeti események horizontján egyre feljebb emelkedő új 
uralkodóra? — Véleményem szerint — amin persze, hogy lehet vitat
kozni — ebben a szituációban annak a továbbiakban meg-megismétlődő 
esetnek lehetünk tanúi, amikor Izráel népe vallási, nemzeti és társa
dalmi reménységei egy valóságos személyben látszanak beteljesedni.
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S bármennyire is izgalmas és ugyanakkor kilátástalan eredménnyel 
kecsegtető az ún. „Ebed Jahve” énekekben szereplő személy kilétének 
tényszerű megállapítása, annyit mégis elmondhatunk, hogy a sokszínű 
kép egyes vonásaiban ráismerhetünk a nagy keleti hódítókra.

De mindezzel kapcsolatban idézzük vissza emlékezetünkbe azokat 
a megállapításokat, amelyek az újbabiloni irodalom nemzetiségi politi
kájáról szóltak. A  politikáról, amelynek a szenvedő alanya a birodalom 
sok kisebb-nagyobb népcsoportja között, Izráel népe is. S az ilyen lég
körben csak egyetlen magatartás építheti a közösséget, a jövőt: (a letar
gia mindig jövőtlen és az ilyen szempontból még számba vehető asszi
miláció pedig már nem fenntartó erő), a bizakodó reménység maga
tartása.

Izráel népének tipikusan vallásos színezetű beállítottsága nem sza
kítható el a jó és rossz értelemben vett nacionalizmusától. De fordítva 
is igaz a tétel: a nemzeti törekvések, reménységek vallásos indítékúak. 
Éppen azért, mert ez a helyzet, ebben az esetben sem választhatjuk 
ketté az immanens és transcendens reménységeket, mivel az egyiknek 
megléte vagy nemléte, a másiknak a meglétét, illetve nemlétét is felté
telezi. Amikor tehát a nép nemzeti önállóságát reméli, akkor ez azt is 
jelenti, hogy vallási szempontból is teljes szabadságra jutását várja. 
(Persze ez utóbbi várakozás nem egyértelmű, hiszen nem minden nép
rétegre vonatkoztatható egyformán.) De fordítva: a jeruzsálemi kultuszi 
központ újbóli megépítése egyúttal nemzeti reménység is. Ezért Círusz 
Jahve szolgája akkor, amikor az újbabiloni birodalom szétzúzásával 
megcsillantja a zsidóság előtt az új élet lehetőségének reménységét. És 
Jahve szolgája akkor is, amikor — a próféta és közösségének hite sze
rint — beteljesíti Isten büntető akaratát.

De miért is ne lenne ez a próféta véleménye, hite, amikor Círuszt 
már megelőzte az a hír — amit a későbbiekben meg is erősített intéz
kedéseivel —, hogy intézkedéseiben sokkal humánusabb az előző rend
szer képviselőinél és vallási szempontból sem követi az elődhatalom poli
tikáját. Miután pedig erről a júdeai deportáltak és a Jordán mellékén 
élők irányában is tanúbizonyságot tett, akkor megértjük a próféta és 
követőinek lelkesedését és megértjük azt is, hogy miért ruházza fel 
a kegyes „közvélemény” a különben pogány fejedelmet az „tJr felkentje” 
jelzővel és miért éppen őt látják „szabadítónak” (a „felkent"’ eredetije 
itt „messiah” !).

Persze nagyot hibáznánk akkor, ha a nagy Ismeretlen igehirdetéséből 
csak az előbbieket vennénk figyelembe. Nagyot hibáznánk, mert az 
immanens tényezők mellett, azokkal egyidőben jelentkezik egy másik 
vonás is. Az, hogy az istenszolga küldetéséhez hozzátartozik a nép 
bűneiből való megszabadítása (53,5,), a törvény adása és tanítása, tehát 
az emberséges életre való nevelés; az anyagi és szellemi világ fölötti 
szelíd uralom, annak szolgálata (42,2k.). S itt, ezen a ponton érthető a 
nép értetlensége miatt és a nép vétkei helyett szenvedő, azokat vállaló 
Szolga küldetésének képe. A  kép, amely természetesen nem nélkülözi 
az anyagi, tárgyi alapot, de amely végeredményben csak halvány képe 
az eljövendőnek, a Vártnak.

Deutero-Ézsaiás a korfordulón mondotta el prófétai szavait. A kor
forduló látnokai pedig egyszerre múltba néző és a jövőbe tekintő embe
rek. A  múltba való visszatekintés az értékelés, az ítéletalkotás alkalma. 
A jövőbe pillantás: az iránymutatás eszköze. A  próféta mindkettőt cse- 
lekszi, amikor átértékelve az elmúltakat, felhasználja igehirdetésében 
azok tanulságait — megőrizve ezzel a régmúlt értékes hagyományait — 
s eközben ki is jelöli a követendő utat. Deutero-Ezsaiásnak az a nagy
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érdeme, hogy ilyen értelemben hirdetve az igét, kozmikus méretűvé 
tágítja az Isten kegyelméről szóló örömhírt, ezzel is előkészítve az idők 
teljességét, Jézus Krisztus eljövetelét.

Már korántsem ilyen egyértelmű az, amit

Aggeus

próféta tevékenységéről mondhatunk. Nem, mert az 520-as évben elmon
dott, sok bevezetéskritikai problémát okozó igehirdetései egészen más, 
ellenkező irányban keresik a kibontakozást.

Rövid lélegzetű könyve, rövid igehirdető szolgálata két témát foglal 
magában: 1. Itt a templomépítés ideje! 2. Elérkezett a messiási üdvkor 
(Zerubbábel a „küldött”), az izráeli állam megdicsőülésének kora. — 
S már ez is, több mással együtt, arra mutat, hogy Aggeus „kultusz
próféta” volt. Ez azt jelenti, hogy a prófétáknak abból a csoportjából 
való, amely csoport a régi kultikus hagyományok felújításában, felélesz
tésében, azok továbbalakításában látja a nép, a gyülekezet jövőjét biz
tosítottnak.

Ebben a sorban nem ő az első és korában sem állt egyedül. Kortársa.

Zakariás

is ezen az úton jár, dolgozik és prédikál, hirdeti az igét. Az igét, amely 
e csoport véleménye, hite szerint — nagyon leegyszerűsítve a dolgot — 
a szent cselekményekhez, tárgyakhoz kapcsolódva szól Isten a gyüleke
zethez, illetve a szent cselekményekben való részvétel jelent biztosíté
kot a hívők számára az Ür akaratának teljesítése tekintetében. Tehát: 
a két próféta számára azért lényeges a templom újbóli, sürgős megépí
tése, mert a templomban, a templomhoz kapcsolódó kegyességi gyakor
latban tudja csak elképzelni az igazi vallásosságot, hitet. S ugyanez 
a hit befolyásolja a két próféta mondatait, akkor, amikor a nép jövő
jéről szólnak. Izráel nem azért lesz nagy, dicsőséges nép, szent gyüle
kezet, mert Isten igéje, akarata teszi azzá, hanem mert Jeruzsálem falai 
között tudhatja magát az Ür házát, ahol alkalma lesz véghezvinni mind
azt, amit számára az egyre inkbb megmerevedő rituális előírások meg
parancsolnak.

Az előbbiekkel egyúttal azt is elmondottuk, hogy mi az, ami már 
a kezdet-kezdetén rossz irányba befolyásolta az új lehetőségekkel való 
élés alkalmait. Elmondottuk és nincsen kétség afelől, hogy a két próféta 
— és a hozzá hasonlók — hite és szolgálata sok kárt, végeredményben: 
zűrzavart okozott. Kárt annyiban, hogy egy periférikus kérdést tettek 
központivá, zűrzavart pedig úgy, hogy délibábos jövő-hirdetésükkel 
megzavarhatták az amúgy sem biztos lábakon álló emberek magatartá
sának alapjait.

Ugyanezeknek az éveknek — tehát az 510-es éveknek — egyik fon
tosnak látszó szereplője lehetett

Zerubbábel

Ki és mi volt? — ez az első és egyben a legnagyobb, legizgalmasabb 
kérdés. Majd pedig így bonyolódik tovább a probléma: milyen szerepet 
játszott a lassan kialakuló messiási reménységben s mi lett a további 
sors.

Születésének helye, időpontja és Jeruzsálembe való visszatérésének 
dátuma bizonytalannak látszik. Származásáról is csak annyit tudunk
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biztosan, hogy a dávidi családból származott, s az is bizonyosnak látszik, 
hogy személye a már említett években került igazán előtérbe. De arra 
már megint csak nehezen tudnánk végleges választ adni, hogy tulajdon
képpen mi is állította az érdeklődés középpontjába: Aggeus és Zaka
riás igehirdetése, a forrongó napok általános közhangulata, vagy ezek 
együttvéve.

Még egyszer: az tény, hogy bármilyen szempontból is vizsgáljuk 
a kérdést, azt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a dávidi 
család egyik tagjáról van szó. Arról a családról, amely már régóta a jövő 
ígéreteinek, a nagy álomnak a letéteményese. Hogy miért éppen a dávidi 
családhoz fűződik ez a reménység? — arról szinte szükségtelen beszélni. 
Szinte szükségtelen, mert hiszen a dávidi és a salamoni kor még száza
dok elmúltával is úgy él a zsidóság emlékeiben, mint a nép történetének 
legdicsőbb korszaka. S tegyük hozzá, nem alaptalanul: hiszen valóban 
az a helyzet, hogy Izráel se e néhány dicsőséges évtized előtt, sem pedig 
utána nem játszott olyan jelentős szerepet a keleti világban, mint akkor. 
Nem csoda hát, hogy — mint az elnyomás időszakában minden nép tör
ténetében — úgy a zsidóság esetében is, a valamikori „aranykor” visz- 
szajövetelének reménysége ébredt újra fel. Arról a boldog jövőről álmo
dott ez a nép, amikor minden a régi szép lesz, amikor a semmibe vett, 
maroknyi nép újra elfoglalhatja az őt megillető helyet a világ népei 
között, esetleg, fölött.

Tudjuk, hogy néha csak egy kis lökés kell ahhoz, hogy az addig 
lappangó indulatok felszínre törjenek. Éppen ezért nem lehetetlen, hogy 
Zerubbábel származása, személye adott tápot az előbb említett remény
ségeknek. Erre ugyan nincs közvetlen bizonyítékunk, de az a mód, 
ahogyan Aggeus és Zakariás beszél róla, erre enged következtetni. Hogy 
saját maga hogyan vélekedett e dolgokról, s hogy milyen magatartást 
tanúsított, ugyanúgy nem állapítható meg, mint ahogyan nem tudunk 
a templomépítést követően, további sorsáról sem. Egy azonban bizonyos: 
a választott nép történetében az a szerep jutott osztályrészéül, hogy 
ő legyen a bukott „messiások” közül az első.

Jésúa

Róla is kell szólnunk néhány szót, mert különben talán még haló 
poraiban is megsértődik, hogy Zerubbábelről hosszú mondatokat írtunk 
s közben róla megfeledkeztünk. — De félre a tréfával — valami igaz
ság mégiscsak van az előbbi mondatban. Legalábbis az, hogy mint 
árnyék, úgy követi Jésúa a nép társadalmi, nemzeti vezetőjét: Zerubbá- 
belt. Ahol az utóbbi név felbukkan, ott rendszerint az ő neve követi 
elszakíthatatlan társként, s ha Zerubbábel dávidi származásával dicse
kedhetett. Jésúa a híres caddokita papi család egyik tagjának mondhatta 
magát. Ezen felül pedig főpapnak, ami már önmagában is tekintélyt 
adott a számára.

A babiloni deportáció idején a papságnak az volt a fontos feladata, 
hogy a hagyományokat megőrizze. Ez a feladat — a papság sajátos be
állítottsága miatt — mondhatni, hogy jó kezekbe került, hiszen mindig 
is ezt cselekedte. Konzerválta a prófétai igehirdetést — sokszor ugyan 
dogmává gyúrva át azt — és megőrizte az utókor számára. Nem vélet
len tehát az, hogy a gyülekezeti élet újrakezdésénél nem találunk Jeru
zsálemben egy „igazi” prófétát, hanem a papság veszi kezébe a szerve
zést (amihez különben jól ért). Persze, ennek is megvan a maga rossz 
oldala: nevezetesen az, hogy az újrakezdésből a régi folytatásával való
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próbálkozás lesz. Ez a jellemző papi magatartás ugyan még csak csírá
jában van meg ebben az időben és csak a következő évtizedekben tere
bélyesedik ki, mégis azt kell mondanunk, hogy Jésúa megtestesítője 
annak a papi törekvésnek, amely a maga kezében akarja látni és tudni 
a gyülekezetét.

S végül így, ilyenformán zajlik le huszonegy-néhány esztendő: az 
elszalasztott alkalmak, a szertefoszlott reménységek kora. A  kor, amely 
ugyan még csak kezdet, de már magában hordja minden jónak és még 
inkább minden rossznak a csíráját...

A jeruzsálemi templom

építésének befejezése, felszentelése után néhány nyugalmas év — talán 
évtized — következik. Hogy valóban nyugalmas volt ez az időszak? — 
ki tudná ezt megmondani. Ebben a vonatkozásban legfeljebb azt állít
hatjuk néminemű biztonsággal, hogy pillanatnyilag az i. e. 515-ös évtől, 
a négyszázas évek közepéig nincs kezünkben olyan hiteltérdemlő, írásos 
bizonyíték, ami az ellenkezőjét állítaná. Persze ez a némaság nem feltét
lenül jelent nyugalmat.

A  Közel-Kelet ezen a táján még jó ideig 1. Dáriusz a birodalom feje 
s az ő hosszú ideig tartó uralkodásának két nagyon jellemző vonása 
van. Az egyik: összetartani a roppant világbirodalmat. A  másik: meg
törni a görögség befolyását a kisázsiai térségben — hogy e területen is 
biztosítsa hatalmát — s egyáltalában: leigázni az egyre erősödő, egy
ségbe kovácsolódó görög félszigetet.

Az elsőre nézve ismételten azt kell mondanunk, hogy ebben a törek
vésében nem áll egyedül. Politikája egyenes folytatása nagy elődjének: 
Círusz politikájának. Így, a körülmények számbavétele őt is arra indí
tották, hogy számításba vegye birodalma egyes néptörzseinek sajátos
ságait: sajátos kultúráját, társadalmi helyzetét, vallását. Ez a politikus 
magatartás, meggondolás mutatkozik meg éppen a zsidóság életében. 
Arról ugyan lehet szó, hogy valamiféleképpen eltávolíttatta a zsidóság 
éléről a kellemetlen meglepetéseket okozó Zerubbábelt, de azt már nem 
igen bizonyíthatjuk, hogy komolyabban beleszólt volna az Eufrátesen 
túli satrapátus samáriai részének köznapi dolgaiba. Azért a valószínű, 
hogy ezt nem tette meg, mivel a birodalom szempontjából csak az volt 
a fontos, lényeges, hogy semmiféle lázadás ne üsse fel a fejét. Erre 
a célra pedig éppen a hallgatólagos tudomásulvétel volt a legalkalma
sabb eszköz. S az is érvényes, amit már egy alkalommal mondottunk: 
a vékony palesztínai területsáv fontos felvonulási területnek számított 
még ebben az időben is. Az Egyiptom felé vezető út biztonsága sokkal 
többet ért, mint mondjuk — a hivatalos államvallás követésének, felvé
telének mindenképpen való kierőszakolása.

De folytatói is vannak ennek a politikának: az utódai. Különösen

I. Artaxerxésznek

kellett ezt a módszert feleleveníteni, újólag alkalmazni. Erre az alkal
mazásra a négyszázas évek elején kitört Megabizosz-féle felkelés adott 
jó figyelmeztetést. — Megabizosz ebben az időben az Eufrátesen túli 
tartomány (ajnihez Samária és Jeruzsálem vidéke is tartozott) satrapája 
volt s az ellene indított hadjárat éppen ennek a hadászatilag fontos 
területnek nyugalmát, biztonságát bolygatta meg. Ráadásul az utolsó 
kisázsiai támaszpont is ezen a vidéken. Gázában volt található, aminek
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a helyzetét éppen úgy meggyöngítették a harcok, mint a környező terü
leteket. (Mivel pedig kicsinysége miatt Jeruzsálemet és a környéket lakó 
zsidóság nem játszhatott különösebb szerepet a nagy birodalomban, csak 
azzal magyarázhatjuk majd Nehemiás küldetését, ha az előbbieket szá
mításba vesszük. De ez vonatkozik az őt követő Esdrás megbízatá
sára is.)

I. Dáriusz másik törekvése a kisázsiai görög gyarmatok meghódí
tása, magának

a görög félszigetnek

a leigázása volt. Ez a törekvés sok mindennel magyarázható, de leg
inkább mégis materiális okai a legerősebbek.

A  Kr. e. 8—6. században a görögség gazdasági, kulturális súlypontja 
nemannyira az attikai félsziget, hanem a kisázsiai parti sáv, illetve 
a mellette elterülő szigetvilág. Az emberiség történetének ebben a sza
kaszában is, ez a földrész volt az összekötő kapocs a különböző kultúrák, 
szellemi, gazdasági irányzatok és termelési módozatok között. A  város
államok gyorsan gazdagodó polgársága nagy igyekezettel gyűjtötte össze 
a különféle kultúrák szellemi kincseit éppúgy, mint ahogyan alaposan 
kihasználta földrajzi, kereskedelmi szempontból is kedvező helyzetét. 
Az előbbiekben a görögségnek a tudományok, a művészetek iránti nagy 
fogékonysága, az utóbbiban pedig nem utolsósorban az e korban tekin
télyesnek mondható kereskedelmi és hadiflotta volt a segítségére.

A  többnyire szigeteken fekvő, de a partvidéken is eléggé körülhatá
rolt városok nem tudtak helyet adni a szaporodó lakosságnak, s ez volt 
a helyzet a nagyobb városállamokban is. Innen érthető, hogy a már 
nagy hajózási tapasztalatokkal rendelkező görögség, amely ráadásul még 
ereje teljében is volt, a 8. századtól kezdődően egymásután bocsát ki 
gyarmatosító telepeseket.

A  gyarmatosítás fő okai többrétűek, de elsősorban a görög társa
dalom általános történeti fejlődésében gyökereznek. Az egyes városálla
mok vezető, arisztokrata köreinek kezében egyre nagyobb és több föld
birtok koncentrálódott s az így földönfutóvá lett szabadok kénytelenek 
voltak kivándorolni. S azok számára sem volt más lehetőség, akik a 
sűrűn fellángoló helyi forrongásokban a rövidebbet húzták, mint szülő
földjük elhagyása és egy új település megalapítása. Sok esetben a 
demokratikus elemek jutottak erre a sorsra a szegények mellett, a kis- 
és középbirtokosok és azok a kézművesek, akiknek ténykedésüket kezdte 
kiszorítani az olcsóbb rabszolgamunka. De erre a sorsra juthattak azok 
az arisztokraták is, akik szemben állottak polisuk hivatalos politikájával 
és ezért jobbnak látták, hogy minél távolabb éljenek a számukra veszé
lyessé válható helytől. Ezek a telepesek elérték a mai Szovjetunió déli 
területeit csakúgy, mintahogy a milétosziak megfordultak és gyarmato
kat alapítottak Szicíliában, Észak-Afrikában is.

A  gyarmatok — ellentétben az e korban virágzó föníciai kolóniákkal 
— kezdetben földművelő jellegűek voltak és csak az anyaországgal 
kereskedtek. Ugyaninnen kapták a fegyvereket és más fémtárgyakat, 
a szöveteket, az olajt és a bort, a kerámiákat — szóval mindazt, amit 
maguk nem tudtak megtermelni, elkészíteni. De már az önálló kereske
delem kezdetleges formája is természetszerűen megjelenik akkor, ami
kor a telepesek megkezdik az őslakossággal a cserekereskedelmet.

Az így keletkezett és egyre gyarapodó, növekvő számú gyarmat
városok a továbbiak folyamán önállósították magukat és így, önállóan 
rendezték be a maguk életét. Az anyaországgal azért megtartották
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a kapcsolataikat, s nem egy esetben ezek a kapcsolatok baráti szövetsé
gekké alakultak át. A  kezdeti és a további kapcsolatok azt is jelentették, 
hogy a gyarmatvárosokban is azok a gazdasági, társadalmi viszonyok 
honosodtak meg elsődlegesen, mint amelyek jellemzőek voltak a görög 
félsziget és a kisázsiai partvidék ilyen jellegű berendezettségére. így az 
is természetes, hogy a gyarmatokon tovább folytatódott — ami elől 
sokan éppen menekülni akartak —, az osztálytagozódás, az osztályellen
tétek további kiéleződése.

Ennek a folyamatnak a kiindulási oka — a szituációnak megfelelően 
— az volt, hogy a kezdeti földművelő életforma, a birtokrendszer át
alakulása mellett, ellentétbe került a kézművességet folytató lakosok 
érdekeivel. (Nem is szólva az őslakosság és a betelepülők közötti érdek- 
ellentétekről.) S ezzel kezdődik minden elölről, ahogyan erre annyi 
példa van az emberiség történetében.

A  gyarmatosítás folyamata a 6. század közepe táján éri el a tető
pontját. Tehát akkor, amikor Kisázsiában kialakulóban van a méd— 
perzsa birodalom. Ez idő tájt a görögség kezén megy át a belső orosz
országbeli bányák ásványi kincse, szőrmekereskedelme csakúgy, mint 
a szicíliai, galliai kereskedelmi élet, mert a görög gyarmatosítók eddigre 
ellepték a Dnyepertől az Ebróig, a Dunától Afrika északi sarkáig elte
rülő nagy városok, kereskedelmi csomópontok majd mindegyikét. így 
azért nincs mit csodálkozni azon, hogy a terjeszkedő, majd virágkorát 
hamar elérő perzsa hatalom szemet vetett előbb a kisázsiai görög váro
sokra, majd magára a városokkal szoros, szövetségi kapcsolatban levő 
görög félszigetre.

Amikor Círusz 546-ban leveri a lid uralkodót, Kroizoszt, úgy lát
szott, hogy megpecsételődött a kisázsiai görög városok, gyarmatok sorsa, 
mert Kroizosszal tekintélyes pártfogójukat veszítették el és az anya
ország (ezen a szón mindig a görög félszigetet értem) különböző belső 
bajok, háborúskodások miatt nem siethetett a segítségükre. Ebben az 
időszakban — valóban — védtelenül állottak a perzsa terjeszkedéssel 
szemben. Ehhez járult még az is, hogy a kereskedőállamok sohasem 
voltak valami híresek katonai erényeikről, s hacsak nem találtak maguk
nak valami katonáskodó segédnépet, előbb-utóbb el kellett bukniok. 
A  kisázsiai görögség erre a segítségre nem számíthatott, ami leginkább 
a kereskedők korabeli népszerűtlenségével magyarázható. S a lid biro
dalom bukása után nem is telik el valami hosszú idő és ezek a városok 
egymás után kerülnek előbb Círusz, majd Kambizesz és Dáriusz kezébe.

Dáriusz, miután megszilárdította a helyzetét és megvetette a lábát 
az Égei-tenger partján, a görög gyarmatvárosok meghódítására indult. 
514/15-ben átkelve a helleszpontoszi tengerszoroson, a Fekete-tenger felé 
veszi az útját. A  Dunát elérve, a hadjárat lendülete megakad és több 
kisebb vereség után a csapatok kénytelenek visszafordulni. A  kudarc 
fellelkesíti a görögséget és a századforduló előtt s utáni évtizedben egy
más után lázadnak fel az egykori önálló városállamok. A  felkelések 
ebben az időszakban csak múló sikereket hoznak a görögség számára s 
Dáriusz nagy kegyetlenséggel torolja meg ezeket a mozgolódásokat.

Az utolsó, egyben a legnagyobb felkelés az ióni forradalom. Ez az 
államszövetség előbb ugyan hűbéri kapcsolatba lép a nagy hódítóval, 
sőt hadiflottájával segíti is, de alig várja az alkalmat, hogy lerázza 
magáról ezt a kényszerűségből vállalt kötelezettséget. Erre jó alkalom
nak mutatkozott Dáriusz szkiták elleni hadjárata. A  városok segítségére 
siet Athén is — elsősorban hadihajókkal —, de az így egyesített erő sem 
elegendő a jól képzett, nagy perzsa hadsereg ellen. Csakhamar (494) 
elesik az utolsó kisázsiai nagyváros is: Milétosz, a filozófia egyik böl
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csője, Thalész szülővárosa. Az uralkodó itt sem ismer kegyelmet: a fér
fiakat leöleti, a gyermekeket és a nőket elhurcoltatja. Ezzel aztán egy 
időre véget is ér a kisázsiai görögség önálló közösségi élete, de ugyan
akkor megkezdődik az évtizedekig tartó görög—perzsa háborúk kora. 
Dáriusz meg akarván büntetni az ióniakat segítő Athént, összegyűjti 
hajóhadát, betör Attikába. S tegyük hozzá, hogy nem jár valami fényes 
eredménnyel, amit még tetéz az is, hogy pontosan ebben az időszakban 
felkelések robbannak ki Egyiptomban, majd — ahogyan már említettük 
— a régi Babilonban és az Eufrátesen túli tartományban is.

A perzsa—görög háborúk sora 449-ben ért véget, a görögség győ
zelmével. 443-ban már Periklész az úr Athénban és a görögség kultúrája 
eléri a máig is csodált magasságú csúcsokat.

S hogy mindezt miért írtuk le? Egyszerűen azért, mert ezek az ese
mények is hozzátartoznak, mégpedig nagyon is szorosan tartoznak hozzá, 
nemcsak a zsidóság történetéhez, hanem a korai lceresztyénségéhez is.

Miközben hadseregek indulnak el hadakat pusztítani, városokat 
fölégetni, tövig rombolni; mialatt emberi életek tízezreit oltja ki a fegy
ver, a járvány,

Jeruzsálem és vidéke

csöndes nyugalomban él. Házait elkerüli a veszedelem, a feléje vezető 
utakon nem vonulnak ártó szándékú fegyveres katonák. A  kisázsiai 
görögség felkelései sincsenek különösebb hatással a vidékre, annak lako
saira. Lehet, hogy egy-egy hír újból felcsillantotta ugyan a teljes szaba
dulás reményét, lehet, hogy egy-egy esemény ismét felélesztette az isteni 
Szabadító, a Messiás megérkezésébe vetett reménységet (Malakiás 3,1; 
4,5k.), de a hír szenzációjának elmúlása ,az események balra fordulása 
után minden marad a régiben, minden megy tovább a maga megszokott 
útján. És — mindenesetre — jobb ebben a félszabad nyugalomban élni, 
mint kockázatot vállalva, valami más utat keresni.

De bármennyire is eseménytelennek látszik a templomfelszente
lést követő néhány évtized a zsidóság életében, a valójában mégsem az. 
A  látszólagos nyugalom, eseménytelenség felszíne alatt lassan érlelődik 
egy folyamat: a zsidóság vallási, társadalmi élete átalakulásának folya
mata.

Ha ezt a kort vizsgáljuk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy 
a jeruzsálemi kultuszi központ és a júdeai közösségi, társadalmi élet 
némiképpeni újra alakítása után még nincsen minden rendben. A  
deportálásból való visszatéréstől számított mintegy húsz esztendő és az 
ezt követő időszak csak a keretet, a lehetőségeket adta meg és az előb
bit látta el néminemű tartalommal. De a mindent egybekovácsoló, a nor
mális életet szabályozó, irányító erő bizony még hiányzik. Ügyannyira 
hiányzik, hogy szinte nem is beszélhetünk rendről sem a társadalmi, 
sem a kultuszi életben.

Jósiás király uralkodása idején ugyan egy ünnepélyes deklaráció és 
a nép látszólagos egybehangzó igenlése általános törvénnyé tette a deute- 
ronómiumi törvénykönyvet, de a 622/21-es esztendő után lezajlott tra
gikus események megakadályozták annak legmesszebbmenő végrehaj
tását. Mindennek ellenére, semmi sem magyarázhatja meg ennek 
a társadalmi és vallásos életet meglehetősen nagy gonddal és körül
tekintéssel szabályozó törvénygyűjteménynek a semmibe vevését, mintegy 
hatályon kívül helyezését. Még az sem lehet magyarázat, hogy esetleg 
nem felelt meg a megváltozott követelményeknek, körülményeknek, mert 
a rossz rend is jobb a semminél, a viszonylagos rendezetlenség az 
anarchiánál.
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A kortárs

— a Malakiásnak nevezett próféta — mindezeket szemére is veti honfi
társainak. Kemény szavakkal ítéli el az emberiességi törvényeket semmi
bevevő, a felebaráti szeretetről elfeledkező zsidók embertelen magatar
tását (3,5.) és azt, hogy istentiszteletük a helyes kultuszi élet megcsú
folása. Elmondja, hogy a hívek — a papokkal az élen — megfertőzött, 
tehát áldozattételre alkalmatlan kenyeret visznek az oltárra. Áldozati 
állataik közül az egyik sánta, a másik béna, s majd mindegyik nyava
lyás: végeredményben Istennek szánt ajándéknak hasznavehetetlen. 
Ugyanakkor elfelejtik — fejezi be panaszát — beszolgáltatni a tizedet 
a templom raktáraiba, s mindezeken felül, általános az a vélemény, hit, 
hogy semmi értelme az előírások, a törvény betartásának. (Malakiásról 
később még szólnunk kell néhány szót. Most csak annyit jegyzünk meg, 
hogy keserű szavai, mondatai nemcsak arról árulkodnak, hogy ebben 
a korban semmiféle etikai, vallási norma nem volt képes irányító erő
vé lenni, hanem arról is, hogy a rendezetlen viszonyok között azért már 
kezdettől fogva, hol gyengébben, hol meg erősebben hatott egy merev 
papi álláspont, amely végül is eluralkodott a zsidóság teljes életén 
Éppen az a magatartás, amely nem tesz különbséget az emberiességi és 
az idejét múlt rituális törvények, szabályok között.)

A  kor társadalmi viszonyai nem valami rózsásak. Igaz, hogy a valódi 
helyzetről csak néhány elejtett mondat árulkodik, de ezek is éppen 
elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy ebben a tekintetben sem 
mentek rendben a dolgok. Ugyanakkor azonban azt is meg kell adni, 
hogy az emberiség történetének kevés olyan szakasza van, amely társa
dalmi, gazdasági tekintetben olyan bonyolult, ellentmondásos lenne, 
mint éppen ez a kor.

Próbáljuk meg csak egy kicsit végiggondolni a dolgot. A  perzsa 
anyaországot a főnemesség uralja, s ennek a keskeny rétegnek a rep
rezentánsa az uralkodó. A  főnemesség, a satrapák, az urai, elöljárói a 
birodalom egy-egy nagyobb egységének is. A  kisebb egységeket viszont 
az illető néphez tartozó elöljáró vezeti. Eddig ez három fokozat, amivel 
azonban még nem értünk a végére a rangsornak, lévén még egy-két 
fokozat, lefelé. Az egyes néptörzsek uralkodó rétege — hacsak nem vált 
veszélyessé a központi hatalom szempontjából — „birtokon belül” ma
radt, illetve a rendeződés folyamán oda visszahelyeztetett. (Ezen vezető 
réteghez kell számítanunk a sokszor legnagyobb befolyással bíró pap
ságot is.) Mindent összevetve: a Jeruzsálem környéki települések s a 
város lakóinak nem nagyon volt okuk panaszkodni azért, hogy híjával 
vannak a felsőbb hatóságoknak. A  láthatatlan, de az intézkedéseiben 
mégis megtapasztalható uralkodót az Eufrétesen túli területek satrapája 
követte, akinek pedig a samáriai hatóság volt alárendelve. Hogy aztán 
ő se maradjon alattvaló nélkül, neki a város vezető rétege, esetleg 
az ide kihelyezett helyettese tartozott felelősséggel. S bár ezek az előbbi 
személyek voltak a nagyobb hatalmasságok, az egyszerű zsidó ember 
számára az utóbbiak jelentették az igazi uraságot. Ha pedig még hozzá
tesszük, hogy nem minden júdeai telepes mondhatta magát szabadnak, 
mivel vagy rabszolgának született, vagy pedig munkaerejét adta el 
a nálánál tehetősebb honfitársának, akkor nagyjából előttünk áll a kép, 
a kor társadalmi, szociális viszonyainak a képe.

Hogy mindez leírva, túl komplikált? De a valóság még összetettebb 
volt a maga idejében. Azzá tették az egymást keresztező, egymásnak 
ellentmondó, esetleg egymást segítő politikai, társadalmi érdekek. És ha 
nem is tekinthetjük át teljességgel ilyen szempontból vizsgált korunkat,
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azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt felvázolt viszonyok nagyon 
is befolyásolták a zsidóság vallásos, társadalmi, közösségi életének 
további kialakulását.

Ezeknek a viszonyoknak legigazabb és legérdekesebb irodalmi 
dokumentuma

Jób könyve.

Az a könyv, amely, ha valamivel később, de mégis hiteles szemtanú
ként veti fel a theodicea-problémát. Azt a kérdést, amely mindig ott 
lesz égetővé, aktuálissá, ahol egy nép vagy közösség életét külső és 
belső megrázkódtatások, társadalmi és szociális igazságtalanságok gyöt
rik. S nagyon jellemző a korra az is, hogy a könyv végeredményben 
nem oldja meg a problémát, mert nem is oldhatja meg, mert az általá
nos szituáció nem mutat semmiféle kiutat, nem ad semmiféle támpontot.

Hasonlóan becses dokumentum a

Mikeás

7,8—20-ban található töredékes „prófétai liturgia” is. Értékes, mert ez 
a néhány mondat arról tanúskodik, hogy ebben a zűrzavarosán kiala
kulatlan időben is élt a régi prófétai hit és élt — ha szűk körben is — 
az emberséges kegyesség.

A  korra jellemző az is, hogy a jelentős szellemi áramlatok, a jelen
tősebb művek nem a palesztinai talajon nőnek ki, hanem Egyiptomban, 
Babilóniában, a diaspórában.

A  szellemi, teológiai, kegyességi irányzatok — éppen az előzőnél 
fogva —, azok írásba foglalt alakja, tartalma sokszínű, mondanivalójuk 
változatos. Bölcseleti fejtegetés (a „hokma” irodalom), eszkatológia 
(Ezékiel), univerzális monoteizmus (Deutero-Ézsaiás), prófétai Jahve-hit 
(Mikeás 7.) és merev törvényvallásosság (az ún. Papi kódex) jól meg
férnek egymás mellett. Igaz, hogy sokszor csak azért, mert csak időben 
vannak közel egymáshoz, mérföldekben annál távolabb.

Ennek a különös, furcsa jelenségnek, természetesen, mély gyökerei 
vannak és előzményei nem egy esetben hosszú évtizedekig nyúlnak 
vissza, mint ahogy egy kor szellemi áramlatai sem lehetnek meg múlt
béli gyökerek nélkül.

A  zsidóság olyan szerencsétlen körülmények közé került, hogy egy 
részének hagyományait, vallási, társadalmi életét kénytelen volt hazá
ján kívül folytatni, azok új formáit részben ott kialakítani. Ezért érthető 
az, hogy az összeomlás előtti események rögzítése, a vallási, erkölcsi 
normák rendszerezése legtöbbször idegenben nyert befejezést. Ezért 
érthető az, hogy a Tóra és a történelmi hagyományanyag végső for
mába öntése nem a jeruzsálemi kultuszi központban, hanem az Eufrátes 
partján történt meg. És ezért érthető az is, hogy polemikus célzattal, 
máskor pedig idegen befolyás alatt íródott meg valamelyik bibliai 
könyv.

Ilyen körülmények között szinte kikerülhetetlen folyamat a dogma- 
tizálódás folyamata. Különösen kikerülhetetlen egy olyan közösségben, 
amelyből hiányzik a megfelelő vezető, s vallási vonatkozásban: a jövőbe 
vetett bizodalmas hit. S úgy látszik, hogy az első, a vezető személyiség, 
valóban hiányzott ebben a korban és a jövőbe vetett hit is valamiféle 
bosszúvárásban torzult el. Azt el kell ismernünk, hogy bizonyos esetek
ben a hagyomány megőrzésében jó szolgálatot tesz a hagyományanyag 
dogmatizálása, egységes rendszerbe merevítése. Ez a folyamat azonban
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több veszélyt rejt magában s e veszélyek közül a legnagyobb az, hogy 
az anyagrendezés leple alatt tantétellé silányul az élet, áporodott dog
mává az eleven hit. S káros az a törekvés is, amely szellemi, vallásos 
irányzatokat próbál konzerválni, a konzerválással a jelenbe és a jövőbe 
átmenteni. Káros, mert ami a múltban élő és ható, előbbrevivő volt, 
az a mában könnyen lehet akadályozó erővé, a fejlődés gátlójává. Ha 
pedig valamilyen ügyeskedéssel mégis sikerrel jár a konzerválási kísér
let, az eredmény nem ér még a valóság nyomába sem. Egyszerűen azért, 
mert hiányzik belőle az életet annyira jellemző frisseség.

Minden kor ott és akkor vizsgázik, amikor a múltbéli értékeket pró
bálja átmenteni a jelenbe. S ha feladatát jól akarja elvégezni, akkor ezt 
csak azon az úton-módon teheti, hogy átértékeli, a maga korára vonat
koztatja a hagyományanyagot.. Ez az átértékelés egyben ítéletalkotás, 
szelekció is. A  jelenben káros tényezők kiküszöbölése, az értékek — 
hogy azok továbbra is értékek maradjanak — a jelen rendszerébe való 
helyes beillesztése; igen, ez a feladat és ha ezt egy kor meg tudja tenni, 
akkor minden elismerés megilleti. De ha nem, akkor még abban az eset
ben is retrográdnak kell mondanunk, ha különben minden tevékeny
sége vallásos előjellel megy végbe.

Ezt a kort igyekeztem a továbbiakban megrajzolni abban a dolgo
zatban, amelyet az Eyangélikus Teológiai Akadémia tanári karához 
doktori szigorlati értekezésként benyújtottam és amelyből néhány rész
letet a fentiekben a Lelkipásztor hasábjain közreadhattam.

Ez az a kor,

amely ugyan évszázadokkal előzte meg Jézus Krisztus megjelenését, 
de amelynek hatása egészen az Ö idejéig elhatott. Elhatott úgyannyira, 
hogy nyugodtan mondhatjuk: Jézus korának visszásságai, vallásos enér- 
váltsága, szekuralizáltsága, társadalmi bajainak eredői egészen idáig 
vezethetők vissza.

Ez a kor — külső kereteit tekintve — lehetőségek és — az ered
ményt figyelve — a rossz megoldások kora. Lehetőségként az aránylag 
ríyugodt, önálló, a régivel való szakítás feltételeit biztosító élet adódott, 
s eredményként az ezzel való visszaélés, rossz felhasználás következett.

Ez a kor — ahogyan olyan sokszor mondani szoktuk — valóban 
ellentmondásos. Ellentmondásos törekvéseiben és következményeiben is. 
Ellentmondásos úgy, hogy a Nehemiás fémjelezte szellősebb, emberibb 
törekvésekre, a szűklátókörűség ideje következett, amely végső formá
ban a dogmaitizálódásra és a kazuisztikus pontosságú, emberrel nem szá
mító etika kialakulására vezetett.

Ebben a légkörben, helyzetben jól megfértek egymás mellett az 
„igaz hit” hirdetése, a faji gyűlölet csakúgy, mint az önteltség. Az ön
teltség, amely nem ismeri fel a naponként adódó új meg új feladatokat. 
Azokat a feladatokat, amelyeket Isten éppen az Ö választott népére bí
zott: az ember, az egész teremtett világ szolgálatát.

Az élet pedig — az így leszűkített korlátok ellenére — ment tovább 
a maga, Isten által kitűzött célja felé s még ebben a vigasztalan, ember
telenül egyhangúságában is megszólalnak a hűség, a jóság örökszép 
isteni szavai. Mert: Ö „...m egrepedt nádat nem tör e l . . . ”

Dr. Vámos József
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Az igehirdető műhelye

BÖJT 5. VASÁRNAP

Zsid. 9,11—15. v.

Ezen a vasárnapon az egyház népe a keresztre feszített Krisztus 
szolgálatát próbálja megérteni, megragadni és hirdetni. Szokták ezt a 
napot passióvasárnapnak is nevezni. Krisztusról beszél az evangélium 
is (Jn. 8,46—59), akinek a kereszthalála már elkerülhetetlen. Róla szól 
epistolánk is, úgy beszél Róla, mint aki áldozópap, főpap, mint, aki 
önmagát áldozza fel. Nekünk, a theológia crucis örököseinek, legyen 
feladatunk a praedicatio crucis ezen a vasárnapon.

A  levél, amelyből textusunk vétetett, „Isten vándorló népének 
levéle” (Ernst Kásemann) vigasztaló irat, amely abból a szándékból 
született, hogy lelkipásztori szeretettel tartsa meg azokat, akik szétszé
ledtek. Isten mai, modern világában élő diaspóra népének újra aktuális 
irata. Amennyire aktuális a tendenciája, annyira távoli a fogalmi kin
cse és a nyélve. Mindannyian, akiknek ebből a levélből választott peri- 
kopáról kell prédikálnunk, igen nehéz transzponálási probléma előtt 
állunk. Talán sokkal jobban érezzük ezt, mint egyéb textusnál. A  korabeli 
zsidókból lett keresztyéneken sokat segített a levél írója azzal, hogy 
fogalmaikat, kegyességüket, egykori vallásuk képeit figyelembe véve 
és felhasználva hirdette nekik a Krisztust. De ami nekik előnyt és 
könnyebbséget jelentett, az nekünk hátrány és nehezen viselhető ige
hirdetési teher. E szakasz is, mint a levél legtöbb fejezete, az ótesta- 
mentumi kultuszgyakorlat teljes ismeretét feltételezi, és ezen a háttéren 
mutatja meg Jézus Krisztus személyének és szolgálatának jelentőségét. 
Ami az akkori olvasó számára természetes és jól érthető volt, az a 
mai olvasónak vagy hallgatónak egészen idegen. A  levél írója szeretet- 
ből használja ezeket a képeket, hogy megértsék olvasói, kicsoda Jézus 
Krisztus (Jézus nem volt pap, sem önbizonyságtételei között nem olva
sónk ilyen igényt, sem közvetlen tanítványai nem nevezték így őt), ma, 
ha ugyanezzel a képpel hirdetjük, szeretetlenek vagyunk, mert nem 
mondunk valami jelentősei Róla hallgatóinknak és éppen nem egye
zünk meg a levél írójának szándékával. Nem egyszerűen fordítási, 
hanem transzponálási problémával állunk szemben tehát. Az igehirdető
nek jól kell tudnia, miről szól a textus, de ha igazán felelősen szereti 
igehallgatóit, úgy talán meg sem említi azokat a kifejezéseket, amiket 
az ismeretlen levélíró használ, hanem mai képekben, vagy ha ilyeneket 
nem talál, képek nélkül hirdeti a Krisztust, hogy ezzel hitet munkáljon. 
A  megszokott, régi, sablonos dogmatikai 'képek is inkább blaszfémiát 
jelentenek, mint bizonyságtétel! keretet ma. (Jézus prófétai, királyi, papi 
tisztjéről beszéltek őseink. De ki tudja ma, hogy ki a próféta — ha en
nek nevezzük Jézust, taláp a jósnők vagy szektaprédikátorok színvona
lára süllyesztjük Őt, a királyok exiliumban vannak, s ha őt királynak 
tituláljuk, úgy a történelem múzeumi kelléktárába száműztük, a zsidó



főpap is ismeretlen fogalom, lassan húsz évszázada lesz, hogy a zsidók
nak maguknak sincsen főpapjuk.) Természetesen ugyanilyen szeretet- 
lenség, ha pl. ipari-városi gyülekezetben csak pásztoréletből vagy föld- 
mívelő életből vett Jézus-képeink vannak... Amint egy bibliaórán meg 
szabad, sőt meg kell tennem, hogy ti. korhűen magyarázom a textust, 
azt a vasárnapi istentiszteleten már nem szabad megtennem, az ilyen
fajta írástudóskodás a leggyakoribb papi bűnünk a szószéken, szeretet- 
lenségünk, esetleg műhelymunkánk fitogtatása, ami nem való a szó-, 
székre, hiszen oda már kész üzenettel kell fellépnünk, híveink joggal 
várják el ezen a vasárnapon is, hogy kész igehirdetést és nem exegézist 
halljanak tőlünk. K i kell hát bontanunk a textus képei közül az üzene
tet, és ezt kell szembesíteni a mai gyülekezettel. Meg kell hallanunk 
és át kell emelnünk az első század gyülekezeti életéből, méghozzá 
zsidó-keresztyén gyülekezeti életéből a Krisztus-bizonyságtételt.

A TEXTUS VIZSGÁLATA

Az író szándéka egész képhasználatában részben a hasonlóság, rész
ben a fokozás kifejezése, ezért a meizón (nagyobb), posó maiion (annál 
inkább), teleioteros (tökéletesebb) szavak kulcsszavaknak foghatók fel. 
Az író és olvasó előtt, csakúgy mint a 7. fejezet során, ott állt az ót-i 
főpap, aki az engesztelés napján, egyszer egy évben remegő kézzel 
vonta félre a sekinát rejtő szent függönyt, és az arapy füstölővel a nép 
elé lépve engesztelési hirdetett és biztatást hozott. Az ót-i pap is 
áldozott, ez a hasonlóság textusunk szerint, de míg az áldozati állat 
vérével áldozott és így akarta kiengesztelni Istent, megszentelni az 
embereket, addig a Krisztus saját vérével és nem évenként egyszer, 
hanem egyszer s mindenkorra végezte el ugyanezt. A  mondat minden 
állítása textusunkban egyben negatiót is jelent: saját vérével — vagyis 
nem állatok vérével, egyszer s mindenkorra — vagyis nem megismé- 
telhetően. Az Űt teológia jelentős terminusai szinte sűrítve kerülnek 
elő textusunkból: hagia (szentély), lütrósis (megváltás), hagiazó (meg
szentelni), katharei (megtisztítja). Ez a megtisztít különben a kathar- 
sisra emlékeztet, ami éppen úgy volt a görög dráma és általában a 
színház célja, mint a misztériumvallások egyik szándéka. Igénk azt 
mondja, hogy ezt csak Jézus tudja elvégezni, Ű tisztítja meg az embert 
(a mai drámák újra ígérnek ilyen tisztulást. Max Frisch pl.). A  latreo 
(szolgálok) ige istentiszteleti szolgálatot jelent, mint ahogy a pap szol
gál. Itt, egy vallásos nép valami forradalmian új felismerést hallhat: 
A  főpap helyét és tevékenységét most már az egész gyülekezet foglalja 
el, most már az egész gyülekezet közvetlenül Isten előtt áll, hiszen 
nyitva a szentély, a kárpit, az elválasztó szőnyeg kettészakadt, van 
szabad bejárása mindenkinek. Máté, aki szintén zsidóknak ír, ugyan
csak tud erről (Mt. 27,51 v .!). A  Héber-levél itt tehát végeredményben 
arról szól, amit mi egyetemes papságnak szoktunk mondani, vagy amit 
Pál az egész keresztyén életre vonatkozóan okos tistentiszeteletnek 
említ (R. 12). A  Héber-levélben egyébként is nemcsak az áldozat képe 
jelentős, hanem a papság új felfogása is. Filozofálásra hajlamos ige
hirdetőknek figyelmeztető jelző Isten neve előtt a zónti (élő), tehát 
nem eszméről, hanem élő Istenről van szó! Az utolsó vers is tele van 
fontos kifejezésekkel: diathéké (szövetség), mesités (közbenjáró), apolü- 
trósis (megváltás), parabasis (törvény áthágása), kléronómia (örökség). 
A  szövetség gondolatának részletes kifejtése egyébként a következő 
szakaszban van, 16 kk. Figyelemre méltó az örökkévaló jelző három 
alkalmazása: örökkévaló váltság, örökkévaló lélek, örökkévaló örökség,
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éppen a vándorok múló életében hangsúlyos az örökkévaló jelző. Az is 
megfigyelhető, hogy az író nem objektíven adja elő Jézus „váltság- 
tanát” , hanem magára vonatkoztatja: 14. v .: lelkiismeretünket megtisz
títja. Summázva így foglalható össze a textus üzenete: korabeli zsidók
nak: Jézus kiömlő vérével mindörökké kiengesztelte Istent és mind
örökké megvásárolt a bűnnek, halálnak, gonosznak rabszolgaságából,

KAPCSOLÓPONTOK A MAI GYÜLEKEZET TAGJAIHOZ

1. Istentávolság. Végtelennek és áthidalhatatlannak látszó távolság. 
Amin gyakran keseregni szoktunk, hogy a mai ember elfordult Isten
től, elidegenedett Tőle, az nem új dolog, a szentírás pontosan ilyennek 
mutatja az embert, az új az evangélium, ti., hogy Isten nem fordult 
el ettől az embertől, nem idegenedett el tőle. Textusunk mindenképpen 
azt akarja kifejezni, hogy Jézus miatt, Jézusért, Jézussal lehet kapcso
latba kerülni az élő Istennel. A  köztünk levő távolság áthidalható. 
Istenközeiben élünk. Egész életünk színe előtt játszódik le.

2. A nyugtalan lelkiismeret ma is ismert jelenség. A  bűnök terhe 
ma is realitás, emberek katharsisra várnak, de nem tudják, hogyan 
lehet szabadulni a holt terhektől. (Hemingway: akiért a harang szól 
című regényének egyik katonája azt mondja társának, hogy a háború 
után szekuláris gyóntató székeket kell felállítani, ahol az emberek 
kibeszélhetik magukat, hogy szabaduljanak a tehertől, ami rájuk rakó
dott a háború borzalmai között... A  mai színpadon szinte állandó gyó
nás folyik, bűnök kibeszélése, sűrített bemutatása.) Meg kell hirdetni, 
hogy a bűnökből való szabadulás ma is csak Jézussal lehetséges, Ö meg
tisztít, s megterhelt, nyugtalan embereket nyugalmában, békességében 
részesít.

3. Am i ránk vár. Örökkévaló örökség. Ha az örökség szó ma sokak 
fülében el is vesztette varázsát, azért nem jelentéktelen, hiszen mit 
tudnánk mi kezdeni szellemi örökség nélkül, mi lenne, ha minden 
nemzedéknek egészen elölről kellene kezdeni mindent az életben? Vég
telenül szegények lennénk szellemi, lelki, anyagi örökség nélkül. Az 
örökség olyasvalami, amiért nem mi dolgoztunk meg, hanem amit csak 
úgy kapunk ingyen. Az örökélet Jézus örökségeképpen így lesz a miénk 
ingyen — ez a reménységünk. Nem megsemmisülés, sírgödör, halál 
vár ránk, hanem örökélet. Egész életünk másként alakulhat, ha meg
van ez az élő reménységünk.

Ezek alapján vázlatunk lehet:

JÉZUS MIDENT JÓL CSELEKSZIK
Jézus életében is mindent jól cselekedett (Mk. 7,37), halálával is 

jót tett, a kereszt is erről a jót cselekvő Krisztusról prédikál. Élete 
szolgálata halálában ért célhoz (Jn. 19,30: tetelesztai!).

Mit tett a múltban? Az ÜT Jézusa kapcsolatot hozott létre a szent 
Isten és a bűnös ember között. Leemelte az elviselhetetlen terheket az 
ember válláról, új, teljesebb létet hozott mindenkinek. Ez a cselekedete 
nemcsak egy nemzedék számára, hanem egyszer s mindenkorra szól. 
Amit végrehajtott, nem múlt el, kihatása van a jelenre is. A  múlandó
ság világában a legmaradandóbb, örök érvényű tett.

Mit tesz a jelenben? A  prédikált Krisztus, a kérygma Krisztusa 
azóta is hív magához, hogy megnyugtasson (quietivum) és szolgálatra 
mozgósítson (motívum).. Ez a meghalt, de feltámadott Krisztus mindig 
ezt a kettős irányú mozgást végzi: hívogat és küld. Jöjjetek énhozzám
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mindnyájan (Mt. .11) — menjetek el széles e világra szolgálni (Mt. 28). 
Egyrészt minden istentiszteleten a háborgó lelkiismeretű, megterhelt 
embereket nyugalmában részesíti, másrészt szolgálatra mozgósít, hogy 
a holt, terhet jelentő cselekedetek helyett hasznos, élő cselekedetekkel 
szolgálják Istent emberek között, mint akik így végeznek igaz isten
tiszteletet.

Mit tesz a jövőben? Az eschatologikus Krisztus örökkévaló öröksé
get tartogat számunkra, az örökéletet. Nem szűnik meg jót csele
kedni.

Vagy, ha nem akarjuk vázlatunkban ezt az idősémát használni, úgy 
beszélhetünk Jézus halálának értelmes, célhoz vivíF jelentőségéről. Jézus 
halálával is hitet munkált, szeretetve szabadított fel és reménységre 
bátorított.

Halálával hitet munkált, mei’t a megnyitott szemű tanítvány a ke
resztben Isten szeretetének a titkát véli felfedezni. Valóban a szentek 
szentjébe lép, itt érti meg, ki az Isten, mennyire szeret. Ez az utolsó, 
végső, minden korban érvényes jel arról, ki az Isten. Ha semmi más 
kapcsolópont nem marad, ha minden más jel eltűnik, innen leolvas
hatjuk az addig rejtett titkot: Isten szeretet.

Szeretetve szabadít fel önzetlen, önmagára nem tekintő szenvedésé
vel és halálával. Krisztus halála arról beszél, arniről a passió első verse: 
szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Ezzel a szeretettel hárítja el 
életünk legnagyobb hibáját, bűnét: önzésünket, hogy mi is Isten előtt 
igazán okos istentisztelettel tudjunk szolgálni szeretetben.

Reménységre bátorít még keresztjével is, mint egyik szenvedő társát, 
a latrot: Még ma velem leszel a pradicsomban (Lk. 23,43). Ránézve 
igaz, amit Pál R. 8. végén ír: meg vagyok győződve, sem élet, sem 
halál nem választ, el Isten szeretetétől.. .  Ez a jó, amit Krisztus tud 
cselekedni életünkben: hitet, szeretetet és reménységet ad — életével 
és halálával.

Hafenschcr Károly

VIRÁGVASÁRNAP

Fii. 2,5—11.

A TEXTUSRÓL

Textusunk összefüggéséből kiragadott igeszakasz, A fejezet első négy 
verse pamainézis, intelem a gyülekezet .egységére, amelynek alapja az alá- 

“zatos, egymást különbnek tartó szeretet. Ennek az intelemnek alá
támasztására írja Pál a megjelölt igéket. Mivel az első négy vers nem 
került a textusba, a következő versek veszítenek etikai jellegükből.

Loihimeyer nyomán egyébként is igen egyöntetűvé vált az az állás
pont, hogy a megjelölt résznek a levél írásbafogla 1 ása előtt is önálló 
élete volt. Az eredeti szöveg ritmikus tagozódása mutatja, hogy itt Pál 
egy hatstrófás. strófánként háromsoros őskeresztyén himnuszt őrzött 
meg számunkra, nem etikai, hanem krisztológiai tartalommal. Ha Pál 
apostol nem készen kapta volna az egész megjelölt részt, akkor paradig
maként az első négy vers alátámasztására elég lett volna a Krisztus 
alázatáról szóló 5.—8. versek, s nem lett volna szükség a 9— 11. versekre, 
amelyek az 1.—4. versek irányától egészen elütnek. Az a tény tehát, hogy 
Pál annak ellenére, hogy nincs szüksége gondolatmenete szempontjából
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a 9. 11. versekre, s mégis leírja őket, mutatja, hogy az egész szakasz szo
rosan összetartozik, s nem magától Páltól származik. Ezek szerint peri- 
ikóparenidüinik egykori készítői nem járttafc el helytelenül, amikor így vág
ták ki textusunkat a levél testéből, s ez felbátoríthat bennünket arra, 
hogy ezen a vasárnapon az előző négy verstől függetlenül keressük meg 
az ige mondanivalóját.

A  textus helyes értelmezése nem könnyű. Sok nehezen érthető és 
könnyen félreérthető szót tartalmaz, »  ha ezeket nem helyezzük kelet
kezésük miliőjébe, akkor tág teret nyitnak korok és egyének önkényes 
értelrmeZésénék. Így lett ez a szakasz az óegyház Krisztus két természe
téről szóló vitáinak pgj-ondjává, s így lett a liberalizmusban Krisztust 
mint követendő erkölcsi életideált propagáló bibliai idézetté. Lohmeyer 
úgy véli, hogy a himnusz eredete azok között a keresztyének között ke
resendő, akik a hellenisztikus zsidóságból kerültek ki. Ezért a himnusz 
tartalma az Emberfia gondolatköréből és az Ebed Jahve gondolatköréből 
kapja meg értelmét. A  két gondolatkör szerinte itt is, mint a szinoptiku
soknál gyakran összefonódik. E&t a véleményt támasztaná alá a himnusz 
végén Ézs. 45, 23.-ból vett és átalakított idézet. A  magyarázók többsége 
azonban a hellenisztikus keresztyénség körében találja meg a himnusz 
eredetét, hiszen a himnusz felépítésében az „antrópos-mitosz” mitikus 
sémáját — praeexistentia, alászállás, megdicsőülés — követi, s a használt 
szavak és fogalmak a vallásöis hellenizmus szóhasználatában találják meg 
logikus értelmüket.

Az 5. vers a magyar fordításban, a próbabiblia szövegében is, félre
értésre adhat alkalmat. Az „az az érzület legyen bennetek” intelem arra 
inspirálhat, hogy Krisztust etikai ideálnak tekintsük. Ha nem a koiné- 
iiecenzió szövegéit követjük, akkor a mondat így hangák: „így alakuljon 
gondolkodásmódotok, mint ahogy annak a Jézus Krisztusban alakulnia 
kell.” Itt is az a jellegzetes páíi terminus teűhnicus, az „an Christo” 
jelentkezik, amely Krisztus aktivitásának körét jelöli meg.

A  6. versben a „morphé” szó a klasszikus görög nyelvben formát 
jelent. Ez a szó a hellenizmus idején azonban jelentős jelentésváltozáson 
esett át. Értelme a „ctoxa” értelmét súrolja, s az istenséggel kapcsolatban 
annak erőterét jelöli meg. Ezek szerint ez az igevers ugyanazt mondja, 
mint a János evangéliumának prológusa, hogy Krisztus az Istennél volt, 
Isten dicsőségének részese volt. „A  nem tekintette zsákmánynak” kife
jezést nem kell szósizerint értenünk. Ennek a szólásformának eredeti 
jelentése már elhalványult, s csak azt fejezi ki, hogy Jézus nem hasz
nálta ki Istennel való egyenlőségét, vagy méginkább: nem élt vissza vele. 
Ennek a kifejezésinek párját Fii. 3,7-ben találjuk meg. Azok, akik ennek 
a kifejezésnek markáns értelméhez ragaszkodnak, utalást látnak benne 
Krisztusnak práeexistens megkísérlésére, amelyben Ö nem bukott el, 
ellentétben Adómmal, aki az Istennel való egyenlőség után nyúlt. 
Mindez azonban csak okoskodás, hiszen az, hogy Krisztus „az Istennel 
egyenlő” nem mond többet, mint az, hogy Ö „Isten formájában” azaz 
Istennél volt, csak Istennél betöltött méltóságát jelöli meg, hogy ezzel 
meghúzza a kontrasztot a következő versek számára.

A  7. versben szereplő ellentétes kötőszó, a „hanem” hangsúlyos. Jelzi 
azt az érthetetlen csodát, hogy aki az Istennel egyenlő volt, mégis meg- 
üresítette magát azzal, hogy emberré lett. Az „önmagát” szó még egyszer 
visszatér majd, és ez a tény jelzi, hogy a himnusz fontosnak tartja 
Krisztus lemondásának önkéntességét. Az „önmagát megüresítette” kife
jezés egykor hatalmas vihart kevert az egyházban, mert úgy érezték, 
hogy itt a testté lett Isten Fia istenségének és ember-voltának viszonyá
ról találnak kifejezést. Pedig itt nem arról van szó, hogy kicsoda Krisz
tus, hanem, hogy mit tett. Oepke utal II. Kor. 8,9-re: (Krisztus) „sze-
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gennyé lett értetek, jóllehet gazdag. . Hogy miben'áll ez a szegénység, 
azt igénk így fejézi ki: „szolgai formát vett fe l” . Itt arra lehetne gon
dolni, hogy Jézus Ézs. 53. értelmében életével és halálával nekünk szol
gált. Az eredeti szövegben azonban rabszolgái formáról van szó. Az 
emberi létet a hellenisztikus gondolkozás fogta fel rabszolgaságnak. 
Az ember ki van szolgáltatva a sorsnak, az anyagnak, a csillagoknak, a 
hatalmasságoknak. Mivel a „forma” szó a 6. versre rímel, itt sem puszta 
'megjelenési formáról van szó, s ezért a mondat értelme ez: Az Isten 
hatalmi körét otthagyva e világ erőinek szolgaságát magára vette. 
Lásd: Gál. 4,3—5. Azáltal, hogy hozzánk hasonlóvá lett. A  „homoióma” 
minden látszat ellenére ismét nem formai megjelölés. Itt Róm. 8,3-ra kell 
figyelnünk. Ott Pál arról beszél, hogy Isten az ő saját Fiát küldte el a 
bűnös test hasonlóságában. Krisztus tehát hozzánk hasonlóan „sarx” 
volt, ám ez mégsem jelent teljes azonosságot, hiszen bűn nem találtatott 
benne. A  „homoióma” szót tehát itt sem azért használja Pál apostol, hogy 
doketista módon Jézus emberségét csak mint egy külső burkot tekintse, 
hanem hogy ezt a finom distinkciót megtehesse.

A  8. verset a Nestle szöveg egy mondattal később kezdi, mint a 
próbabiblia. A  fordítás logikusább, mert a Nestle számozása szerinti 7. 
vers harmadik része már új gondolatsort kezd. Amikor pedig valóban 
embernek találták őt, akkor megalázta magát engedelmes lóvén haláláig. 
A  „megalázta magát” kifejezés egy új lépcsőfokot jelöl Krisztus mélybe
vezető útján. Ember lett a végső következményekkel együtt. A  „thana- 
thos” szó nemcsak a test elhalását, hanem a halált, mint az Istentől 
való elhagyottság állapotát is megjelöli. Valószínűleg Pál egészíti ki a 
himnuszt azzal a megjegyzéssel, hogy ez a halál a gyalázat fáján, bot- 
ránkoztató módon következett be. Mindez azonban Krisztus' engedelmes
ségéből fakadt. A  hangsúly az engedelmességen van, hiszen a szöveg 
nem említi, hogy Krisztus kinek engedelmeskedett. Itt ismét nem egy 
követendő egyéni teljesítményről van szó, hanem esöhatologikus ese
ményről. „A z egynek engedelmessége által igaziként állíttatnák Isten elé 
sokan . ..” (Rám. 5, 19.)

Ezt 'támasztja alá a fordulatot jelző „ezért” szócska a 9. yersben. M i
vel engedelmes volt, ezért emelte ö t  Isten minden méltóság fölé. Itt is 
töretlen az egész himnusz belső erővonala. Ezt a méltóságot sem Krisz
tus ragadta magához. Az alany a himnusz második részében megválto
zik! Ezt az Istentől kapott méltóságot a minden név felett való név jelenti. 
Ez a név pedig a „küriosz” név. Az egész befejező rész Ézs. 45,23-ra épül 
fel. Ott Isten magára esküszik, hogy minden térd előtte hajlik meg, min
den nyelv rá esküszik, vagyis a LX X  nyelvién magát „lkürios:z”-nak prok- 
laimálja. A  himnusz tehát arról zeng, hogy Isten a maga „küriosz”-voItát 
Jézusra ruházza. Ez a loc.us egy nyomás érv amellett, hogy az első 
keresztyének elsősorban a görögnyelvű Ószövetség isteninevét és csak 
másodsorban a hellenisztikus uralkodók titulusát ruházták Jézusra, ami
kor „kuriosz”-nak tisztelték őt. A  név az antik ember számára nem csu
pán megkülönböztetésül szolgál, hanem a név hordozójának lényegét, 
jelöli meg, s ázt 'kinyilvánítja. Amikor Jézus Isten nevét hordozza, akkor 
azt kijelenti, s ennek a névnek érvényt is szerez. Méltóságát az jelenti, 
hogy Isten rajta keresztül cselekszik a világban. Ezért hajol meg minden 
előtte. A z idézett ézsaiási igét a himnusz tipikus hellenisztikus szem-, 
lélettel realizálja. Aiz égiek, földiek és föld alatt valók nem a már menny
bejutott, vagy még a földön élő, vagy éppen a sírban nyugvó emberek, 
hanem a világot irányító hatalmak. A  himnusz tehát Jézusnak, a „fcoz- 
mokratór”-nák magasztalásában csendül ki. Mert Ö volt az engedelmes, 
•Ő a parancsoló, akinek hatalmát minden hatalmasnak el kell ismernie. 
Így lesz Istennek dicsősége.
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Az alapigében megszólaló (himnusz tehát nem pusztán az engedel
messég példaképét állítja elénk, nem is a testet öltött Isten Fia para
doxiáját domborítja ki, mint Bartih állítja, hanem a megváltás ésszel fel 
nem érhető eseménysorozatát. Ezt az eseménysorozatot pedig egy min
den emberi megoldás irányát keresztező gondolat vezeti: per orucem ad 
luoem.

Meditáció
Nem könnyű erről a textusról prédikálni, mert hiányzik belőle a 

reális élet ugródeszkája. Nem az emberből indul ki, hogy azután erre 
építse fel a megváltás szükségességét, (hanem Krisztusiból, ;s a Benne 
testet öltő isteni szándékból. De 1 éhet-e egyáltalán logikussá tépni azt, 
aminek egyetlen logikája Isten érthetetlen szeretete? Ez az ige színtiszta 
krisztológia, még a hit és a gyülekezet is hiányzik belőle, de ebből a 
krisztológiából lelkedzik miniden, ami elpusztíthatatlan a keresztyén igaz
ságban és életben. Egyedül a krisztológiából kiindulva válik plasztikussá 
az ember elesettsége, hiszen Istennek önmagát meg kellett üresítenie, 
hogy velüiník együtt lehessen. Innen telik meg reménységgel tekintetünk, 
amikor az eanlberre nézünk, hiszen azért vállalta Krisztus a halálig való 
engedelmesség útját, hogy a maga szegénysége által gazdaggá tegyen. 
Innen kapunk biztatást arra, hogy hazugságokkal gondosan összerablott 
önigazságunkat bátran szétszórhatjuk, mert nem omlik össze emiatt em
berségünk, hanem újjászületik. Nem kell hát ürügyet keresnünk, hogy 
Krisztusról beszéljünk, mert ha jól prédikálunk Krisztusról ezer ürügy 
adódik arra, hogy igehirdetésünk az ember életébe vágjon.

Ez a himnusz annak is bizonysága, hogy Krisztust csak önmagához 
mérhetjük. Élete és halála emberi, földi mértékkel legfeljebb az emberi
ség hegycsúcsai között jelöli ki helyét. Innen nézve talán egy fejjel 
magasabb volt nálunk türelemben, hősiességben, megértésben. De ahhoz 
mérve, amit ott hagyott ez a tőlünk való távolság eltörpül, s Isten meg 
nem mérhető szeretetének tanújelóvé válik az ember Jézus, egészen a 
keresztfa haláláig. Innen nézve alig követhető példakép, de az Isten v i
lágával maga mögött megtelik Isten emberiségének hozzánk való ragasz
kodásának jelentőségével. A  nagyhét előtt vagyunk. Sok szó fog esni 
ezen a héten Krisztus 'keresztútjának gyötrelmeiről, A  testi és lelki 
kínokról (még lehet elképzelésünk, de arról, amit igénk a maga megüre- 
. sütéséről, a maga megalázásáról mond, arról a szegénységről, amely mö
gött mérhetetlen, de elhagyott gazdagság van, az „Én Istenem, én Iste
niem miért hagytál el engemet?” kiáltás tátongó örvényeiről csak egyedül 
isten tudhat, s mi csak egy előttünk örökre lezárt titok reánk nehezülő 
súlyával mondhatjuk: „Soha én ezt nem tudom meghálálni Jézusom.”

Tudom, hogy súlyos titkokat érintek, de a 9. vers „ezért” szócskája 
elkerülhetetlenné teszi, hogy hozzá ne nyúljak. A  felmagasztalás a halá
lig való engedelmesség következménye. Nem csupán egy isteni menet
rend megvalósulása (történt, mert mindez történhetett volna másképpen, 
ha Krisztus engedetlenné válik. Krisztus útja nem volt „előre lefutva”, 
az az engedetlenség lehetőségének szakadékai között vezetett. Krisztus 
éhben is szolgai formát vett fel, s itt is legyőzte a végzetet, az engedet
lenség végzetét. Az az engedetlenség, amely a mi engedetlenségünket 
áthúzta nem egy kockázat nélküli színpadon folyt le, annak aranyfede
zete van.

Ne felejtsük el, hogy ez az ige virágvasárnap hangzik el. Az evan
géliumi textus ott érintkezik igénkkel, ahol az Krisztus halálig való enge
delmességéről beszél. Jézus virágvasárnaip lép abba a városba, amely
ben már ácsolják a keresztjét. Bevonulása tele van rejtett utalásokkal
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erről a halálról. Igénk ezeket a szem elől elrejtett utalásokat domborítja 
ki. Az a Jézus, aki ott szamárháton lovagok nem fogja isteni könnyed
séggel megúszni a reáváró szörnyűségeket, mert valóságos emberként 
halad a megalázkodás legmélyebb pontja felé, az engedelmesség legsú
lyosabb próbája elé. De az a Jézus mégsem csupán az emberi gonoszság 
prédája, hiszen az első lépés erre az útra már Istennél megtörtént. Nem 
emberek tervei, Isten terve van megvalósulóban. Ami történik, az nem 
minden jószándék kényszerű csődje, hanem az ö  szabad elhatározásából 
történik. Ö adja kd magát elleneinek, mert engedelmes akar maradni 
Isten iránt, aki az ő vállára rakta a világ ‘bűnét. Abban a nagyon em
beriben, ami Vele történik minduntalan megvillan egy otthagyott világ 
fénye és egy eljövendő világ reménysége. Mert aki ott halad alázatosan 
és védtelenül szamárháton ülve, egyedül az tétetik majd méltóvá arra, 
hogy rajta múljon ítélet és irgalom, múlandóság és maradandóság. Per 
cruoem ad lucem!

Cserháti Sándor

NAGYCSÜTÖRTÖK

I. Kor. 11,33—29.

A TEXTUSRÓL

Nagycsütörtök estéje bensőséges hangulatú ünnep. Olyanok gyüle
keznek össze, akik a nagypénteki és húsvéti ünnepet komolyan veszik: 
s arra ezen az estén mintegy előkészülnek. Jó alkalom ez az ige
hirdetőnek, hogy a szenvedéstörténet nagy horderejű üzeneteit meg
előzve az első nagycsütörtök példája nyomán tanítást adjon magáról 
az úrvacsoráról. Nem dogmatikus, még kevésbé felekezetközi polémia 
módján, hanem olyan gyülekezetszerűen, ahogyan azt Pál apostol teszi 
a textusban. Az is jó, hogy a szereztetési igék is megszólalnak az alap
igében, legalább egyszer, a gyakran hallott és már-már misztikus egy
hangúsággal csengő szavak gondolkodásra késztetnek, és az igehirdetés 
által „emberközelbe” kerülnek.

Feltétlenül szükséges átgondolni a textust közvetlenül megelőző 
szakaszt (17—22 v.). Egy konkrét gyülekezeti helyzet íratja le az apos
tollal úrvacsoráról vallott tanítását, mely keletkezési időrendben meg
előzi az evangéliumok leírását is. A  korinthusi gyülekezetben egy jó és 
helyes gyakorlatot rontott meg a szeretetlenség, gőg és irigység. Szere- 
tetvacsorákra gyűltek össze mindazok, akik a zajos kikötővárosban 
Krisztust vallották Uruknak, és e vacsorák végén közösen úrvacsoráz
tak. Azonban hamarosan kiütköztek a szociális ellentétek, s a közös 
vacsorákon már ki-ki a maga társaságában fogyasztotta el otthonról 
hozott ennivalóját. A  szegényebbek mindezt éhesen és tehetetlenül néz
ték. Ilyen előzmény után az úrvacsora már nem jelenthetett igazi 
szeretet-közösséget. Ez az alaphelyzet a mai gyülekezet felé is komoly 
tanulságul szolgálhat: nem mindegy, hogy hogyan és milyen előzmények 
után jövünk az úrvacsorához. Hogy miközben ott térdelünk, ki vagy 
kik gondolhatnak ránk keserű szívvel, megbántottan. Mert az úrvacsora 
Krisztussal és egymással való szeretet-közösség. A  kettő elválaszthatat
lan. Az egyik hiánya akadálya lesz a másiknak is!

23—26. v. Pál mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy amit mond, az 
nem saját bölcsessége, nem is valamilyen régi hagyományon alapuló
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szokás, hanem közvetlenül Jézustól származik, Ötőle vette (v. ö. Gál 
1,12). Ezért nem szemlélheti és gyakorolhatja az úrvacsorát ki-ki saját 
ízlése és beállítottsága szerint, egyedül úgy, ahogyan azt Jézus adta és 
adja. (Erről a mai gyülekezetekben gyakran kell beszélni, hiszen az 
úrvacsorához nagyon változó indítékokkal járulnak híveink: misztikus 
hajlammal, titkot és hangulatot keresve, kíváncsiságtól hajtva, lelki
ismeretet nyugtatgatva, vagy egyszerűen közömbös lélekkel, tradicio
nális szokást gyakorolva stb.) Az úrvacsorát az Ür szerezte és szomorú 
lenne, ha éppen az Ö ajándéka nyomán térne el a keresztyén ember 
helytelen irányba. A  szereztetési igék minden szava bőséges és öröm
teli tanítást ad, s mindegyik mögött Jézus élete áll bizonyságként. Nem 
feladatunk a nagycsütörtöki igehirdetésben összevessük a páli szöveget 
a szinoptikusok szövegeivel, az azonban kétségtelen, hogy az előttünk 
levő szöveg tömörségében is rendkívül gazdag.

A  „vegyétek, egyétek” kifejezés azt húzza alá, hogy most nem taní
tás vagy prédikáció, hanem valóságos cselekedet közvetíti Isten szere- 
tetét. A  „kenyér” az, melyről tudjuk, hogy a búzaszem elhalása által 
lesz az élet szolgálójává (Mk. 4,26—28), amely mindennapi táplálék 
mindenki asztalán, és amely nélkül nincs élet. A  „pohár” , illetve annak 
tartalma a vérre utal, egyrészt amely életünk hordozója és amelyet 
Jézus bőséggel kész odaáldozni az emberért, másrészt arra, hogy ünnep 
Van ott, ahol kelyhet ürítenek, ünnep lesz mindenütt, ahol ezt megis
métlik az Ö emlékezetére. Ezekkel vonja Jézus „új szövetségébe" a 
régi szövetségben elbukott embert, hiszen az úrvacsorái oltárnál min
denki tudja, hogy valami „új” és „rendkívüli” történik vele, „vala
mennyiszer” odajárul. Az „új” és „rendkívüli” fölötti öröm azonban 
sohasem feledtetheti el az úrvacsorázóval Jézus halálát. (26. v.) Nem 
kiragadni és pillanatokra valamiféle „szent álomba” ringatni akar Jézus 
az úrvacsorában, hanfem valóságos halálával figyelmeztetni Isten „áron 
megvett” kegyelmére, amellyel lehajol a bűnös embervilághoz. Ko- 
rinthusban mindezt elfelejtették az úrvacsorával kapcsolatban. Elfelej
tették, hogy Jézus szolgálni jött, 'erejét, szeretetét napról napra oda
áldozta az emberekért, végül" a szenvedés és halál'- éjszakáját is vállalta 
értük. S mivel mindezzel nem gondoltak, ezért válhattak könyörtele
nekké egymás iránt, úrvacsorázás előtt is.

27—29. v. Komoly és úrvacsorái igehirdetésben rendkívül fontos 
mondatok. Nem csupán azért, mert az úrvacsorázás felelősségére ébresz1 
tenek, hanem azért is, mert eloszlatnak téves nézeteket a „méltó” , illetve 
„méltatlan” úrvacsorázással kapcsolatban. Kicsoda méltó és kicsoda 
méltatlan Jézus testének és vérének vételére? Szociális otthonban egy 
öreg bácsi nemleges választ adott az első gyónó-kérdésre. Mint kiderült, 
félt, hogy ha bűnösnek vallja magát szobatársai hallatára, akkor nem 
kap úrvacsorát. De a templomjáró gyülekezet tagjai között is vannak, 
akik ezt a kérdést nem gondolják komolyan: minden belső megráz
kódtatás nélkül, önvizsgálat vagy különösebb bűnbánat nélkül is „mél
tónak” érzik magukat az úrvacsorára, hiszen aktív' egyháztagok. Az 
ellenkező oldalón pedig olyanok vannak, akik elmaradnak az úrvacso
rái oltártól, mert úgy érzik, „méltatlanok” , bűneik, nyomorúságaik 
miatt. Pedig, ha Jézus a „szentek” vagy „majdnem szentek'’ számára 
szerezte volna az úrvacsorát, tévedett volna, hiszen a bűnbocsánatra 
-ezeknek van legkevésbé szükségük.

Nekünk úgy kell „méltatlannak” ereznünk magunkat, hogy a 
„méltó”-ságot Krisztus maga adhassa nekünk. A  világi vendégségeken 
és lakomákon is azok a legkedvesebb vendégek, akik sokat és örömmel 
fogyasztanak az ételekből-italokból. Azok a „legméltóbbak” , akik a leg-
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éhesebbek. így van ez az Úr asztalának vendégei között is. Jézus, midőn 
a megfáradtakat és betegeket hívogatta, soha nem kereste bennük a 
„méltó” -ságot, csupán az őszinte vágyakozást. Soha nem a múltat ku
tatta, elégnek találta, ha hozzámentek és készséget mutattak az új élet 
gyakorlására. A  tanítványok számára éppen árulásuk előestéjén szerzi 
az úrvacsorát, mossa meg lábaikat, mert tudja, hogy meg fog nyílni 
a szívük, és gyarló méltatlanságuk után erős apostolokká válnak majd. 
Erősekké nem érdemeikben, csupán hitükben és teherbírásukban a 
szolgálatban.

K i hát a „méltatlan"? Aki könnyedén és felületesen él az úrvacso
rával, aki önmagában keresi a „méltó"-ságot, és ezáltal lekicsinyli, meg
veti és hiábavalóvá teszi Jézus halálának felemelő erejét, „önmagában 
újra megfeszíti Isten Fiát és meggyalázza őt” (Zsid. 6,6). És ki a 
„méltó” ? Aki őszinte önértékeléssel (v. ö. Gál. 6,4) és bizakodó hittel 
térdel az oltár elé, ahol aztán hitét Isten gazdagon megerősítheti. Ahol 
ilyen alázatos hit nincs, ott nincs mit megerősíteni. Egy elszáradt fa 
attól nem virágzik újra, ha megöntözik. Az ilyen kiszikkadt és értel
metlen úrvacsorázás önmagában hordja ítéletét, hiszen Isten áldott 
ajándéka nyomán is csak közöny, megkeményedés és cinizmus marad 
lelkében. Aki viszont az úrvacsorában Istentől vár „öntözést” , annak 
élete minden területén megújulásban és békességes örömben lesz része.

RÖVID VÁZLAT

Bevezetés: Mit hagytunk magunk mögött most és mi vár az Úr 
asztalánál ránk? Jézus asztalát is sokféle tanítvány vette körül, a sok
féleség nem baj. Bajt csak az jelenthet, ha nem értjük vagy elfeled
kezünk az úrvacsora lényegéről, vendéglátónk szavairól.

Tárgyalás: Az úrvacsorát Jézus szerezte, hogy valahányszor élünk 
vele, világosan lássunk:

1. Önmagunkkal kapcsolatban. Nem a „mea culpázás”  a döntő, 
hanem az, amit Jézus akar velünk cselekedni. Miben van szükségünk 
megújulásra, jó megoldásokra, erőre? Önmagunk őszinte vizsgálata 
csupán ehhez szükséges. Jézus ajándéka nagyobb, mint a mi gyengesé
günk. A  tanítványok életében is „beérlelte” az úrvacsora áldásait.

2. Embertársainkkal kapcsolatban. Az úrvacsora szeretetközösség 
és kizár minden szeretetlenséget, gőgöt, irigységet. A  legnagyobbnak 
látszó és legfájóbb problémák is feloldódhatnak a helyes úrvacsorázás 
következtében. Egy halálos ágyán úrvacsorázó édesanya és az őt körül
vevő nagy család között (akik szintén úrvacsoráztak) éreztem nagy 
erővel az ilyen feloldódás erejét. A  korinthusiak bűnének sok analó
giája van ma is, melyet meg kell szüntetni.

3. Jézus üdvösségszerző művével kapcsolatban. Valóságos halála, az 
új alapon alkotott szövetség, a kenyér és pohár példája ma is aktuális 
frisseséggel hat az úrvacsora által.

Befejezés: Az úrvacsorázás nem problémamentes cselekedet. De 
ezeket a problémákat érdemes vállalni és megoldani, „valamennyiszer" 
asztalához hívogat a mi Urunk.

Szirmai Zoltán
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NAGYPÉNTEK

Ézsaiás 53,1—12.

Nagypénteki igehirdetéseink alaptextusa a hatalmas titkokkal teli 
deuteroézsaiási prófécia ISTEN SZENVEDŐ SZOLGÁJÁRÓL.

1. A  szöveg. A  Szenvedő Istenszolgáról szóló deuteroézsaiási prófé
cia kisebb-nagyobb részekre daraboltan található a 42,1—4, a 49,1—6 
és az 50,4—9 részekben. A  legnagyobb összefüggő rész az 52. fejezet 
13. v—53. fejezet 12. v-ig terjed. A  babiloni fogság utolsó szakaszában 
élt ismeretlen prófétától, — vagy prófétacsoporttól — származó him
nusztöredékek ezek. Igehirdetési alapigénk a legnagyobb töredék máso
dik része. A  szöveg nagyon sok redakción mehetett keresztül, és ennek 
eredménye, hogy jelentős eltérések vannak a rendelkezésünkre álló 
héber és görög szöveg között. Különösen szembeötlő a LXX. szövegének 
eltérése a 3. és a 12. versekben. Valószínűnek látszik, hogy ezeknél az 
eltéréseknél a LXX. szövege a primőr, és a héber szöveg már egy 
későbbi átdolgozás eredménye.

2. Exegézis. a) Izrael gyülekezetének hitében igen fontos, központi 
szerepet játszott a BŰN, mint vétség Isten és a gyülekezet ellen, és a 
megbocsátás. A  bűnt Isten törli el, a bűnös ember — vagy a bűnös kö
zösség —, feladata az ENGESZTELÉS. A  gyülekezet hitbeli fejlődésé
nek első lépcsőfokain a kultikus engesztelő áldozat ex opera operátó 
ereje az ami kieszközli Istennél a megbocsátást. A  víz tisztító ereje, a 
tűz, a vér az amelyek önmagában és a cselekmény elvégzésével engesz
telik Istent. (Lev. 14,15, Deut. 21,1 kik stb.) Később az engesztelő áldozat 
személyes karaktert vesz fel, az egyén vagy a közösség engesztelő ál
dozata vallásos teljesítmény Isten előtt, aki megbocsátja a bűnöket. A 
prófétáknál azután egészen konkrét személyek szenvedése lesz az en
gesztelő áldozat Isten előtt. Így jutunk el, — természetesen vázlatosan 
— a fogságban élő gyülekezetig, ahol a közösség, vagy a közösségi hité
ben állhatatosan megálló gyülekezeti mag, vagy egyes személyek szen
vedése lesz engesztelés Isten előtt a nép bűneiért.

Isiten engesztélésének másik tiszta ószövetségi eszköze a közbenjáró 
imádság, könyörgés Isten előtt a bűnös népért. Ábrahám, Mózes, Sámuel 
tusakodik imádságában Istennél a megbocsátásért. A  prófétai küldetés
nek is ez lesz a csúcspontja. Ezékiel már a prófétaság egyetlen ismer
tetőjelének tartja a könyörgést Isten előtt a népért. (Ezék. 13,5.)

A  két gondolat, a személyes szenvedés és a közbenjáró imádság, 
mint Isten engesztelésének az eszköze legtisztábban, az ószövetségi ke
gyesség legmagasabb fokára emelkedve Deuteroézsaiásmál található 
összekapcsolva. A  Szenvedő Istenszolgáról szóló fejezetünk első hat 
verse talán a bűnbánati liturgia egy darabja. Az áldozati bárány képe 
mindenesetre erre enged következtetni. Az engesztelő áldozat azonban 
már személyes .karaktert ölt, Isten Szenvedő Szolgája az aki az áldozati 
bárány, ö n k é n t e s e n !  így lesz az ismeretlen személy szenvedése és 
haláláldozata közbenjáró imádság Isten előtt. Itt jelenik meg ebben a 
fejezetben a legtisztább és legmagasabb ellentéte minden mágikus- 
mechanisztikus engesztelő kultusznak.

A  babiloni fogságban élő gyülekezet számára a megváltást jelentette 
a Szenvedő Istenszolga. 41,8 és 44,1 alapján kétségtelen, hogy a Szen
vedő Istenszolga a fogságban levő Izrael. Textusunkban azonban világos, 
hogy konkrét személy. Lehet, hogy egy konkrét, fogságban élő személy
ről van szó, aki a gyülekezet egyik vezetője lehetett. Feltételezhető, hogy 
a Szenvedő Istenszolga akit nem ismerték meg, aki utálatos és elhagya-
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•főtt volt', maga az ismeretlen próféta. (Így magyarázza a rabbinista írás
magyarázat, ennek tükröződése Ap. Csel. 8,34.)

Mindenesetre a fogság gyülekezete és a későbbi zsidó gyülekezet szá
mára a nagy ismeretlen, aki számunkra lett konkréttá, a keresztre feszí
tett megváltóban Jézus Krisztusban.

b) Ézsaiás 53 eszhatologikus karakterű igéi természetesen az inter- 
testamentáiis korban széles körben voltak elterjedve. Az apokaliptikus 
iratokban és a kumráni textusokban gyakran találkozunk vele. A  köz
benjáró és szenvedő Istenszolga mint messiási főpap jelenik meg a 
kumráni áraitokban. (Ézs. 53,12 és Levi Testamentuma 18 stb.) Az igaz
ság Tanítója, aki a messiási főpap, és mint Isten Szenvedő Szolgája megy 
útján. Biztosan igazoltnak látszik az a vélemény, Ihogy a szenvedő mes
siásról szóló tanítás már a Jézus előtti zsidóságban széles körökben el
terjedt volt.

c) Ézsaiás 53 első keresztyén exegézásét már az őskeresztyén iratok
ban és magában az Újszövetségben .találjuk. A  Szenvedő Istenszolga, 
akinek nem volt szépsége, aki utált volt, a fájdalmak férfia, aki meg
sebesítetett bűneinkért, akit megkínoztak és megöltek. Jézus Krisztus 
a megfeszített messiás. A legkorábbi keresztyén iratokban még nem 
találkoztunk vele, valószínűleg történetileg első forrás a 93 és 96 között 
keletkezett 1. Kelemen levél. Kelemen látta úgy Jézust, mint Isten Szen
vedő Szolgáját, mint igaz egyetlen főpapot, aki vérével megváltotta az 
egész világot.

Pál apostolinál csak egy helyen találkozunk Ézs. 53-mal, Róma 4,25- 
ben. Úgy tűnik, hogy a vers formája (szintetikus parallelizmus membro- 
rum) idézet benyomását kelti. Háttérben Ézs. 53 áll, és ez arra enged 
következtetni, hogy Pál korában már az ősgyülékezet használta litur
giájában Ézs. 53-mat, minit Jézus szenvedésére mutató próféciát. Meg
erősíti ezt Fülöp igehirdetése Ap. Csel 8,32 kk.-ben.

Az evangéliumok passiótörténeteiben nincs közvetlen utalás Ézs. 
53-ra. Jézus második szenivedésbejelentésékor tűnik elő Ézs. 53. (Márk 
9,35, Ézs. 53,6 LXX.) Az evangéliumok passiótörtóneteit sokkal inkább 
meghatározzák a Zsoltáridézetek. (Ps. 69,22,31.) Nehézséget jelent, hogy 
Jézus sohasem beszél magáról, mint szenvedő Istenszolgáról. Egyetlen 
igehely van ahol Jézus utal talán Ézs. 53-ra, Márk 10,45.: „Az Ember 
Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és 
adja az ő életét váltságul sokakért.”

Az exegetikai tények ellenére úgy tűnik, hogy ki nem mondottan, 
nem idézet formájában, de ott van Jézus passdótörténete mögött Ézsaiás 
53, Isten Szenvedő Szolgájának a képe. Jézus úgy alakíthatta szenvedését, 
hogy a mögött felismerhető legyen az, hogy ő a messiás az Ézs. 53 értel
mében is.

Az úrvacsoránál a kehely, Jézus Krisztus vére, amely „tiérettetek 
káontatik”, tiéretteték, sokakért, ahogy Ézs. 53, 12-ben sdkak bűnét hor
dozta. A  héber szöveg jobb fordítása itt: Mindenki, „Íme az Isten bá
ránya, aki elihordozza a világ bűneit. (Jn. 1,36)

Júdás „átadja” Jézust, abban az értelemben ahogy Ézs. 53,66 és 12 
beszél. Jézus hallgat a főpap előtt, ahogy az Isten Szenvedő Szolgája 
sem nyitja ajkát szólásra, miközben Mnoztatík. „Száját nem nyitotta 
ki, mint az a bárány, amelyeket mészárszékre visznek . . ( 7 .  vers) Jézus 
helyett Barrabást engedik szabadon, és a messiás hal meg mint gonosz
tevő. „ ...é le té t  halálra adta és a bűnösök közé számlál tatott. . . ” (12. 
vers) Jézust kínozzák és verik, és ott a bámészkodó tömeg, akik bizto
sak abban, hogy Isten bünteti ezt az embert. „Ö viselte el fájdalmain
kat, és mi azt hittük, hogy Isten veri, ostorozza és kínozza.” (4. vers) 
Jézus halálakor a pogány centurió felismeri a messiást a kereszten,
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„Bizony Isten Fia volt ő”, a prófécia azt mondja a Szenvedő Istenszol
gáról: „A  nagyokéból adom ki a részét, zsákmányt a hatalmasokkal 
oszt. . . " Igen, ez a pogány felismerte a kereszten Jézusban a Krisztust, 
valóban Isten Szenvedő Szolgájának a „zsákmánya” lett.

Ézs. 53,9/a: „és a gonoszak között adtak sírt n ék i...” , az eredeti 
szöveg pontosabb fordítása: és (egy) gazdag mellett adtak sírt neki.

Világosan kitűnik, hogy ha nem is szószerint1, de eseményeiben az 
evangéliumok passiótörténete világosan utal Ézsaiás 53-ra. Jézus alakí
totta úgy tudatosan szenvedéstörténete eseményeit, hogy a mögött vilá
gosan látszék az, hogy az elhagyott, magányos megcsúfolt fájdalmak 
férfia, Isten Szenvedő Szolgája: Jézus Krisztus.

3. Az exegézis eredményeinek összegezése.
1. Jézus mint a zsidók királya, mint messiás feszíttetett meg, ez 

történeti tény. Életét és szenvedéseit már előzőleg úgy alakította, hogy 
iminden rejtett jel arra mutasson, hogy Ö a messiás.

2. Az ősgyülekezet a Szentlélek erejével felismerte ezt, és vallotta. 
Az őket körülvevő világnak pedig úgy magyarázta meg, hogy felhasz
nálta a korabeli képeket, így Isten Szenvedő Szolgájának képét is annak 
a hitbeli felismerésnek a kifejezésére, hogy Jézus a MEGVÁLTÓ!

3. Mégsem igaz az, hogy ezzel az ősgyülekezet rejudaizálta Jézus 
megváltói halálát és feltámadását, — hanem fordítva igaz, krisztianizált 
egy egész sor régi zsidó képet a messiásról.

4. Igehirdetésünkben is misztikus, titkokkal teli fejezet marad mind
addig Ézsaiás 53, amíg önmagában vizsgáljuk. Az érvényes és világos 
belőle „ami Krisztusra mutat” . Maradnak érthetetlen részletei, az Isten 
Szenvedő Szolgájának betegségéről stb., de ezek bennünket már nem 
érdekelnek.

5. Igehirdetésünknek Isten Szenvedő Szolgájáról is az kell, hogy 
legyen a gyújtópontja, ami volt az őskeresztyén igehirdetéseknek a köz
pontja: Jézus a Messiás.

Ruttkay Levente

HÜSVÉT VASÁRNAPJA

I. Kor. 5,6—8.

A TEXTUS FELÉ

A  korintusi gyülekezet az 5,1—5-ben felhozott vádak és korholás el
len, a paráznaság miatti .kemény feddéssel szemben azzal védekezhetett, 
hogy azok olykor előfordult véldtlen, vagy elvétett esetek s nem általános 
bűn. Ahogyan ma mondanánk: határesetek és nem tipikusak.. Pál az ilyen 
magyarázkodó próbálkozással, „dicsekvéssel” szemben határozottan le
szögezi, hogy nem jó védekezés, mert az elvétett eset eltévelyedő esetté 
lehet s lesz, mert ez a bűn természete. A kovász hatásának jól ismert 
képével világítja meg (v. ö. Mt. 13.33 — Mk. 8,15 — Gál. 5,9). A  parázna
ság sem a közösség, sem az egyén életében nem lehet elszigetelt, elvétett 
eset, alkalmi botlás, az egész élettől, vagy a közösségi élettől elkülöníthető 
magánügy, mert annak a természete olyan, mint a kovászé a tésztában: 
megkeleszti, áthatja, megposhasztja az egészet. Rendkívül plasztikus, vilá
gos kép a bűn természetéről. így hat át, ront meg mindent .még a titok
ban tartott „magánbűn” is.

Pálnak ez a jól elhelyezett és helyén alkalmazott kép eszébe juttatja
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a kovásztalan tészta, kovásztalan kenyér s a húsvéti ünnep összefüggő 
képeit. Itt szélesül az akut esetben alkalmazott intés hatalmas tanítássá. 
Krisztus a húsvéti bárány, a gyülekezet a kovásztalan tészta. A kettő el
választhatatlan egészet alkot, a húsvéti vacsorát. Mivel az áldozati bá
rány, Krisztus megáldoztatott, az ő részéről elkészült a húsvéti vacsora. 
De "mi van, a gyülekezettel? Kitakarított-e az életéből minden „ková
szost”? (II. Móz. 12,15.19—13,7). A  kovász a húsvétot megelőző állapothoz 
tartozik. A  húsvétban élő nép — ez volt az őskeresztyének legnagyobb 
ünnepe! — nem élhet kovászosán, fertőzötten, csak kovásztalanul. így kell 
húsvét tényében élnie folyamatosan. A  rosszaság és gonoszság a húsvétot 
meg nem ért élethez tartozik. Aki egyszer húsvétot ért, annak tisztaság
ban és igazságban kell élnie. Ez az életformája.

Krisztusnak s a gyülekezetnek húsvéti vacsoraként történő megrajzo
lása közel van ahhoz a másik képhez, hogy a gyülekezet Krisztus teste. 
Mindkettő azt a tény fejezi ki, hogy a gyülekezet elválaszthatatlan Urá
tól. Keresztyénnek lenni annyit jelent, mint vállalni a Krisztus-közössé
get. Ezt a közösséget a Lélek munkálja, nem holmi látások és .magatartás 
előfeltételezése. Ezért van, hogy Pál ehhez képest aránylag keveset be
szél tanításbeli, vagy erkölcsi kérdésekről. Nála minden ebből a tényből 
nő ki, hogy Krisztus elvégzett valamit, a válrtságot, ebbe épül bele Isten 
népe s ebből nő ki a gyülekezet. Minden e tény után s e tényből követke
zik. Mivel Krisztus áldozatában a húsvéti bárányáldozat valósult meg, 
nekünk kovásztalan, kenyérré kell lennünk. Azért és azáltal, hogy ő hús
véti bárány lett. Mivel Krisztus teste lettünk, Krisztus tagjaiként kell 
fungálnubk, cselekednünk. Pál tehát a keresztyén életutat nem holmi kül
ső életszabályok, törvényibetantások alkalmazásával látja befuthatónak,., 
hanem a keresztyén élet belső természetére, életformáié erejére mutat 
rá. A  keresztyének a gyülekezet tagjaiként egy élő organizmusnak, Jézus 
Krisztusának a sejtjei (Gyllehberg).

Mivel Pál e levél 16,8 versében arról szól, hogy Efezusban marad 
pünkösdig, erősen indokolt e versek keletkezéséinek húsvét előtti, vagy 
közvetlen utána való időzítése s így nem indokolatlan a belső tartalmi 
összefüggésen túl is húsvéti textusul választani. Indokolt arra gondolni, 
hogy ezzel a nehány verssel Pál. éppen a küszöbön álló húsvét helyes 
megünneplésére adott tanítást. A  levél 55-ben, minden bizonnyal húsvét 
előtt keletkezett. ,N v

SZÓSZÉK FELÉ

Niebergall neves teológus tanított arra, hogy a keresztyén ember 
egyik természetes törekvése, hogy minden napot ünneppé tegyen. Jánosi 
Andor egykori kolozsvári teológiai tanár és lelkész arra igyekezett nö
vendékeit nevelni, hogy az embereknek igyekezzenek minél több órát 
ünneppé tenni: egy szál virággal, egy kedves könyvvel, egy jó szóval, biz
tató mosollyal — s ő ezt gyakorolta is. „Andor bácsitól” virágot kapni, 
könyvet kapni nem volt ritka dolog s ha belénk karolt, hogy „fiúcskák, 
gyertek sétálni”, az ünnepi pillanat volt, mert tudtuk; hogy olyan be
szélgetés következik, ami nem mindennapi, ami emlékezetessé válik s ami 
kivételes nyereség annak, aki abban részt vesz.

A  keresztyén ember tudja jól, mii az ünnep s ami karácsony, húsvét 
és pünkösd .köré rakódott történelmi patinaként, az rendkívül sajátossá 
tette ezeket a napokat. Nemcsak az időbeosztásunk más ilyenkor, nem
csak a ruházatunk ünnepibb, de a magatartásunk is, a szavaink is, sőt az 
érzéseink is. Ünnepet lehet csinálni időnként. Ránk is fér s jó kikapcsoló-

127



dást jelent. Ez az ige azonban arra tanít, 'hogyan áradhat be egy-egy ün
nep, .közelebbről a húsvéti ünnep ajándékaival, gyümölcseivel, levegőjé
vel a mindennapok világába. Megtanít arra, hogy nem a könyv és virág 
külső jeleivel, de a szív benső tartalmával hogyan lehet ünneppé tenni 
minden órát.

1. Krisztus és a gyülekezet egy.
Maga az a tény, hogy Krisztus velünk van, ünnep. Az egyház pedig 

azért és az által egyház, hogy ura, Krisztusa vele van. Lehet, hogy a 
tanítványok nagyon megszokhatták .már, hogy Mesterükkel együtt járnak, 
de ennek a reggelnek az evangéliuma megtanította őket arra, hogy ez 
mennyire nem mindennapi esemény — és mégis a mindennapokban erő
vé, valósággá váló esemény. Az oltárnál olvasott húsvéti történet (Mk. 
16,1—8) a benne szereplők lelkiállapotában megrajzolja világosan, milyen 
az ünnepi érzés. A  nyitott sír előtt állami döbbenetét, megrendültséget 
jelentett s látni az üres sírt, az valami különös féhnyel és remegéssel 
töltötte el őket. De a magva az eseménynek mégis az, hogy „előttetek 
megy’’, „majd meglátjátok őt”. Éneikül nektek többé lehetetlen élnetek. 
Isten népe ebben, a világban annak a szüntelen tudatában él hogy feltá
madott Ura előtte megy s szüntelenül annak a pillanatnak ünnepi fe
szültségében él, hogy majd meglátja őt. Éneikül az „ünnepi érzés” nélkül 
nincs egyház és nincs gyülekezet. Alapiigéinkben a „mert a mii húsvéti há
trányunk, a Krisztus megáldoiztatott” — éppen ezt a tudatot és bizonyos
ságot jelenti. Ennék a tudatában és bizonyosságában egyház az egyház. 
Világos, hogy ez a tény nem történelmi emlék, vagy egykori közlés, ha
nem szüntelen valóság. A  „mert” kötőszó olyan állapothoz köti ezt a 
tényt, ami éppen ebből a megáldoztatásból lett mindennapi valósággá a 
gyülekezet életében: a kovásztalanság állapotává.

2. Az egyház húsvéti tény.
Pál rendkívül mindennapi, sőt „piszkosan” mindennapi kérdésről be

szél a korintusiakkal: a paráznaság bűne miatt .korholja őket s feddi, hogy 
nem dicsekedhetnék magukkal azzal, ha igyekeznek egyes bűnöket elszi
getelni, mint határeseteket, mert nem ez a bűntől való szabadulás útja,' 
nem ez a gyülekezet mondanivalója, ha valóban Krisztus követőiből áll. 
Csak egy módon oldódnak meg a kis és nagy, titkos és nyilvánvaló .bűnök 
kérdései: a megáldoztatott Krisztussal való közösségben. Egyházzá úgy 
lesz a nép, ha Krisztusban ,a húsvéti bárányt látja meg, aki megáldoz
tatott értünk s meglátja, hogy ez az áldozat eljegyezte a gyülekezetét Is
tennel. Isten népévé csak ebben az áldozatban lehetünk. Az egyház való
ban húsvéti tény. A  „megalakulása” valóban pünkösdhöz fűződik, de ott 
sem történt más, mint ez a húsvéti tény realizálódott. Pál használja egy 
helyen ezt a kifejezést is: „mert én immár megáldoztatom” (II. Tim. 4,6). 
Voltaképpen ott is arról az áldozati képről van szó, ahogyan az italáldo
zatot bemutatót a-z áldozat italával meghintették. A  húsvéti bárány ele
delével és italával meghintettünk: így lettünk Isten képévé.

3. Az egyház élete dinamikus kölcsönhatás.
Egyházhoz nem lehet „tartozni”. Az egyházban csak élni lehet. Az 

egyháznak nincsen kültagja. Az egyházba az tartozik, aki „előttetek megy” 
és a „majd meglátjátok őt” hatása alatt él. Ezt a hatást Pál apostol itt a 
kovász hasonlatával fejezi ki. A  kovásztalan .kenyér evése sajátosan hús
véti ünnepi szokás Volt s a korabeli nép nagyon jó l értette. Pál mé
lyebbre nyitja az értelmet. A  bűn a kovász, ami megerjeszti, rendellene-
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sen megduzzasztja a tészta anyagát és elveszi az időtállóságát. Az ember 
életét is ez rontja meg, erjeszti, kórosan feszültté teszi s a romlásnak je
gyez el. Egyház ott él, ahol az emberek a „kovács” erjesztő hatása elől 
menekülve élnek az igaz eledellel, az „én testem bizony étel s én vérem 
bizony ital”-lal s őbenne igyekeznek új tésztává lenni, új életben járni.

4. Az egyház léte érzékelhető: tisztaság és igazság.

Ez az a tétel, amit magunk cáfolunk meg leghamarabb. Hiszen mennyi 
„sömörgőzéssel” , bűnnel, háborúsággal, gyűlölettel, inkvizícióval, kény
szermegkötésekkel terhes az a kétezer esztendő, amit az egyház történe
teként tartunk számon. Valóban, ebben a történetben sokszor egészen el is 
tűnt az egyház, mint a búvó patak (Luther hasonlata). De Isten népének 
történetét valójában ott kell keresni, ahol mindezen átsütött a tisztaság
nak és igazságnak fénye, ahol megindult a kovásztalanság folyamata, 
ahol nem elrejtőző volt az egyház, hanem a tisztaságban és igazságban 
jelentkezett, persze nem elkülönülő, gőgös büszkeséggel, hanem a só alá
zatos képével, amely feloldódik és ízesít s nem büszkélkedve van jelen, 
hanem a szolgálat ízesítésével. A  tisztaság és igazság szolgálatában ismer
szik meg az egyház. Amikor majd lemérik az életünket, ebben a „kovász- 
talanságban” mérik le s mikor majd lemérik ezt a kort, amelyben annyi 
emberi kérdés izzik, abban méretik meg az egyház, hogy tiszta és igaz 
szolgálattal hol állott, miként viszonyult az emberiség nagy kérdéseihez, 
hogyan töltötte be a rábízott szolgálatot.

„E húsvét ünnepében” újuljon meg az életünk Jézus Krisztusában, _a 
húsvéti bárányban, s ezt az újjá lett életet vigyük a hétköznapok vilá
gába s tisztább és igazabb élettel szervezzünk mindig, mindenkinek ün
nepet.

Korn Emil



Az Evangélikus Sajtóosztály 

Irattérjesztésében kaphatók
Újszövetség — — — — — — — — — — 40,— Ft
Imakönyv — — — — — — — — — — 12,— Ft
Énekeskönyv — — — — —* — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — — 123,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — — — — — — — —,30 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — — 5 5 , _  Ft
Korái II. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  65,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — — 52,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Egyházfenntartási nyugtatömb — — — — — 2,80 Ft
Passió füzet — — — — — — — — — — 3,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Pálfy: Krisztus tanúja — — — — — — — 5,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Pröhle: Ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner Testté lett Ige — — — — — — —  45,— Ft
Lelkészi szolgálat — — — — — — — — 18,— Ft
Űrvacsorai ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Hétről hétre (áhítatoskönyv) — — — — — — 1 2 ,— Ft
Ottlyk: Istenszeretet — Emberszeretet — — — 17.50 Ft
Groó: Jakab levele — — — — — — — — 32,— Ft
Pálfy: Zsoltárok könyve — — — — — — — 32,— Ft
Örömhír — — — — — — — — — — "0.— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft


