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C sen d b en  Isten előtt

A l e l k é s z  a m a i  v i l á g b a n

Lelkészi egzisztenciákról van szó. Önmagunkra eszmélésünk- 
nek és dolgaink számbavételének orientációs pontja a kinyilatkoz
tatás igéje. Itt tudjuk meg, hogy milyennek kellene lennünk. A  
„követel” rovat tételei visszamutatnak a „tartozik” számlaadós
ságára. Számba kell vennünk mindazt, ami van. Önreflexiónk gya
korlati célja azonban mindannak a lehetőségnek feltárása, ami 
tennivalóinkat és magunk megváltoztatását sürgetően igényli. Hár
mas szempont vezet tehát: a „kell” , a „van” és a „lehet” . Még
pedig négy aspektusban: hivatásban —  családban, munkatársak 
között és a társadalomban.

1. Hivatásunk nem egyszerűen a lelkészi szolgálat. Az általá
nos fogalmazás gyakran búvóhely. Különben is a valóság mindig 
konkrét. Helyes fogalmazás szerint tehát hivatásunk a szolgáló 
egyház lelkészi szolgálata. Ezzel nem szűkítettük a hagyományos 
hivatásképletet, hanem mélyítettük. Isten rendje és akarata ez. 
Kemény húsz esztendő teológiai munkájának summája. A szolgáló 
egyház Jézus Krisztus egyháza. Mert Ö a Nagy Szolga. Állomás
helye az utolsó hely. Alki nagy terhet emel, mélyre hajol. Aki 
mindenkin segíteni akar, annak az utolsó helyre kell állnia. Az 
„utolsó hely” Jézus Krisztusához való tartozás alázatban és ör
vendezésben való élet. Szolgálatunk eszköze a praedicatio, a sac- 
ramientum és a diakónia. Mindhárom azonban csak keretkifejezés. 
Gyakorlati sokrétűségben aktualizálódik. Harmadsorban tudnunk 
kell, hogy kiknek szolgálunk. Pontosan ismernem kell a történeti 
szituációt és benne a valóságos embert. A  modern embert. Ha nem 
„szituációszerű” a szolgálat végzése, nem talál célba a kirepített 
nyílvessző. Örök példánk Jézus Krisztus. Sohasem mechanikusan 
végezte szolgálatát. Mindig tudta kinek, mit és hogyan kell adnia. 
Azért nem hibázott, mert nem a „maga nevében” járt el. Az isteni 
„követelrovat”-ban ilyen értelmű Krisztus-követelés áll reánk vo
natkozóan.

Átlagosan mindettől szánalmasan elmaradtunk. Még sok a 
berzenkedés bennünk az „utolsóelőtti hely” ellen. Mutatja az ér
zéken ykedés és törtetés. Introvertáltan és extrovertáltan jelent
keznek a hatalomkomplexus kóros tünetei. Sem a megsértődött
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visszavonulás (regressio), sem a beteges érvényesülési motívum  
(pszichés ambíció) nem biztatóak. A  zsidók ténylegesen eljutottak 
Egyiptomból Kánaánba, de valóságosan sokan ott ragadtak a ha
zugul átfestett múltjukban. Nem tudták élvezni a jelen szépségét, 
s nem tudtak derűs erőbevetéssel küzdeni az ígéretes holnapjukért. 
A külső utat megjárták, a belső úttal adósok maradtak. Kánaán
ban egyiptomi szívvel! Kissé szkizojrén jelenség, amely gyógyulás 
híján ténylegesen tönkreteszi az egzisztenciát. Baj van ezzel az „ér
zületi, indulati” bázissal. (Fii. 2.) Ezért kritikus mindhárom munka
mező. Jobban, de még mindig gyatrán prédikálunk. Tán liturgiai- 
lag szebben, rendezettebben, de erőtlenül éljük szakramentális éle
tünket. (Bonhoeffer: „ csak annak van joga gregorián énekeket 
énekelni, aki torka szakadtából kiáltott már a fasiszta terror el
len!” ) Nagyszerű diakóniai adottságok birtokában nem formálódott 
ki az átlagos evangélikus embernek mindig és mindenütt való 
diakóniai karaktere. Mi hiányzik? Nyilván kevés a tanulás. Van
nak, akik egyszerűen taníthatatlanok. Kevés az enthuziasmus, pe
dig szolgálatunkat csak „lelkesen” végezhetjük. Nem azok va
gyunk, akiknek lennünk kellene!

Azonban lehet másként is. Nemcsak jobban. Egészen újra 
kezdhetjük  szolgálatunkat. Becsületes számvetésben tisztáznunk 
kell az alapkérdéseinket. Mindazt, amit provizórikusnak szoktunk 
tekinteni, végre elfogadni Isten kezéből, mint helyünket, sorsun
kat és küldetésünket. Kitüntetésnek tekinteni naponta, hogy a szol
gáló egyház lelkészei lehetünk s közben azzá is válni, Drágának 
és pótolhatalannak látni feladatunkat. Készséggel odahajtva szí
vünket és szánkat tanulni naponta, sőt óránként, milyen módon, 
hangszerelésben, megközelítésben és alkalmazásban vinni a „szen
tek örökségét” azokhoz, akiket reánk bízott az Isten és ezért szá
mon is kér. A  keserűségeket gyökérig likvidálni bensőnkből, 
ugyanígy radikálisan szakítani az ördögi ábrándozásokkal. Helyre
állítani felőlünk is a kontaktust belső szobánk tényleges ima-életé
ben Istennel, hogy amit veszünk, azt adjuk tovább. S hogy így 
Isten nyomában maradjunk, nyomába szegődni a mai embernek 
életében, munkájában, világszemléletében, passzióiban, terveiben 
és problémáiban. Nem előregyártott koncepciókkal szegődni úti
társaink mellé, hanem forró szívvel, de üres kézzel, hogy együtt 
kapjunk és gazdagodjunk. Az egyiptomi ballaszttól pedig minden 
áron szabadulni. A  vett és adott bűnbocsánat biztosítja ezt, miköz
ben megújul ifjúságunk, mint a sasé! Kétségtelenül egyedül hit 
által —  sola fide — , de a hit sohasem marad egyedül —  fides non 
est sola! Amire Pál apostol is tanít: „amik csak igazak,, amik csak 
tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak 
kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van 
valami dicséret, ezekről gondoskodjatok . . . !” (Fii. 4, 8.) A  jó fának 
jó gyümölcsöt lehet teremnie. Kellett volna már régóta. Üj és új 
esztendőt könyörgött ki a vincellér. Még lehet, mert tart a ma. 
A korrekt tanítás nyomán ki kell bontakozódnia a korrekt élet
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folytatásnak. S ha nyomasztó adósság terhel is, pontosan azt jelenti 
a bűnbocsánat, hogy ímé, minden újjá lehet!!

2. Mint a ruhamosó lúgjában és az ötvös tüzében, úgy olvadt 
le parókiáinkról a polgári élet zománca. A  romantikus és idillikus 
parókiák ideje lejárt. Isten rendjéből és akaratából előragyog pa
rókiánk és benne lelkészotthonaink rendeltetése. Nem a múlt szi
gete, hanem az új élet bástyája. Nem a régi dicsőség muzeális fel
legvára, hanem a modern problémák végiggondolásának helye. 
Itt, éppen itt a parókiáinkon kell folynia a szellemi küzdelemnek 
régi, örökölt igazságok és új, keserves harcban edződő új igaz
ságok között. Nem a parókia hegemóniájáért, hanem a szolgálatunk 
betöltéséért. Klasszikus rem ekírók sorozatai m ellett kerüljenek  
könyvespolcainkra az új kiadványok, szemlék, folyóiratok, iro
dalmi alkotások, ha nem is minden esetben megvásárolt tulajdon
ként, de legalább is kölcsönkönyvtári példányként. Ha valaki nem 
ismeri szellemi életünk gyújtópontjait, hogyan is mondhat vala
mit érvényesen és szituációszerűen? Nem lehet semmi a község, a 
város és a haza életében, ami elkerülné parókiánk figyelmét. S nem  
lehet olyan jó és igaz ügy, ami m ögött csendes, de hathatós hátvéd
ként ne állana az evangélikus lelkészotthon. A  modern otthon példa
képévé kell válnia, ahol nem latorbarlang vagy búvóhely, hanem 
műhely és aréna közli pozitív ajándékait a belépővel. Országos prob
léma lett a házasság és a gyermeknevelés. Nem távolról szemléljük, 
hiszen mi is benne állunk a pergőtűzben. Ritka eset, ha valahol a 
papné csak asszony és édesanya. Mint másutt, nálunk is jól ismert 
a „két műszak”. Papnőink között van óvónő, gyógyszerész, állatte
nyésztő, fényképész, orvos és pedagógus, ápolónő, gyermekfelügyelő, 
tsz-tag, könyvelő és zenész stb. A  házastársak közti „egyenjogúság” 
kapcsán parókiáinkon példásan kell megoldódnia a háztartási mun
kában, gyermeknevelésben, háztáji elfoglaltságban való közös mun
ka pap és papné között. Az utóbbi valójában három műszakos elfog
laltságéi, mert munkaviszonyán, családi körén kívül minden esetben 
papné is, s gyakorlatilag is azzá kell váljon. Túlterheltség, neurasz- 
téniás veszedelmek között konkrét szolgálat számunkra annak tevő
leges megmutatása, hogy szeretetben és igazságban mindez megold
ható. Gyermeknevelésünk módszereire és eredményeire sokan fi
gyelnek. Polarizált vélemény: „papfi —  gazfi” , de ugyanígy a másik 
is a „pap-gyermek a hivő evangélikus gyermekek mintája” . Az előb
bitől óvakodni kell, hiszen ha valaki saját házanépét nem tudja 
igazgatni, miként tudná Isten gyülekezetét? De a másiktól is tar
tózkodnunk kell. Hiszen naiv feltevés, hogy a papgyermek feltét
lenül hivő kell legyen. A  hitet nem lehet senkibe se belenevelni. 
Elébe adjuk gyerm ekeinknek a hit és élet példáját —  s jó, ha ez 
valóban így is van! — , de kinek-kinek kell döntenie korábban 
vagy későbben, lehet, hogy valaki adós is marad vele. Gyerme
keink idejük javarészét iskolában töltik, legtöbben KISZ-tagok, 
modern nevelést kapnak s tovább tanulásuk esetén még alaposab
ban ismerik meg korunk gondolkodását és világnézetét. Gyermek-
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nevelésünk problémáival vívódó szülők előtt típussá kell válnia 
parókiáinkon folyó nevelésnek: szabad, szellemi atmoszféra, a kö
zösség ügyeivel való törődés és azokért felelőségvállalás, a munka
erkölcs, a kötelességtudat, a tiszta jellem, a takarékosság, az alko
tás öröme, a szenvedőkkel való szolidaritásvállalás, a béke m eg
becsülése és annak megőrzéséért tudatos harc, az előítéletnélküli
ség, a felebaráti szeretet stb. Isten szabad kegyelmének titka, 
hogy minderre hitből futja valakinek vagy emberségéből. De ott
honaink nem termelhetnek sem huligánokat, sem álszenteket!

Sok minden rosszul folyik otthonainkban. Ismerek kiuzsorá- 
zott papnét, aki mellett „lelki problémái'"-ra való hivatkozással 
mindennemű otthoni segítség alól kihúzza magát a papférj. Ered
mény: halálosan fáradt, korán megtört asszony, kényelmes férj. 
Anyagiasság, a pénzhajsza, a „gazdagság vágya”, a gyermekekbe 
oltott karrierizmus, az úrhatnámság, sőt az „édes élet” ábrándja 
sem ismeretlen köreinkben. Külön probléma a lelkészházaspárok 
válóperei. Ritkán, de vannak esetek. írnom sem kell, hogy milyen 
emberi és szolgálati csőd, ha végül is erre kerül sor. Ismét más, de 
nem kevésbé problematikus a születéskorlátozás nálunk. Végül is 
kierőszakolhatja a papné ebbeli szándékának sikerét, de vajon mit 
szól hozzá a gyülekezet, saját lelkiismeretünk és' főképp maga az 
Isten? Gyermeknevelésünk produktumainál is, bár szórványos eset, 
de mégis meggondolkoztató mindkét negatív szélsőség. Papgyer
mek, akinek családi hátterére senki se következtethetne szabados 
magatartásából és ismét papgyermek, akinek tilos tánczenét hall
gatnia, masszív kontyba csavart hajtömegét szomorkásán hordozza 
és életében nem volt még strandon. Rendkívül jellemző minden
kire a pénzzel való bánás. A  rendetlen, mindenkinek adós lelkész
család pontosan annyit ront, mint a kapzsi. Legyünk egyszerűen 
tisztességes, szorgalmas, megbízható, jóindulatú, rendés emberek, 
akiknek sem hitványsága, sem mesterkélt erénymítosza nem tereli 
el a figyelmet arról a kincsről, amely reánk bízatott!

S itt is lehet mindent újra kezdeni. Ahogyan szép tavaszi reggel 
szélesre tárjuk ablaktábláinkat, hadd áradjon be a fény és a tiszta 
levegő, úgy kitárhatjuk parókiánkat is az új kezdetet adó Isteni 
előtt. Akármilyen nehéz emlékeink is vannak, meg lehet békül- 
nünk egymással, mert a szeretet sok vétket elfedez. Nagyszerű ta
núság a reánk bízott üzenet hiteléről a lelkészházaspárok életében 
megnyilvánuló megbékélés és új kötés. Lehet örülni a gyermek- 
áldásnak. Lehet megsokasodott gondot is hordozni jókedvűen, hi
szen telik Annak szeretetéből. Akinek gondja van reánk. Lehet 
hozzáfogni a rendszeres tájékozódáshoz, önképzéshez, olvasáshoz. 
Mennyivel hatásosabb igeszolgálatunk során egy találó, modern 
illusztráció, mint valami ásatag, állítólagos, századokkal ezelőtti 
egyháztörténeti anekdota. JÉZUS elöljár! A  modern élet első so
rában, ahol szenvedélyes igazságkeresés folyik, ahol a mai élet ér
telmét keresik, megvalósítják és biztosítják emberek. Ott van min
dig a középen. Gondjaink, komplexusaink, indulataink, való éle
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tünk kellős közepén. Ezért lehet Vele mindent újra kezdeni, mert 
Ö hajlandó még mindig a velünk való újrakezdésre! Csak szélesre 
az ablaktáblákat! Mindennél jobb világosságban, fényben élni!

3. Ordinációnk mindnyájunkat beállít a fraternitas közös
ségébe. Isten rendje és akarata ez. Mindhárom dimenzióban tuda
tosítanunk kell. Először a történeti háttér felé. Nem igaz, hogy se 
elődöm, se ősöm nincsen. Nem égből pottyant lelkészként állok a 
vártán. Mások munkájába álltam és ismét mások folytatják majd 
azt, amit én abbahagyok. Más a vető és más az arató. Másodszor 
a jelen összefüggésében. Nem magánügy, amit képviselek. Sokan 
vagyunk ugyanannak a szolgálatnak örömében és gondjában. 
A gyülekezet élete éppen úgy túlnyúlik a parókiális határokon, 
mint ahogy egyetlen politikai községet sem szemlélhetek önmagá
ban, hanem járási, megyei és országos összképben. Nem törölhetek 
pásztori gondozottak listájáról valakit pusztán azért, mert elköl
tözött. De ne maradjak meg illegitim továbbra is az ,,ö”  papja. 
Adjuk át és vegyük át egymásnak, egymástól feladatainkat. Har
madsorban a fraternitas Isten előtt szoros ima-szeretet közösségbe 
állít. Nagyszerű élmény az egyháznak, mint Krisztus-testnek való
sága. Együtt vagyunk és együtt maradhatunk. A  lelkészi frater- 
nitás a szolgálat kontinuitásában, a szolgálók szolidaritásában és a 
közös absolutióban aktív. Sajnos, gyakran feltűnő, hogy a teoló
gusévek benyomásai és emlékei alapján skatulyázzuk még ma is 
egymást s miközben hirdetjük a megtérés igéjét, magunk számára 
igényeljük a jóindulatot, el sem tudjuk képzelni egymásról, hogy 
az elszaladt évek, évtizedek alatt nőtt, tisztult, mélyült, sőt talán 
radikálisan megváltozott pompás életfordulat során. Ez is arra vall, 
hogy nem ismerjük a „közegyházi”  gondolkodást. Döntéseink so
rán még számolunk a családdal (talán), a társadalom véleményé
vel, esetleg még a gyülekezet hangjával is, de eszünkbe sem jut, 
hogy negatív egyéni, családi stb. dolgainkkal ugyanakkor ■ árnyé
kot vetek valamennyi szolgatársamra. Az átlagember mindig álta
lánosít. Számbanehetetlen lelki kár származhatott egy-egy indula
tos vagy szenvedélyből fakadt elhatározásunkból nemcsak „h ely
ben” , hanem országosan is. Kicsi lett a világ és benne kicsi az 
egyház is. Ha a nyugati határszélen ostobaságot művel egy lelkész, 
leterheli a szabolcsi szolgálatot is. Itt is lehet másképpen! Elkezd
hetek közegyházian, fraternitásban gondolkodni is. Nemcsak úgy: 
„ jó  ez nekem ?” , vagy „ jó  ez a mi gyülekezetünknek?” , hanem úgy 
is: Javára válik ez az egyházunk ügyének és szolgálatának?! Lehet 
újra kezdenem a szomszédsági viszonyomat, a kollegiális kapcso
lataimat. Elkezdhetek imádkozni érettünk. Beleölelhetem szerete- 
tembe, felelősségembe egyéni sorsával, családi életével, munkájá
val együtt! Lehet túllépni a hivatalos kapcsolatokon és emberi kon
taktust építeni egymással. Lehet átélni, tán először életemben, az 
egymással való közösséget. Ennek a „lehetőségnek” megragadása 
egycsapásra megold rengeteg személyi problémát!

4. Nem véletlen és nem balszerencse műve, hogy ma és itt

197



élünk. Kicsi a világ ahhoz, hogy elférjen  benne Isten is, a vélet
len is. A  „nekünk adott kegyelem ”  keretébe tartozik az is, hogy a 
Magyar Népköztársaság polgárai vagyunk és világháborúkon át 
kínlódva a szocializmus építésének korszakában élünk. Mi vagyunk 
a magyar keresztyénség első nemzedéke, amely nem az „úri vi- 
lág” -ban él. Az idősebbek közöttünk jól em lékeznek a két háború 
közti időre, amikor tehetetlenül néztük népünk küszködését és ko
moly segítségre tehetetlenek voltunk. Aki részt vett közöttünk 
azokban a harmincas években népünk nincstelenségének szociográf 
rögzítésében, „falukutatás” -bán stb., azok m egértik fogalmazásomat: 
kitüntetés, hogy immár húsz éve (!) ebben az új magyar világban 
élhetünk és dolgozhatunk. Akkor régen társadalmi rangunk volt, de 
segítőszolgálatunk akcióképtelen. Most tanuljuk meg a honorálást 
nem várva szolgálatunkat úgy végezni, mint akik örömmel és sza
badon, önként és szívesen vesznek részt minden igaz és jó ügyben, 
népünkkel és népünkért, a szebb háborúmentes holnap megvalósítá
sáért. Hálaadás —  szíves szolgálatkészség —  rem énység útján!

Még mindig nincs egészen így. Akad mimózalélek, aki hiúsági 
komplexusa miatt visszabújik csigaházába. Lehet, hogy akad tit
kon kárörvendő is, aki vidáman számolja a balsikereket és csend
ben destruál. De ennél több olyan jelenség van, amely az óvatos 
tartózkodásról tanúskodik: „elvileg egyetértek, de . . .”  Hazánk 
húszéves felszabadulásának országos ünneplésében vajon benne 
volt-e mindnyájunk hangja? Összekapcsol mindnyájunkat a hála
adás azért, hogy 1945 rom-országából mégiscsak eljutottunk a 
mai békés, ígéretes, alkotó, tervező, gazdagodó életre? S aki ismeri 
a kormányzatunk távlati terveit, tud-e maradéktalanul lelkesedni 
és teljes erőbevetéssel dolgozni azok megvalósításáért? Kétségtelen, 
hogy mindnyájan „okosodtunk” , de még bölccsé nem váltunk, hi
szen annak kezdete az az istenfélelem, amelyben egész embersé
günket, életünket alakítjuk. Pontosan bennünket kötelez a legszi
gorúbb mérték a közös feladatok terén: közösségi tudat, munka
erkölcs, minőségi színvonal, term elékenység fokozása, gyakorlati 
felebaráti szeretet, a béke megőrzéséért való szívós és következetes 
harc, a törvényesség, életünket szebbé és jobbá való formálása!

Itt is lehet újat kezdeni, legalábbis tudatosabbat és hathatósab- 
bat. Beállhatunk tevőlegesen is a reánk váró feladatok vállalásába 
felszámolva tétlenkedést, közömbösséget, ignorálást. Mint Isten 
szolgái tudjuk, hogy honnan és hová vezet utunk, de éppen ezért 
menetközben, az úton meg kell ragadnunk a szolgálat alkalmait, 
értékeket kell megvalósítanunk a reánk bízottak javára és elő
menetelére. Népünkért, kortársainkért, az egész em beriségért! Ta
lán nemcsak a földi, hanem a végső számadásnak is mértéke lesz 
dolgos, szeretetből és hálaadásból fakadó, semmiféle kikötést vagy 
feltételt nem ismerő, elismerésre nem számító, példás közösségi 
magatartásunk! Hogy „lássák a mi jócselekedeteinket és dicsőítsék 
Atyánkat a mennyben!”

Balikó Zoltán
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Ta n u lm á n y o k

Evangélikusok és katolikusok*
A kegyelmi eszközök — Az ige és a szentségek

B e v e z e t é s

Az evangélikus egyház hitvallási iratai egyértelműen tanítják, hogy 
„az ige és a szentségek konstituálják az egyházat.” Az ökumenikus pár
beszédben a nem evangélikus teológusok közül is sokan vallják ezt a 
tételt. Mert valóban az az igazság, hogy ha valami jellemző a reformáció 
egyházaira, akkor az az, hogy nemcsak az ige és igehirdetés egyházainak 
tartják magukat, hanem azt is az egyház központi feladatának tartják, 
hogy az igehirdetésen kívül helyesen szolgáltassák ki a szentségeket is.

Az igének és a szentségeknek mint kegyelmi eszközöknek és az egy
házat konstituáló tényezőknek az együtt hangsúlyozása azonban nem 
problémamentes ma, — sem a lutheri teológiában, sem az egyház isten- 
tiszteleti életében. A teológiatörténet elsősorban arra figyelmeztet ben
nünket, hogy a reformáció egyházai nem mindig tudtak méltó helyet 
biztosítani a szentségeknek az istentiszteletben. Azt mindenki magától 
értetődőnek tartotta, hogy az igének szakadatlanul hangoznia kell az 
egyházban. De mi szükség van még az igén kívül a szentségekre is?! 
Mit adhatnak még a szentségek mint kegyelmi eszközök ahhoz képest, 
amit az igében kapunk?!

Ezért mindjárt itt a bevezetésben világosan meg kell mondanunk, 
hogy amikor mi a kegyelmi eszközökről beszélünk, akkor nem élettelen 
eszközökre gondolunk, hanem mindig arra, hogy hogyan végzi el az élő 
Jézus Krisztus a miaga szolgálatát a világban?! Mert ez mindig úgy törté
nik, hogy emberek hirdetik és hallják meg evangéliumát, hogy embereket 
keresztelnek meg a nevében, hogy embereket tanítanak parancsolatainak 
a megtartására, hogy emberek találkoznak egymással és vele az úr
vacsorában, hogy azután az abban kapott szeretetet szétvigyék a világba. 
Krisztus egyházát ezek a szolgálatok teszik egyházzá és ezek miatt létezik 
mint egyház a világban. Az evangélikus egyház mindig ezt az élő való
ságot hangsúlyozza tanításában, amikor a kegyelmi eszközökről beszél.

Sokszor elhangzott már a megállapítás, hogy a katolikus egyház a 
szentségek egyháza, mi pedig az Ige egyháza vagyunk. Ez a megállapítás 
azonban alapjaiban téved. Mert hiszen Luther nem azért támadta annak 
idején a katolikus egyházat, mert az túlhangsúlyozta volna a szentségek 
jelentőségét, hanem mert azon a véleményen volt, hogy a katolikus 
egyház nem vette elég komolyan a szentségeket mint kegyelmi eszközö

* A fenti előadás a Lutheránus Világszövetség kisebbségi konferenciáján 
hangzott el 1965. április utolsó hetében Szliácson. Az előadás eredetileg is németül 
íródott, ez a szöveg annak magyar fordítása, s ezért az esetleges magyartalansá
gokért elnézést kér a szerző.
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két (média salutis). Amikor szembe fordult Luther Márton az úrvacsora 
katolikus értelmezésével és gyakorlatával (áldozat, miseáldozat!), akkor 
ezt éppen az úrvacsora szentségi és kegyelmi eszközi érdekében tette! 
Luther szerint ugyanis az úrvacsora Krisztus testámentuma (az új szö
vetség népével!): „Ez a pohár az új testamentum az én vérem által” , — 
mondja a Szentírás. A testámentum pedig mindig ajándék, adománya 
Istennek. Ebből az ajándékból csinált áldozatot a pápás egyház — mond
ja Luther, bár ajándék és áldozat kizárják egymást. Mert az áldozat 
tőlünk indul ki és akarja elérni Istent, a testámentum pedig Isten felől 
közeledik hozzánk! Az úrvacsorában Isten jön, érkezik hozzánk Krisztus
ban — a misében pedig az ember akarja Isten jótetszését elnyerni!

Különbséget szoktak tenni a szakramentális és a szakrificiális értel
mezés között is. Aközött tehát, amit Isten tesz, és aközött, amit mi 
emberek teszünk. Luther elsőrendű kifogása a római katolikus isten- 
tisztelet ellen az volt, hogy az a szakramentumból emberi cselekményt, 
Isten szentségéből emberi áldozatot, szakrificiumot csinált, vagyis a 
beneficium Dei-ből officium hominis-t. Ez tehát azt jelenti, hogy az 
evangélikus egyház — bár valóban az ige egyháza, illetve az akar lenni! 
— az igazi szentségi egyház is, illetve azzá kell lennie, ha még egyáltalán 
igényt tart arra, hogy Luther Márton egyháza!

Meg kell tehát találnia az igének és szentségeknek mint kegyelmi 
eszközöknek a szoros kapcsolatát, sőt egységét. Ezért azt kell vizsgálnunk 
a következőkben, hogy hogyan látja, illetve hogyan kell látnia ezt a 
feladatát az evangélikus egyháznak. Eközben nemcsak az egyházi hagyo
mányos tanítást fogjuk ismertetni — bármilyen nagy kincs is az szá
munkra mint az evangélikus ősök öröksége! —. hanem közben pár
beszédet is folytatunk egyrészt saját egyházunk tanításával, másrészt a 
körülöttünk levő más egyházi és egyházon kívüli világgal. Csak így 
tudjuk nemcsak megbecsülni egyházi örökségünket, hanem gazdagítani 
is új felismerésekkel.

I.

A Z  I G E

I. Az ige tartalma

Az egyházunk lényegéről és küldetéséről szóló vitában sokat hallunk 
az ige fontosságáról. Viszonylag keveset hallunk azonban az ige tartal
máról. Az „ige teológiájában” sok még ma is az általánosságban mozgó 
közhely, ami nem sok segítséget nyújt az embernek. Ha Isten az igét, 
a beszédet választotta a világ megváltásának az eszközéül, akkor első
sorban azt kell nagyon jól tudnunk, hogy mi ennek az igének a centrális 
tartalma evangélikus felfogás szerint?

a) Az ige mindenekelőtt azt mondja meg, hogy az ember teljesen 
megromlott. Az ige mint törvény és evangéliom tárja föl ezt a tényt.

Isten igéje a törvényben és evangéliomban elzárja előttünk az ön
megváltás és önmegigazulás útját. És a mi egyházunknak csak akkor 
van joga a kegyelemről szóló igét hirdetni, ha nem riad vissza attól 
sem, hogy a törvényről és a Krisztus keresztjéről szóló igehirdetésében 
elvezesse a keresztyéneket és a gyülekezeteket a bűnbánat mélységeibe 
is. Hiszen az egyház csak akkor takarít be termést a kegyelemről szóló 
tanításával, ha elhintette a magot a bűnről és a halálról szóló igehirde
tésben !
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b) Az ige azt mondja meg azután, hogy Isten testté, azaz emberré 
lett a Krisztusban, hogy megváltsa a világot.

Krisztus felöltözte Ádám bűnös testét. Az örök Logos testvérünk 
lett! Minden azon fordul meg most már, hogy jól értsük Luthernak ezt 
az evangéliom-értelmezését: Isten emberré lett a Krisztusban, meghalt 
a mi bűneinkért és föltámadott a mi megigazulásunkért. Mindez pedig 
annyit jelent, hogy Isten újból fölvett bennünket a vele való közösségbe, 
amikor minden bűnünk ellenére igaznak „minősít” bennünket. Az evan
gélium a bűnösöknek ajándékozott kegyelem, amely hadat üzen a kegye
sek, a hívők és igazak önmegelégedése ellen és ledönti a válaszfalakat 
az emberek között.

2. A  hit által való megigazulás azt jelenti, hogy mint Isten gyermekei
új életben járhatunk

A megigazítás azonban nem felületes és könnyelmű, azaz erkölcsileg 
passzív embereket teremt, akik „mulathatnak Krisztus kontójára” , ami
vel Münzer Tamás vádolta Luther teológiáját. Aki az isteni ítélet és 
Krisztus engesztelő áldozata révén az Ö tulajdonává lett, az Krisztus 
testének a tagjaként „a mennyei Atya akaratát” fogja cselekedni, vagyis 
betölti a szeretet nagy parancsolatát Isten és embertársai iránt. Isten 
maga gondoskodik arról, hogy a megbocsátásról szóló igéje sohase térjen 
vissza üresen, hanem gyümölcsöt teremjen, szállást vegyen a szívünkben 
és a szeretet cselekedeteit fakassza embertársaink iránt — felelősséget 
hordozva saját népünkért, hazánkért és az egész emberiség jövőjéért.

3. Lutheri felfogás szerint a megigazulás és a megszentelődés 
nem választhatók el egymástól

Az igazi lutheri felfogás mindig harcolt két kísértés ellen: A perfek- 
cionizmus ellen, amely „egyházzá” akarja tenni a világot, és a bátortalan
ság és lustaság ellen, amely csak a reménység tárgyának tudja elképzelni 
az életet Krisztusban.

A reformátori tanítás alapján nagyon erőteljesen kell hangsúlyoz
nunk, hogy az ember megújulása (megszentelődése) a megbocsátásban 
megy végbe. Később ugyan különbséget tett a lutheri teológia Melanch- 
thon hatására a megigazulás és megszentelődés között, ez azonban nem 
helyes.
E x c u r s u s

Ezen a ponton támadta meg legélesebben a katolikus teológia a 
lutheri teológiát — már a tridenti dogmákban. Ma is itt van a kiinduló 
pontja minden teológiai ellentétnek. A tridenti „De iustificatione” dek
rétum VII. fejezete ugyanis azt mondja, hogy a megigazulás nem csupán 
a bűnök megbocsátását jelenti, hanem a belső ember megszentelődését 
és megújulását is a kegyelemnek és ajándékainak az önkéntes elfogadásá
val. Krisztus a causa meriitorii, akinek érdemei a szentségek révén válnak 
hatékonnyá a jelenben (gratia infusa).

A reformátori tanítás alapján azt kell mondanunk a megigazítás és 
megszentelődés tridenti megkülönböztetésére, hogy az ember megújulása 
együtt értendő a bűnök bocsánatával. Az ember csak totus peccator-nak 
tudhatja magát, míg a totus iustus az ige által születik meg Isten jelen
létében.

Az újabb katolikus teológia is kitart a megigazulás és megszentelődés 
tridenti megkülönböztetése mellett, igyekszik azonban a Tridentinum
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historizáló gondolkodását levetkőzni és Krisztus jelenvalóságát újból 
megérteni. Ezért mondja: Schmaus: Ahol a kegyelem van, ott van Krisztus.

4. A  megbocsátás igéjének azonban csak akkor van megváltó ereje, 
ha az ember teljes szívből hisz benne

Csak akkor tapasztaljuk meg az Isten igazzá nyilvánításáról szóló 
igének a megtisztító, megtartó és életújító erejét, ha magunkra nézve 
érvényesnek ismerjük el és felismerjük, hogy a hit is Isten műve rajtunk! 
A hitem Isten műve rajtam és bennem. Krisztus ragadott meg, az igében 
jelenlévő Űr tett a sajátjává. Ö nyújtotta ki felém a kezét és én „per 
fidem” (és nem propter fidem) salvamur (Conf. Aug. IV. c.). A hit és az 
isteni kegyelem feszültségét nem szabad feloldanunk: „ . . .  félelemmel 
és rettegéssel munkáljátok üdvösségteket, mert Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást mind a munkálást jókedvéből!” (Fii. 2,12c— 
13).

Hinni tehát azt jelenti, hogy Isten mellett döntök, irgalmát, meg
bocsátását, akaratát és gondolatait megértem és elfogadom, Istennek 
tényleg igazat adok és magamnak nem adok igazat („iustus enim in 
principio est accusator sui” ). Reformátort felfogás szerint a hit meg
határozza egész életünket és kiszolgáltatja az embert Isten ígéretének. 
Ezért van benne a hitben a bűnbánat, szeretet és reménység. A hit 
állásfoglalás Isten mellett, aki cselekszik velünk igéjében, kinyilatkoz
tatásában, parancsolatában és evangéliumában. A hit az Isten által 
Krisztusban igaznak nyilvánított ember életének a gyökere és funda
mentuma.

5. A  hit az ember személyes megbizonyodása
A csak külső tekintélyen alapuló hitbizonysággal, tehát a katolikus 

„fides-implicita” tannal szemben Luther mindig hangsúlyozta a hit- 
bizonyosság személyes jellegét. Nem az egyház, nem a pápa, nem a 
zsinatok, nem is valamilyen neves teológiai iskola garantálják a bűnök 
bocsánatát és vígasztal meg bennünket halálunk órájában, hanem a hittel 
megragadott személyes Jézus Krisztus (v. ö. Iwand, Glaubensgerech- 
tigkeit nach Luthers Lehre, 1951).

E x c u r s u s
A Tridentinum szerint nincs a hitnek ilyen totális funkciója. Szó van 

ugyan a fides ex auditu-ról is, de ez csak az egyházi tan elfogadását 
jelenti mint első lépést. A következő fokozat, hogy a hit az elmélyült 
hit jellegét ölti magára mint a megigazított ember erényét és a szentsé
gékben mint gratia infusa lesz az ember tulajdonává.

Az újabb katolikus teológia túlmegy ugyan ezen, mert Schmaus 
már arról beszél, hogy szeretet és reménység a hitből fakadnak, és Küng 
az egyedül hit által való megigazulás reformátori tanítását is elfogadja. 
De egy esetleges dialógus esetén mindig különbséget kell tennünk 
aközött, amit az egyes katolikus teológusok „mint magánemberek” mon
danak és aközött, amit a Tridentinum és a „hivatalos egyház” még ma 
is tanítanak.
6. A lutheri reformáció nem szülőanyja a modern individualizmusnak

Már E. Troeltsch kimutatta, hogy a reformáció korában ugyan, de 
nem magában a reformációban keresendő a modern individualista élet
érzés kezdete. Hiszen éppen Luther hangsúlyozta a legerőteljesebben,
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hogy az az ember, aki felismerte Krisztusban a megmentőjét, nem tud 
többé tétlenül létezni, nem tud többé egyedül maradni a hitével. Vágyó
dik a másik emberrel való közösség után!

Amikor ugyanis meghallja az ítélet igéjét és az ember elfogadja azt 
saját bűnének a leleplezőjekénit, akkor a kölcsönös bűnbánatnak a szoli
daritása támad az emberben, akkor a kölcsönös megmentettségnek az 
érzése és a tenni akarás szándéka hatalmasodik el az emberen. Hogy 
kölcsönösen testvéreknek tarthatjuk egymást, akikért egyformán meghalt 
Krisztus, ez összekapcsol bennünket a másik emberrel és a többi keresz
tyénekkel. Így teremti meg a keresztről szóló ige az egyházát. Az ige 
összekapcsol bennünket egymással a communio-ban, a szeretet koinonia- 
jában.

7. Az ige hirdetése

Ha az Isten igéje — az elmondottak szerint — az az erő, amely az 
egyházat teremti és megtartja, akkor nincsen a lutheránus egyháznak 
nagyobb és sürgősebb feladata, mint hogy ezt az igét tisztán és hamisí
tatlanul megőrizze és prédikálja. Hiszen akkor az ige helyes hirdetésén 
és meghallgatásán fordul meg minden.

Semmi sincs messzebb a lutheri etikától, mint hogy adiaphoron-nak 
tekintse általában a hivatást és odaadó szolgálatot a másik ember, a 
társadalom és az egész emberiség ügyeiben. Az élet tisztogató újjáformá- 
lása a magunk és mások életében és életkörülményeiben a lutheri 
hivatásetika szerves tartozéka. Vagy legalább is azzá kell lennie, ahogyan 
ezt még később részletesebben kifejtem. Ezt azonban mindig úgy kell 
értenünk és megvalósítanunk, hogy a hallás megelőzze az engedelmessé
get! A naponkénti bűnbocsánat és bűnbánat, a naponkénti megtisztulás 
az ige által, biztosítja, hogy a keresztyén diakonia a hit gyümölcse legyen 
és nem valami olcsó emberi megoldás.

Amíg éberen őrködik a lutheri egyház azon, hogy Isten igéjét tisztán 
és igazán hirdessék és az ige hallgatói az ige szerint is éljenek, addig 
joggal tartja magát apostoli egyháznak (ecclesia apostolica), a világba 
kiküldött és ott megtartott „szentek közösségének” (communio sancto- 
rum).

II.
A S Z E N T S É G E K  

B e v e z e t é s
i .  Miért szerepelnek az Ige mellett kegyelmi eszközként a szentségek?

Azt gondolhatnánk, hogy a hirdetett ige, amiben maga a testté lett 
Krisztus van jelen és munkálkodik, nem szorul kiegészítésre. Valóban a 
szentség is ige a fent kifejtett értelemben, csak éppen látható ige, cselek
vő ige, az elvont, (absztrakt) igéhez képest.

2. A  szentségek lutheránus értelmezése 
a maga teljes valóságában veszi komolyan az embert

Ezért a testi jegyeket ugyanúgy, mint az igét a jelenlevő Krisztus 
hordozójának tekinti. A szentségekben is arról van szó, hogy Krisztus 
az örök logosz, testté lett. Ezért a keresztség vize, a kenyér és a bor az 
úrvacsorában nem csak példázzák, szimbolizálják és jelzik a bűnök 
bocsánatát, azaz Krisztus jelenlétét ítéletben és kegyelemben, hanem
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magának az élő Krisztusnak a keze, amellyel megragad és tulajdonává 
tesz bennünket. A testi és mennyei áldás megbonthatatlan egységét az 
elrendelt elemekben mindig komolyan vette a szentségek evangélikus 
értelmezése — a görög racionalista gondolkodással és értelmezéssel 
ellentétben (Zwingli).

3. A szentségek az ige hordozóiként konstituálják az egyházat
A szentségek csak hordozói az igének és az ige mindig választ vár. 

Jézus Krisztus magát adja nekünk a kenyérben és borban és mi evéssel 
és ivással válaszolunk erre az odaadásra. Ezért nem tekinthető az úr
vacsora utolsó kenetnek vagy a halál szentségének, hiszen az úrvacsora 
élő közösséget teremtő ige. Ez az új életet teremtő ige a Krisztusban ma 
az igehirdetésben és a szentségekben munkálkodik, hogy az egyházat 
konstituálja.

A k e r e s z t s é g
1. A keresztség jelentőségét, hatékonyságát és szükségét csak az üdv

történet összefüggésében, vagyis az inkarnációnak és isteni kiengesztelés
nek az összefüggésében tudjuk megérteni.

A keresztségben kivesz bennünket Isten a bűn hatalmából és Krisz
tus országának a tagjaivá tesz bennünket. Természetes születésünk révén 
abba az életbe születünk bele, amely még a halál jegyeit hordozza, bár 
a Teremtő szeretete és irgalmassága fenntartja. A kereszitséggel azonban 
egész új összefüggésekbe kerülünk. Tagjai, polgárai leszünk Isten új 
népének, amelynek Krisztus a feje és így általa részesei leszünk az Isten 
igazságának, az új aj ón életének, az örök életnek. Ezért mondja a Szent
írás az „újjászületés fürdőjének” a keresztséget.

2. A keresztség eszközli az ember újjászületését Krisztusban. A 
keresztség belépés az új életbe.

A keresztség a keresztyén élet introitusa. Ahogyan Jézusnak is a 
keresztség mutatta meg az utat, amelyen járnia kellett, vagyis a szenve
désnek, a keresztnek, a halálnak és a feltámadásnak az útját (v. ö. Lk 
15,50; Mk 10,38), ugyanígy a mi keresztségünk is az a kezdet, amivel 
besoroztatunk a messiási nép közé. A keresztség a halálba való meg- 
keresztelés, de a feltámadásra is. Csak akkor lesz a megkeresztelt élő 
tagja Krisztus testének, tehát élő vessző a szőlőtőn (Jn 15, lkk), ha állan
dóan meghal Krisztussal és feltámad vele együtt. Mert aki az övé, annak 
meg kell halnia „a bűn testének” , keresztre kell feszítenie a régi Ádámot 
és Krisztussal kell föltámadnia igaz életre.

Luther nagyon jól látta és értette a keresztségnek ezt az egész keresz
tyén életet átfogó jelentőségét, amikor ezt mondja a Kiskátéban: „Azt 
jelenti, hogy a bennünk levő régi embernek naponkénti bűnbánattal és 
megtéréssel vízbe kell fulladnia és meghalnia minden bűnével és gonosz 
kívánságával együtt és viszont naponként új embernek kell előjönnie és 
föltámadnia, hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen.’,’ 
Ezért a keresztség magában foglalja azt az ígéretet is, hogy Krisztus 
örök dicsőségének is a részesei leszünk, ha majd „a bűnnek és halálnak 
ez a teste” , meghalt.

3. Ez a bevezető aktus az új életbe érvényes azután az egész életre.
Ha úgy fogjuk föl „az újjászületést a keresztség által” , mintha az

csak arra az egy pillanatra korlátozott és érvényes esemény volna, ak
kor elválasztjuk a keresztségnek a gyülekezetbe beépítő rítusát Krisz
tus megváltó művétől.
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4. A keresztség helyez bele bennünket a gyülekezet életébe.
A megkeresztelitek a Feltámadott testébe, azaz az ő „egyházába” 

sereszteltetnek bele, amely Krisztus testeként belőle táplálkozik és él. 
És Krisztus ebben az emberi cselekményben is elvégezheti a Szentlélek
kel az isteni aktust, amikor egyesíti a megkeresztelt embert saját magá
val, a meghalt és feltámadott Úrral, — ment megbocsát neki, megigazítja 
kiengeszteli Istennel és megajándékozza ígéreteivel.

A megkereszteltek tehát tagjai lettek az ő „agapé-közösségének” . 
A keresztség jellegzetessége az igéhez és úrvacsorához képesít az, hogy 
az egyházak szétszakadozottsága ellenére utal az egységre Krisztusban. 
Ez a teológiai megállapítás és a gyakorlat nem fedik ugyan egymást, de 
az egység felé vezető út — amit a keresztség szentsége minden keresz
tyén egyházban és keresztyén közösségben demonstrál —, a centrumon, 
magán Jézus Krisztuson és megváltói művén át vezet, nem pedig 
a különböző tanokon, dogmákon és gyakorlatokon át. A keresztségnek 
kellene jeleznie minden egyházban és keresztyén közösségben az egység
hez vezető utat, de a gyakorlatban még sok nehézséget kellene leküzde- 
nünk, hogy megoldhassuk a fennálló problémákat.

5. Keresztség és hit
Ami a keresztség és hit viszonyát illeti, arra nézve áll az, hogy mi 

nem a szentségben hiszünk, hanem Krisztusban a szentség által. A hit 
tárgya és célja tehát nem a szentség, hanem Krisztus maga — ebben az 
esetben is!

6. A gyermekkeresztség és felnőttkeresztség problémáját, ahogyan az 
ma éles teológiai és egyházi vita tárgya —, nem tudjuk ennek az elő
adásnak a keretei között tárgyalni. Talán nem is tárgya közvetlenül ennek 
a konferenciának.

Szerintem nem is abban a formáiban kellene ezt a problémát fölvetni, 
hogy a gyermekkeresztségnek van-e bibliai alapja vagy sem! A gyermek
keresztség ugyanis helyesen mutatja meg Isten kegyelmének a feltétlen
ségét és ha ezt a gyermekkeres'Ztséget föl akarnánk adni, akkor sok más 
új probléma jelentkezik egyidejűleg, t. i., hogy egyáltalában milyen körül
mények között végezendő el a keresztség? Ezért inkább arról kellene 
sokat beszélnünk és még többet 'tennünk azért, hogy a megkereszteltek 
valóban hivő keresztyénekké legyenek és azok is maradjanak, akik tehát 
Krisztusról nemcsak a gyülekezetben és az egyházban tesznek bizony
ságéit, hanem kint a világban is Uruknak és Megváltójuknak vallják! 
Hiszen azt iá tételt is komolyan kell vennünk, hogy a keresztség paran
csolatához hozzátartozik a 'tanítás parancsa is, vagyis hogy a megkeresz
telteket oktatni kell a keresztyén kegyességre.

A z  ú r v a c s o r a
1. Más módon, de Istennek ugyanezt a megváltó művét hirdeti az úr

vacsora szentsége is.
A  keresztség — mint láttuk — Krisztus testének a tagjaivá tesz ben

nünket, az úrvacsora viszont ebben erősít és tart meg bennünket. A ke- 
reszitségben újjászületett embert Krisztus táplálja az úrvacsorában ere
jével

Az úrvacsoráról szóló evangélikus tanításunkat, amely szerint ma
gával Krisztussal van közösségünk az úrvacsorában, nem adhatjuk föl, 
mert nem konfesszionaiistá vonás érvényesül ebben a tanításban, hanem 
hűségünk Krisztushoz, hogy egyedül igéjében bízzunk és búcsút mon
dunk mindenféle emberi spekulációnak, amely tudni véli, hogy hogyan, 
mikor és milyen formában adja nekünk magát Krisztus az úrvacsorában.
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Úgy gondolom nem tévedek, ha azt mondom, hogy elsősorban ebben a 
vonatkozásban még sok tennivalónk van, ha párbeszédet akarunk foly
tatni evangélikusok és reformátusok egymással az úrvacsoráról.

2. Az úrvacsorában maga Krisztus van jelen.
Az úrvacsorában a leglényegesebb, hogy benne maga Krisztus van 

jelen teremtő igéjén keresztül. Ezért az úrvacsorának nemcsak az a tar
talma, hogy a keresztyének, az egy hiten levők a saját hitükben meg
erősödjenek (ez is!), hanem hogy Krisztus mint Isten testté lett sze
retető állandóan végezze benne a megváltás művét: a bűnök bocsánatát 
és az ember újjáteremtését. A keresztyén ember az úrvacsorában kerül 
legközvetlenebb kapcsolatba élő Urával. Ezért lehet a megtört kenyeret 
a „Krisztus teste közösségének'’ mondani (1 Kor, 10, 16 k).

Mindenkinek osztályrésze van Krisztusban, aki a fő és aki mindent 
egybe foglal és kormányoz. De mivel mindkét szentségnek (keresztség — 
úrvacsora) eszkatológikus vonatkozása is van, ezért a parúzia megjele
nítésének is mondhatjuk az úrvacsorát, vagyis egy olyan közösségnek, 
amelynek a tagjai hivatalosak a Bárány menyegzőjére — a hitük- sze
rint. Ennek a közös hitnek és reménységnek kiengesztelő és összekötő 
ereje van. Együtt vándorolunk mint testvérek, akik egyazon cél felé 
igyekeznek.

3. Követésre szólító szentség
A  kenyérben és imádságban találkozik az úrvacsorái gyülekezet az 

Úrral. Miután Krisztus testét és vérét kaptuk, újból részesei leszünk az 
egy Úr testének és így az úrvacsora Krisztus követésére küld el bennün
ket. Ezért Luther felfogása szerint az úrvacsora nemcsak menedékház 
és szanatórium, tehát nem öncélú agapé-közösség, ahol egymás megtért- 
ségében gyönyörködnek a keresztyének, hanem energiaközpont az úr
vacsora. ahol erőt gyűjtenek a keresztyének arra, hogy Krisztus követ
ségében minden embernek meghirdessék és megváltják a kiengesztelés 
valóságát.

III.
A Z  I G E  D I A K Ö N I K A J A

1. Anélkül, hogy az ige és szentségek szoros kapcsolatát, sőt egységét 
föl akarnám bontani és kétségbe vonni azt a helyes lutheri tanítást, hogy 
a szentségeknek is igejellegük van, mégis ellent kell mondanom a 19. 
század „újlutheránus” teológiájában annak a tételnek, hogy a keresztség 
és az úrvacsora a testi alapját vetnék meg az új életnek.

2. Ezzel szemben igen fontos annak a hangsúlyozása, hogy a szentsé
geknek kérügmatikus jellege van, hogy tehát a kegyelmi eszközök mint 
ige és szentségek Krisztusnak és az evangéliumnak az eszközei.

3. Mindenki igéje.
Krisztus, a testté lett ige nem az egyházba, nem a gyülekezetbe, ha

nem a világba jött. Krisztus nem a világ ellen, hanem a világért, az egész 
kozmoszért halt meg és támadott föl.

Ezért nem szabad az igét csak az egyházban, a gyülekezetekben, csak 
a tanítványoknak és „híveknek” hirdetni. Az igét minden embernek hir
detnünk kell. A Szentírás maga kényszerít bennünket arra, hogy fölfe
dezzük benne azt a szót, ami a múltban sokszor elkerülte a figyelmün
ket. Ez a szó a mindenkinek! Az evangélium üzenete minden embernek 
szól. Isten mindenkihez küldte a prófétákat és apostolokat.

4. Az igének kozmikus perspektívája van
Az elmondottak alapján azt mondhatjuk, hogy az igének mint ke

gyelmi eszköznek kozmikus vonatkozása, perspektívája van. Ebben rejlik
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az igének és igehirdetésnek a propriurna a szentségekhez viszonyítva. 
Igehirdetésünk az egész világnak szól és annak minden területére vonat
kozik. Nincs az emlberi életnek egyetlen olyan kis zugocskája, ahonnan 
száműzhető volna Krisztus, a testté lett Ige. Mert Krisztus, a testté lett 
ige egyrészt ígéreteket hozott a világnak (Első Hitágazat), másrészt igényt 
tart a tanítványaira (Második és Harmadik Hitágazait).

5. Az igehirdetés kettős iránya
Az igehirdetésnek ezek szerint kettős iránya van mindig. Egyrészt 

bizonyságot tesz az egy Űrről, a Világ Bírájáról és Megváltójáról, vala
mint egyetlen Fiáról, a Jézus Krisztusról, aki a bűnök bocsánatát és az 
ember megszenitelődését hozta el a világba. Proklamálja tehát egyfelől 
a nagy feszültséget Isten és a világ között, másrészt proklamálja 
Krisztust mint az eljövendő országnak az Urát. Ezért tekintjük mi a 
mai világ rendjeit realitásoknak és szívesen munkálkodunk azokban, mert 
azokra szüksége van a világnak minit Isten éltető és rendet teremtő alko
tásaira rhindaddig, amíg beköszönt az Űr napja.

Ahogyan Isten szerette és szereti a világot (Jn. 3. 16), úgy kell az 
egyháznak is szeretnie igehirdetésében a világot és ennek a szeretetnek 
szolidaritást kell vállalnia a világ összes problémáival.

Nem akkor hirdetjük tehát „igazán” az igét, ha azt azzal a szándék
kal végezzük, hogy maradjon meg a világ abban az állapotában, ahogyan 
van. Viszont világmegváltó „szabadalmakat” sem tudunk ajánlani az ige 
alapján. A  keresztyén ember nem önigazságban és szenvtelenül szemléli 
viszont a világ eseményeit, ahogyan a lutheránus pietisták és orthodoxok 
ezt igen sokszor megtették, hanem Isten lábnyomait keresi minden dolog
ban, belemegy az eseményekbe, szolidaritást vállal azokkal és így igyek
szik elvezetni az embereket a helyes útra — az életre.

6. Az igehirdetés helyes formája
Az evangéliomról szóló bizonyságtétellel — a megfeszített Krisztust 

követve — a szolgáló, gyógyító, segítő és tűrő szeretetnek (1 Kor 13) a 
küldetésével lép a világ elé, annak minden életterületén. Nem arról van 
tehát szó a prédikációban, hogy az egyház izolálja magát és szemben áll 
az „ún. elveszett” világgal. Hanem inkább lemond minden előjogról, ki
váltságról. Istennek a célját a világgal és a másik emberrel szem előtt 
tartva tud és mer az egyház élni a világban, hiszen ő is egy darab világ. 
Nemcsak az istentiszteletében, hanem az egész társadalom és a világ 
színe előtt bizonyítja a szeretet tetteivel, hogy a keresztyénség, az új
szövetség népe, tehát az egyház, megtalálta igehirdetésének az egyetlen 
helyes formáját és ez a „morphé doulou”.

IV.
A S Z E N T S É G E K  D I A K Ó N l A j A

Nem vonható kétségbe, hogy a szentségek — ellentétben a hirdetett 
igével — elsősorban az egyházaknak, a szentek közösségének adattak. 
Megformálják a híveknek azt a közösségét, amely Krisztus eljövendő 
uralmának a csírája ebben a világban, ahol még a bűneset jegyei viríta
nak. Ezért a szentségek propniuma az igéhez viszonyítva az, hogy a re
ménység közösségébe épít bele bennünket, amelyben koinonia-jába vesz 
föl bennünket Krisztus a szentségek által. Amikor azonban közösségre 
lép velünk Krisztus a szentségekben, akkor ezt nem azért teszi, hogy a 
keresztyéneket hagyja maguknak élni, hanem kiküldi őket a világba, 
hogy ott végezzék el a szeretet cselekedeteit.

Így érkeztünk el problémánknak ahhoz á pontjához, amit a szentsé
gek diakóniájának szeretnék nevezni.
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A szentségek extrovertív jellege
Ahogyan Jézus Krisztusi, a szenvedő Isten Szolgája, nem magáért élt 

és halt meg, hanem sokakért (És 53), és nem azért jött, hogy az emberek 
neki szolgáljanak, hanem hogy Ö szolgáljon sokaknak, ezért a szentségek
nek minden ecclesiiológiai vonatkozásuk mellett mindig van világi, azaz 
extrovertív jellegük is. Utalnak a világra! A keresztyének tehát tagjai 
az agapé-közösségnek, de egyúttal polgárai annak a világnak is mint 
Krisztus követei, aki nem a világ ellen, hanem a világért jött és hordozta 
el annak a bűneit is.

Már volt szó arról, hogy a szentségek teremtette „agapé-közösség” 
nem öncélú, hanem a keresztyének energia-centrumává kell lennie, ahol 
a keresztyének erőt gyűjtenek küldetésük elvégzéséhez a világban.

Három vonatkozásában részletezem ezt most.
a) A szentségek révén Krisztus tulajdona vagyok (2 Kor 5,15). Mi 

keresztyének tehát nem magunkban és magunkért vagyunk keresztyének, 
hanem Krisztusért, az Ö ügyéért, az Ö országáért. Az Ö testvérei va
gyunk és az Ö nyomdokain járunk. Amikor így engedelmeskedünk neki, 
akkor az egyházi és világi diakóniát is vállaljuk egyidőben.

b) A szentségek Krisztus testének a tagjaivá avatnak bennünket, 
illetve az úrvacsorában állandóan megerősödünk ebben a hitünkben. 
Krisztus teste az egyház maga. A keresztség révén eleven kövekként épü
lünk bele az Isten templomába, Krisztus testébe, aki ezt a testet élteti, 
gyarapítja és a maga képére formálja (Ef 4, 16). De ebben a testben min
den tagnak megvan a maga sajátos életfunkciója a test fenntartása és 
szolgáiósa terén. Ennék a szolgálatnak (ergon diakonias) az értéke vagy 
értéktelensége segíti vagy akadályozza a test növekedését (en agapé, Ef 
4, 16).

c) A keresztség megszabadítja az embert és az úrvacsora távoltartja 
attól, ami bűn ebben a világban. A megkeresztelt emberért Isten vállal 
kezességet a mennyben (Fii 3, 20), ezért törekszik a följebb valók után 
(Kai 3, 1 fe).

Ezt az igazságot azonban igen sokszor úgy értelmezték az egyházban, 
hogy a keresztyén embernek nem szabad odaadnia magát a földi, világi 
dolgoknak, amelyek tehát a keresztyének számára „adiaphoron” dolgok, 
és magának az egyháznak is távol kell 'tartania 'magát a világtól. Ezzel 
szemben a szentségek helyes használata és értelmezése arra tanít ben
nünket, hogy Krisztus országa ebben a világban valósul meg. Minthogy 
neki adatott minden hatalom mennyen és földön, parancsa így hangzik: 
Menjetek — ki a világba, az egész világba! Ezt a feladatot bízta, ezt a 
megbízatást adta az egyháznak és minden keresztyén embernek.

Közvetlenül az úrvacsora asztalától, ahol újból az egy Űr testének 
a részévé lettünk, — onnan küld kii bennünket, hogy a kiengesztelés 
tényét hirdessük minden embernek és ezt a kiengesztelést éljük is meg 
a vEágban. így védenek meg bennünket éppen a szentségek minden egy
házi és keresztyén introvertáltságtól és izoláltságtól.

Ellentétben a katolikus és orthodox egyház szentségértelmezésével, 
ahol a szentségekkel való élés és a szent liturgia ünneplése kimondottan 
introvertált kegyességet hoz létre, bennünket lutheránus keresztyéneket 

■éppen a szentségek óvnak meg mindenféle individualista kegyeskedéstől, 
és egyes keresztyének, illetve egyházi csoportok gettó-szellemétől.
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B e f e j e z é s
A kegyelmi eszközök ilyen értelmezése rendkívül fontos és nagy 

jelentőségű az egyház gyakorlati-napi élete, világi szolgálata és az egység 
problémája szempontjából.

Az elsővel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy igehirdetésünk, 
lelkipásztor! munkánk hitele sókkal tudatosabb, illetve nagyobb volna, 
ha tudatosulna a szentségeknek az így kifejtett jelentősége. De éppen 
a világban végzendő diakóniai küldetése szempontjából volna fontos, 
hogy az egyház koncentrálja magát az igére és szentségekre mint az 
egyházi munka centrumára! Hiszen éppen ebből a centrumból tud kinőni 
teljes felelőssége és szolidaritása a környezetéért és a világért.

Az a keresztyén ember, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét a ke
gyelmi eszközökben, az szeretettel és teljes felelősséggel nyúl hozzá a vi
lágban levő feszültségekhez 'és nehézségekhez is. Jóakaraté emberekként 
fognak harcolni a béke megteremtéséért, a népek és államok békés egy
más /mellett éllésért, a betegségek ellen, az éhség ellen, a faji és népi 
megkülönböztetések ellen, hogy végül is a teljes és totális leszerelés biz
tosítsa 'az emberiség jövőjét. Melyik másik táborhoz tartozhatnék a ke
resztyén ember nemcsak az értelme és gondolkodása, hanem az Isten 
igéjéhez kötött lelkiismerete alapján is?!

Ebben a vonatkozásban hadd idézzem Káldy püspöknek a Pozsonyi 
Teológiai Fakultáson mondott szavait: Hogyan tudja és hogyan kell el
végeznie az egyháznak ezt a világfnéretű diakóniát? Mindenek előtt dia
kóniai magatartással, vagyis nem úgy, hogy az egyház „fölérendeli magát” 
valamennyi gazdasági, társadalmi, politikai rendnek és kormányzatnak 
és azzal lép fel, hogy „csak ő tudja megoldani a világ valamennyi prob
lémáját” .  ̂Az egyház diakóniájába nem tartozik .bele, hogy valamiféle 
„keresztyén^ programot” adjon a világ „világi kérdéseinek” rendezésére. 
Sokkal inkább azzal kell diakóniáját végeznie, hogy segíti és támogatja 
azokat a törekvéseket, amelyek már ténylegesen megvannak és az em
beriség békéjének, boldogulásának kivívásáért harcolnak. Amikor az 
egyház ezt a diakóniát végzi, ezzel nem áll „'lényegétől idegen célok” 
szolgálatában, hanem saját diakóniáját végzi, amely Istennek az ember 
iránt való szeretettből fakad.

Ami pedig a második kérdést, t. i. az egység problémáját illeti, az 
a meggyőződésem, hogy az igazság mindig nagyobb az egységnél. Mind
azzal kapcsolatban, ami ma a világban történik, csak egyfajta keresztyén 
egységet tudnék elképzelni: A hit egységét Krisztusban, a keresztyének 
egységét a diakónia területén! Hiszen a hit egysége a Krisztusban min
dig csak azt jelentheti, hogy az Ür Jézus Krisztust szolgáljuk igazság
ban és az embereknek szolgálunk a szeretet cselekedeteivel. Ha már ma 
megvannak a feltételei az így értett és akart egységnek — és a dlakóniá- 
ban már megvannak! —, akkor nyitott szívvel kell azt meglátnunk és 
bátran munkálkodnunk kell azért az egységért!

Dr. Pálfy Miklós
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Az ökumenikus mozgalom 
és a Finn Evangélikus Egyház

Részletek dr. Ahti Auranen prépost díszdoktori 
értekezéséből

Igen tisztelt Dékán Úr és akadémiai Professzor Urak! Főtisztelendé 
Püspök Urak! A magyar és finn állam mélyen tisztelt Képviselői, Kedves 
Barátaim, Tisztelt Ünneplő Közönség!

Mindenekelőtt is szabad legyen a legalázatosabban köszönetét mon
danom a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiának azért a nagy
szerű és magas kitüntetésért, hogy engem az Akadémia tiszteletbeli dok
torává választott. Én ebben az egész finn nép és állam megbecsülését 
látom, mégis elsősorban a Finn Evangélikus Egyháznak a nagyrabecsü
lését, amelynek tagja és lelkésze vagyok.

A finn és a magyar nép rokon népek. Ez a rokonság jól ismert a két 
ország széles néprétegei körében. Együvé tartozásunkat elmélyíti és szá
munkra csak még világosabbá teszi az elmúlt évszázadok történelme, 
amelynek során mindketten ugyanazt a keskeny ösvényt járhattuk Kelet 
és Nyugat között. Nekünk finneknek természetesen minden magyar ked
ves, mégis számunkra, finn evangélikusok számára a magyar evangé
likusok különösen is drágák. A hittestvérség sokat jelent. Hiszen ily eset
ben az élet alapvető problémáit egyformán látjuk s könnyebben találjuk 
meg egymás szívében a finomabb és mélyebb érzéseket is. Éppen ezért 
az egyházaink közötti együttmunkálkodás és barátság fejlődése rendkívül 
örvendetes. Érdemes volt annak érdekében fáradozni és nagy megelége
désünkre szolgál, hogy ez a munka jó gyümölcsöt termett.

Az egyházak közötti együttműködéssel együtt növekszik a népek kö
zötti megértés is. Ezt jól tudják a politikusok és a népek vezetői is. Az 
én hazámban az a helyzet, hogy az ország legfőbb vezetője egyúttal az 
egyház legmagasabb személyisége is. Amikor a Finn Köztársaság elnöke, 
Urho Kekkonen 1963 tavaszán hivatalos látogatáson Magyarországon járt, 
sok más, fontos tárgyalása közepette is talált alkalmat arra, hogy beszél
gethessen az egyházaink közötti együttmunkálkodásról is. Neki ezért és 
későbbi ily irányú segítségéért is igen hálásak vagyunk. A békeépítésnek 
abból a munkájából, amelyet a finn és a magyar nép végez, nem marad
hatnak ki az egyházak sem. Mi imádságos szívvel reméljük, hogy az ál
lami hatalom és az egyházak közötti megértés és együttmunkálkodás 
mindjobban elmélyül, megszabadítja az embert a legszörnyűbb lidérc
nyomástól, a félelemtől s az egész emberiséget megoltalmazza minden
fajta pusztító erőkkel szemben.

Tulajdonképpeni feladatom azonban az, hogy az ökumenikus moz
galom és a Finn Evangélikus Egyház témáról szóljak. Mivel hazám lakos
ságának több, mint 90%-a evangélikus, ezért a következőkben egyházun
kat egyszerűen a Finn Egyháznak mondom, annál is inkább, mivel ott
hon is leginkább e néven ismerik. Előadásomban nem kívánom az öku
menikus mozgalom történetét adni, hanem kizárólag azoknak a legfon
tosabb eseményeknek ismertetésére szorítkozom, amelyek hatással voltak 
a Finn Egyházra.

Előbb mégis tisztázni kívánok valamit. Az ökumenikus mozgalom 
vagy tevékenység az egyházak és felekezetek közötti együttmunkálkodást 
és egységtörekvéseket jelenti. És ilyenként ugyanolyan régi, mint maga
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a keresztyénség is. Már az apostolok korában is támadtak tanítás és szol
gálat tekintetében nézeteltérések s éppen ezért — nézetem szerint — a 
Kr. u. 49.-Í jeruzsálemi gyűlés bizonyos értelemben az első ökumenikus 
gyűlésnek tekintendő. Hiszen egyezkedés jellegű összejövetel volt s részt
vevői megegyezésre is jutottak.

A keresztyénség története folytatólagos nézeteltérésekről és szaka
dásokról beszél. Jelenleg százszámra léteznek keresztyén felekezetek, 
amelyeknek egymástól eltérő hitvallásaik vannak. Az ökumenikus moz
galom azon fárad, hogy ezek mind egyetértésben és közösen munkálkod
janak az ember üdvössége érdekében, hirdessék az evangéliumot, az 
örömhírt, az Isten országának eljövetelét. Itt nincs lehetőségünk arra, 
hogy boncolgassuk a keresztyénség szétaprózódásának okait, csak egy 
megállapítást kívánok tenni: az ok nem a Bibliában, nem annak szavá
ban, nem az evangéliumban van, hanem egyesegyedül az emberben. Az 
embSr a konok, az önelégült, a civakodó. Ö az oka a széthullásnak.

Az első ökumenikus esemény, amelynek valamelyes hatása jelentke
zett Finnországban, a Keresztyén Ifjak és a Keresztyén (Ifjú) Nők Világ- 
szövetségének a megalakulása. A múlt század végén világi vezetők fára
dozásának eredményeként e világszervezeteknek alosztályai születtek 
Finnországban. Ezek önálló egyesületek voltak, amelyek nem élvezték 
a hivatalos egyház támogatását. Valamivel később eljutott Finnországba 
az Egyetemi hallgatók Keresztyén Szövetségének mozgalma, úgyszintén a 
protestáns egyházak missziói munkája is. A nemzetek közötti barátság 
ápolására 1919-ben megalakult az öt évvel korábban született egyházak 
közötti világszövetségnek finn nemzeti bizottsága. E világszövetség ala
pította Faith and Order-mozgalomnak Finnországban is akadtak egyes 
hívei és követői. Mégis ez a szó „ökumenikus” Finnországban csak az 
1925. évi stockholmi gyűlés előtt vált ismeretessé. És ez oly körülmények 
között történt, amelyekre népünk ma is emlékszik s amelyeknek hatása 
ma is még érezhető egyházunkban.

A stockholmi konferenciával kapcsolatos események teszik számunkra 
érthetővé, hogy egyházunk ökumenikus tevékenysége meglehetősen cse
kély s hogy továbbra is vita tárgya.

Abban az időben Gustaf Johansson volt az érsek hazánkban. Hadd 
jellemezzem röviden. Nyolc évig volt a dogmatika és etika profeszora, 
utána 45 éven át püspök, majd érsek. 1930-ban halt meg 96 éves korában, 
egészen addig szolgált aktív érsekként. Ragyogó tehetség, népszerű egyé
niség, aki az értelmiségiek és az egyszerű emberek osztatlan nagyra
becsülését és tiszteletét élvezte. Németországban, Tübingenben tanult, el
fogadva professzorának, J. T. Becknek bibliateológiai nézeteit. Széles körű 
külföldi utazásai során gazdag tapasztalatokat gyűjtött, amelyek kiegé
szítették tudományos felkészültségét. Johansson érsek teljesen a hit em
bere volt, aki az összes dolgokat és történéseket a hit és a Szentírás fé
nyében vizsgálta. Teljesen patriarchális jelenség volt. Példaként csak egy 
világi esetet említek. A turkui táblabíróság 1923-ban 300 éves jubileumát 
ünnepelte. A programhoz tartozott az ősi turkui dómban tartandó ünnepi 
istentisztelet, amelyen Johansson érsek prédikált. A templom padjaiban 
ott ültek Finnország legfőbb méltóságai, kezdve a köztársasági elnökön, 
úgyszintén nagyszámú külföldi vendég. Az érsek prédikációjában arról 
is szólott, hogy az Antikrisztus ideje elérkezett. Ennek három világos 
jele van, mégpedig: (három követelés) legyen mindenkinek joga a köz
ügyekbe való beleszólásra, lehetősége az alapos iskolázottságra és kapjon 
mindenki egyforma fizetést, más szóval az Antikrisztus ismertető jelei: 
az általános szavazati jog, az általános iskolakötelezettség s az ugyan
azon munkáért ugyanolyan bért — elvei.
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Jellemző nagy tekintélyére, hogy az imént említett állásfoglalás csak 
egészen a legutóbbi években, tehát negyven évvel a prédikáció elmon
dása után keltett'feltűnést, helyesebben enyhe derültséget. Ennek magya
rázata részben az, hogy Johansson teológiai felfogása általánosan ismert 
volt, s azt becsületes önvallomának tekintették azok is, akik nem értet
tek vele egyet, az elnéző magatartás magyarázata továbbá az érsek ma
gas életkorában, végül magas méltóságában keresendő. Nem szabad el
felejteni, hogy az északi államokban ,— de talán másutt is a világon —, 
a püspök oly személy, akinek szavait és tetteit nem nagyon szokás bí
rálni még akkor sem, ha azok egészen lehetetlenek. Inkább túlzott dicsé
retekkel bódítják el őt.

Ennek a háttérnek az ismeretében italán érthetővé válik hogy Johans
son az ökumenikus mozgalmat semmiféle formájában sem helyeselte. 
Mindezek tetejébe a helyzet úgy alakult, hogy az 1920-as évek legnagyobb 
ökumenikus egyénisége éppen Svédország érseke, Náthán Söderblom volt. 
Amikor ez 1919-ben néhány magán személy meghívására Finnországba jött 
előadást tartani az ökumenikus mozgalomról, Johansson érsek ezeket je
gyezte naplójába: „Valóságos gyötrelem volt számomra Söderblom érke
zése. Elutazása nagy megkönnyebbülés, sőt öröm . .. Most már elment. 
Szabad vagyok”.

Johansson érsek ökumené ellenessége tisztára hitbéli motívumokból fa
kadt. Ö a keresztyénség világfelettiségét és világellenességét hangsúlyozta. 
A keresztyén hit legnagyobb veszedelme a törekvés: elbontani a kerítést 
a világ és a keresztyénség között, vagyis elvilágiasítani magát a keresztyén 
hitet. Ennek természetes oka a hit hiánya. A különböző felekezetek és 
szekták egyesítését célzó törekvések itt mit sem használtak, mert a külső
leges egység nem volt elegendő, a hitbeli belső egység pedig hiányzott.

Johansson a maga nézeteihez hű, kemény, és félelmet nem ismerő 
férfiként elutasított minden meghívást, mely képviselet kiküldését kérte 
ökumenikus összejövetelekre. így történt ez az 1925. évi nagy ökumenikus 
gyűléssel kapcsolatban is. Mivel az akkori egyházi törvényeink szerint zsi
nat és az érsek határozták meg a Finn Egyház más felekezetekhez való 
viszonyát, egyházunk nem küldhetett hivatalos képviselőket semmiféle 
ökumenikus összejövetelre. Az érseket támogatták legnagyobb ébredést 
irányzataink és azok vezető személyiségei. Mégis volt néhány lelkész s a 
püspökök közül Jaakko Gummerus, akik pártolták az egyházak közötti 
együttmunkálkodást. Különösen az egyházi sajtóban folyt nagy vita a 
kérdésről, voltak megnyilatkozások mellette is, ellene is, sőt, egyes na
gyobb napilapok is érdeklődést tanúsítottak a dolog iránt. Figyelemre 
méltó, hogy e cikkek egyike sem támadta Johansson érseket, indító okait 
sem kérdőjelezték meg. Személyét tehát meg nem bántotta senki. Az 
ökumenikus gondolat védelmezői voltak a már említett Jaakko Gummerus 
püspök, dr. Aleksi Lehtonen, aki 1945-ben érsekként halt meg, dr. E. G. 
Gulin a jelenlegi tamperei püspök, Arthur Hjelt professzor és többen 
mások. Legfőképpen ezeknek a férfiaknak köszönhető, hogy a Finn Egy
ház Gyülekezeti-munkájának Központi-szövetsége (Suomen Kirkon Seura- 
kuntatyön Keskusliitto) óvatos előkészületek után nyolc rendes és nyolc 
póttagot választott a stockholmi ökumenikus konferenciára. Gummerus 
püspök és Hjelt professzor hivatalbóli tagok voltak. Ezeken kívül a finn
országi svéd nyelvű gyülekezetek szövetsége is elküldte két rendes és két 
pótképviselőjét. És bár ezeket a tagokat nem hivatalos úton választották, 
figyelemre méltó, hogy két püspök is volt közöttük, nevezetesen Jaakko 
Gummerus tamperei és Max von Bonsdorff porvói püspök. De egyébként
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is a gyűlés finn résztvevői igen tekintélyes és fontos szerepet játszó
személyek voltak.

Johansson érsek a gyűlést megelőző időben hónapokon keresztül írt 
támadó cikkeket a konferencia ellen. Ügy látta, hogy az háttérbe szorítja 
az Istenben való hitet, pedig éppen ebből eredtek az emberiség szenve
dései. A gyűlés körüli nagy sürgés-forgás a racionalizmus gyümölcse. 
A program pedig a keresztyén hit területén kívülre esik. Ezért a keresz
tyének nem vehettek részt a gyűlésen. Méghozzá a konferencia az állam 
dolgaiba is beleavatkozott. Johansson szerint mind az egyháznak, mind 
pedig az államnak meg kell maradnia a maga feladatai körében, nem 
pedig beleavatkozni egymás dolgaiba A keresztyén ember feladata várni 
Krisztus jövetelére és építeni a Lélek Templomát, nem pedig a múlandó 
világ elrontott dolgainak megjavításával bíbelődni. Ebben a világban az 
egység megvalósíthatatlan, az csak az eljövendő életben érhető el.

A Finn Egyház Gyülekezeti-munkájának Központi-szövetségét az ér
sek törvénytelenséggel vádolta, mivel az a küldöttek választásával a tör
vény szerint másokra tartozó feladatokra vállalkozott. A népnek ismernie 
kell ezeket az összefüggéseket és a stockholmi konferenciát, ahol „hit
farkasok ólálkodnak juhoknak ruhájában” .

A stockholmi gyűlést 1925. aug. 19—30 napjaiban tartották. Rajta 660 
hivatalos küldött és 200 vendég vett részt. A római katolikus egyházat 
nem számítva a világ valamennyi számottevő egyháza képviseltette ma
gát. Ezek együttes taglétszámát 300 millió lélekre becsülték.

A stockholmi gyűlés az ökumenikus mozgalom Life and Work vo
nalát képviselte, tehát a gyakorlati együttműködés és tevékenység vona
lát, míg ellenben a Faith and Order, vagyis a tanítást és egyházszerve
zetet tanulmányozó ökumenikus irányzat Stockholmban teljesen háttérbe 
szorult. A gyűlés főtémái a következők voltak: 1. Az egyház feladata 
az Isten világtervének fényében, 2. Az egyház és a gazdasági problémák 
3. Az egyház és a szociáletikai kérdések, 4. Az egyház és a nemzetközi 
kapcsolatok, 5. Az egyház és a nevelés, 6. Az egyházak közötti együttmű
ködés előmozdítása.

A stockholmi gyűlés 14 pontos nyilatkozatot tett, melynek lényege az 
egyházak buzdítása: tartsanak bűnbánatot szeretetlenségük miatt s töre
kedjenek imádkozva a közös munka feladatainak megvalósítására, szor
galmasan merítve a Krisztus kínálta kiapadhatatlan erőtartalékokból.

A gyűlés egyes finn résztvevői előadókként, mások alosztályok elnö
keiként szerepeltek. Hazatérve szinte valamennyien írtak a lapokba be
számolókat, melyek általában kedvezőek, néha egyenesen lelkesedök vol
tak. Egyedül a felébredtek kegyességi irányzatához tartozó résztvevő 
jelentette ki, hogy ö nem tudott teljesen beleilleszkedni a konferencia 
légkörébe. Hiányzott neki a felébredtek összejöveteleinek (seurat) a lelke.

Johansson érsek várt egy kis ideig, mielőtt éles kritikával illette mind 
a stockholmi gyűlést, mind pedig az egész ökumenikus mozgalmat, ugyan
akkor a legmerevebben elutasította a Finn Egyház részvételét a Stock
holmban felállított végrehajtó bizottság munkájában). Az érsek környe
zetéhez tartozó személyek csatlakoztak felfogásához.

A stockholmi konferencia Finnországban ilyenformán az ökumené 
melletti és elleni határozott frontok kialakulását eredményezte. Az állás
pontok mindkét oldalon megmerevedtek. Az érsek a mozgalmat kifeje
zetten keresztyéntelennek tartotta s ugyanezzel a minősítéssel illette a 
mozgalom híveit is.

A stockholmi gyűlés hullámai valamelyest elcsitultak már, amikor 
a vita újra fellángolt a Faith and Order-mozgalom 1927. évre Lausanne-ba
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összehívott gyűlése körül. Ez eszmecsere ellenére is azonban a lausanne-i 
konferencia Finnország részvétele nélkül folyt le. Egyetlenegy finn vett 
rajta részt, az is magán megfigyelőként csupán. A Faith and Order- 
mozgalom nem számítva a legutóbbi éveket — hazánkban semmiféle 
érdeklődést sem váltott ki.

Mégis a lausanne-i konferenciával kapcsolatban, annak befejezése 
után, meglehetős élénk eszmecsere támadt a sajtóban. A frontok alaku
lása ugyanaz volt, mint Stockholm után is. Mégis, a stockholmi konferen
cia támogatóinak és védelmezőinek egy része is bírálta a lausanne-i 
gyűlést és annak egy közös hitvallás megalkotására való törekvését lehe
tetlenségnek tartotta.

Az ökumené mellett és ellen folytatott harc jegyében az 1928. évi 
zsinaton hosszas huzavona keletkezett annak a törvénynek a megváltoz
tatása körül, mely a Finn Egyház képviselete és a más egyházakhoz való 
viszonya tekintetében rendelkezett. Az érsek merev magatartása ugyanis 
lehetetlenné tette a Finn Egyház számára, hogy hivatalosan képviseltet
hesse magát ökumenikus összejöveteleken; a törvény megváltoztatását 
mégsem sikerült elérni.

Johansson érsek szilárdan kitartott álláspontja mellett, egyszerűen 
képtelen volt a legkisebb kompromisszum elfogadására is. Ezt megmu
tatta egyebek között a turkui dóm 700 éves jubileumi ünnepségeivel kap
csolatban is, 1929-ben. Ez ünnepségekre nem volt hajlandó meghívni leg
közelebbi szomszédját, Svédország érsekét, Náthán Söderblomot. Emiatt 
természetesen zúgás keletkezett, sokan szégyent emlegettek. Johansson 
ennek ellenére is egyenesen megírta Söderblomnak, hogy nem kívánja 
őt Turkuban látni, mert népét meg akarja óvni a tévtanítóval való talál
kozástól.

Az idő mégis az ökumenikus gondolat javára dolgozott. Johansson 
érsek 1930-ban halt meg, helyére Lauri Ingmann professzor került. Ez 
időben már Finnország valamennyi püspöke az egyházfik közötti együtt
működés híve volt.

Amikor pedig az angol Anglikán Egyház 1933-ban javaslatot tett az 
Angol és a Finn Egyház között testvéri kapcsolatok létesítésére, az új 
érsek gyors válasza beleegyező, sőt egyenesen hálálkodó volt. A tárgya
lások még ugyanazon évben megkezdődtek. Egyezmény született, mely 
egyebek között az úrvacsoraközösséget is magában foglalta. Az Angol 
Egyház 1935-ben, a Finn Egyház 1936 elején ratifikálta az egyezményt.

Abban az évtizedben egyházunk már hivatalosan is részt vett az öku
menikus összejöveteleken. A püspökök felkarolták ezt az irányzatot, azt 
remélve, hogy az egyházak közötti egységtörekvések a mi egyházunk 
számára is új és szélesebb perspektívát nyitnak. Jelen voltunk mind a 
Life and Work-vonal 1937. évi konferenciáján Oxfordiban, mind pedig 
a Faith and Order-vonal konferenciáján Edinburghban Nagy figyelmet 
keltett egyházunkban az 1938. évi utrechti gyűlés is, ahol a Life and Work 
és a Faith and Order irányzat egyesült s ezzel léire jött az alapja a tíz 
évvel később megszervezett Egyházak Világtanácsának (World Council 
of Churches).

Ezekkel a gyűlésekkel kapcsolatban történt első ízben, hogy politikai 
napilapok is írtak a konferenciák jelentőségéről. A munkásság lapjai 
ezeket a gyűléseket gyümölcsözőknek és a kiélezett nemzetközi helyzetre 
való tekintettel szükségeseknek mondották. Egyes jobboldali lapok ellen
ben bírálták a gyűléseket a kommunizmussal kapcsolatosan ott elhang
zott túlságosan kedvező nyilatkozatok miatt.

Bár az 1930-as évek a hivatalos egyház és annak püspökei részéről
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kedvező időt jelentettek is, az egész egyházat tekintve ezt az évtizedet 
mégis negatívnak kell mondanunk. Ebben az évtizedben ugyanis egy 
viszonylag kicsiny, de rendkívül aktív szélsőjobboldali politikai irányzat, 
a Hazafias Népimozgalom (Isanmaallinen Kansanliike) a maga ifjúsági 
és egyetemista szervezetein keresztül igen nagy hatással volt a finn életre. 
Ez a finn népi lelkiséget és keresztyénséget hangsúlyozta, tudatosan távol 
tartva magát a nemzetközi egységmozgalmaktól, mivel azokban mindenütt 
a zsidóság mesterkedéseit gyanította. Ez a nézet támogatásra talált az 
egyetemi ifjúság és a fiatalabb papi nemzedék körében. Ök teljesen elé
gedettek voltak a finn keresztyénséggel, mert az mélyebb volt, mint rnás 
országokban, főként pedig hamisítatlan finn. Ez a kor egyedüli nemzet
közi jellegű munkaként csak a néprokonság ápolását fogadta el jogosnak, 
aminek következtében az észt és a magyar egyházzal való kapcsolatunk 
jó, a kölcsönös látogatás és az ösztöndíjasok cseréje igen kiterjedt volt.

Ebben az évtizedben az a különös helyzet alakult ki, hogy Johansson 
érsek idős nemzedéke talált megértésre a fiatalok körében, míg ezzel 
szemben az ökumenikus elveket valló, uralmon levő középső nemzedék
nek elutasítás, sőt igen merev elutasítás jutott osztályrészül. Ezt a párat
lanul furcsa helyzetalakulást és reakciós folyamatot csak a nagy világ- 
események szakították meg. Az 1930-as évek szenvedélyesen lelkes ifjú
ságát elpusztította a háború, elvei pedig a Karjalai Földszoros lövész
árkaiban lelték sírjukat.

A háború befejeztével megkezdődött az újjáépítés korszaka. Egyhá
zunk segítséget kapott mind az evangélikus, mind pedig más külföldi 
egyházaktól. Mivel pedig ez időben Aleksi Lehtonen volt az érsek, aki 
már az 1920-as években is az ökumenitás elvének érvényesítéséért har
colt, a tétovázás nélküli ökumenikus munkálkodás sziklaalapot nyert, 
így pl. minden habozás nélkül csatlakozott egyházunk az 1947-ben ala
pított Lutheránus Világszövetséghez. Ez az alapító gyűlés Svédországban, 
Lundban folyt le s egyházunk ott népes és tekintélyes küldöttséggel kép
viseltette magát. Amikor pedig egy évvel később Amszterdamban tartot
ták az Egyházak Világtanácsának alapító gyűlését, egyházunk azon is 
teljes létszámú küldöttséggel vett részt. Egyetlen hang sem szólt ellene. 
Igaz ugyan, hogy az eljárás mindkét esetben nem egészen volt törvényes, 
mert a csatlakozásokról semmiféle egyházi szerv nem tárgyalt, sem a 
zsinat, de még csak a bővített püspöki konferencia sem,, hanem egysze
rűen az érsek felhatalmazása alapján történt a csatlakozási okmányok 
aláírása. Ezen ugyan később jogi szempontból eldisputálgattak, maga a 
csatlakozás érvényessége azonban sosem tétetett kétségessé.

A Finn Egyház immár 18 év óta tagja az Egyházak Világtanácsának 
s részt vett munkájának minden ágazatában. De más ökumenikus össze
jöveteleket sem hanyagoltunk el, mindenütt építő módon vettünk részt. 
Ez egyformán vonatkozik a missziói munkára, a teológiai kutatásra, az 
egyházak közötti segítőszolgálatra, a nevelés, a családtanácsolás munká
jára, valamint az ösztöndíj tevékenységére is.

Rendkívül érdekes volna kutatni, hogy valóban ennyire ökumenikussá 
lett-e egyházunk? Mindenekelőtt meg kell állapítanunk,_ hogy a törté
nelem nekünk szigorú tanítómesterünk volt. Azok a háború előtti fiatalok, 
akik a nemzetköziséget — szükségtelennek tartva azt — megvetették, 
ma egyházunk püspökei. Bölcs férfiak, akiknek volt elegendő bátorságuk 
ahhoz, hogy felülvizsgálják álláspontjukat, ö k  valamennyien támogatói 
az ökumenikus munkának. Fenntartás nélkül elismerjük és igaznak tart
juk, hogy a népek közötti megértés, a baráti szellem és a béke munkálása 
a legfontosabb ebben az életben. Mi részt akarunk venni ebben a munká-
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ban. Erőnk ugyan kevés és szavunk gyönge, de ezzel a kevéssel is segí
teni kívánjuk az emberek világában a jó törekvéseket.

Másrészt be kell vallanunk, hogy szívünk a velünk egy hiten levők 
körében mégis csak jobban érzi magát, mint mások társaságában. Ezért 
a Lutheránus Világszövetség többet jelent a számunkra az Egyházak 
Világtanácsánál. Ebből következik, hogy evangélikus kapcsolataink élén- 
kebbek, egyházunk külföld felé irányuló segélyösszegeinek kétharmad 
része a Lutheránus Világszövetségen keresztül és egyharmad része az 
Egyházak Világtanácsán keresztül jut el céljához, a hazánkba érkező 
ösztöndíjasok pedig szinte kivétel nélkül evangélikusok stb. Hasonló pél
dát még sokat lehetne felsorolni. Mi az evangélikus egyházak közötti 
együttmunkálkodást is ökumenikus tevékenységnek tartjuk s úgy véljük, 
hogy ezen az úton járva is növekszik bennünk a megértés a más egy
házakhoz tartozó keresztyének iránt. A Finn Egyház számára különös 
örömöt jelentett a szovjetoroszországi Ortodox Egyházhoz fűződő kapcso
lataink legújabbkori fejlődése. Az oroszországi ortodox keresztyének az 
Egyházak Világtanácsának tagjai s ennek a nagy egyháznak magas szintű 
delegációja múlt év őszén hazánkban járt Nikodim metropolita vezeté
sével. Mi ebben a fejlődésben Isten bölcs világkormányzását látjuk. Ezért 
hálásak és reményteljesek vagyunk.

Olyan demokratikus egyházban, mint amilyen a Finn Egyház, ter
mészetesen mindig lehetnek csoportok és közösségek, amelyek nem he
lyeslik az ökumenikus munkát. Ilyenek ma is vannak, méghozzá igen 
erőteljes csoportok. Véleményüket el is mondják szabadon s ígv az öku- 
menével kapcsolatos eszmecsere, néha kifejezetten vita továbbra is folyik.

Ebbe az eszmecserébe új színt hozott az a fejlődés, mely az utóbbi 
időben a római katolikus egyházban mutatkozik. A római katolikusok 
eddig csak megfigyelőként vettek részt az ökumenikus beszélgetésekben. 
A két legutolsó pápa által összehívott zsinat azonban soha nem tapasztalt 
mérvű érdeklődést tanúsított az egyházak közötti együttmunkálkodás 
kérdése iránt. Vannak, akik egy egészen új korszak kezdetének elérkezé- 
sét látják a római katolikus keresztyénségben s ezzel együtt az együtt
működés új lehetőségeinek a megnyílását. De vannak mások is, akik 
pesszimisták s azt tartják, hogy az épület ugyanaz marad, csak a kiraka
tokat rendezik át. Az elkövetkező esztendők majd megmutatják, hogy 
tkp. mi is történik. Mi protestánsokként reméljük, hogy a túlsó oldalon 
is bekövetkezik az elfogultság nélküli fejlődés a keresztyén egység irá
nyában.

Az ökumenikus mozgalom nem valamiféle divatos kedvtelés, nem 
is időtöltés; hanem az a szeretetből fakadó segíteniakarás és engedelmes
ség Urunk parancsának: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evan
géliumot minden teremtésnek. Márk 16,15.
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Az ember az igehirdetésben*
Az ember az igehirdetésben — ez nagy téma, s messze vezet. Edmund 

Schlink írt harminc esztendővel ezelőtt jó könyvet erről a témáról 
(E. Schlink: Dér Mensch in dér Verkündigung dér Kirche, 1936). Az ott 
kifejtetteket, főleg az igehirdetés antropológiai alapvetését, e tanulmány
ban ismertnek kell feltételeznünk, illetőleg ez ott betekinthető.

Ezúttal témánknak tudatosan csak egyik részletére korlátozzuk vizs
gálódásainkat: az ember mint az igehirdetés hallgatója. Persze e korlá
tozás mellett is, időnként óhatatlanul egy-egy pillantást kell vetnünk 
témánk többi részleteire is.

Nem kívánunk szólni tehát az emberről, mint az igehirdetés tartal
máról. A kérdésnek már csak ilyen felvetése is bizalmatlanságot kelthet. 
Hiszen az igehirdetés tartalma nem az ember s nem az emberi gondola
tok vagy érzelmek, hanem egyedül Isten igéje. S ha azután időnként az 
emberről is szó esik az igehirdetésben, akkor is úgy, hogy ez Isten igé
jének a kijelentése. Mert Isten ítélete és kegyelme hirdettetik abban 
az emberről és az ember számára. Így, ebben az értelembén — és soha
sem önálló témaként — kerülhet az ember az igehirdetés tartalmába.

Nem kívánunk hosszabb ideig időzni témánk egy másik részletaspek
tusánál sem, nevezetesen annál, az egyébként fontos, kérdésnél, hogy az 
ember mint Isten igéjének hirdetője. Fentebb megállapítottuk, hogy az 
ember semmiképpen nem válhat önálló témaként az igehirdetés tartal
mává, mert a prédikációkban — sajnos — oly gyakran használt létanalí
zisek mitsem használnak a hallgatóknak, hiszen a prédikációban nem az 
ember önértelmezéséről van szó, hanem abban egy, az emberhez szóló 
üzenetnek kell megszólalnia. Mégis igazat kell adnunk A. Dedo Müller- 
nek, aki szerint az embert már csak azért sem lehet kikapcsolni az ige
hirdetésből, mert maga az ige hirdetője is ember. (A. Dedo Müller: 
Grundriss dér Praktischen Theologie 1950. — 97. kk. o.) Hogy Isten 
igéje emberi szóval hirdettetik, ez is hozzátartozik az ige testtélételé- 
hez, Isten igéje szolgai formájához (Fii, 2,7). Hogyan hallhatnák meg 
ugyanis az emberek az evangéliumot, ha azt nem hirdetné valaki ne
kik — vetette fel már Pál apostol is a kérdést (Róm. 10,14). Az üzenet
vivő maga is beletartozik az üzenetbe. Még pedig nemcsak pusztán ab
ban az értelemben, hogy az üzenet megszólaltatója, mintegy hangszere, 
hanem egy sokkal mélyebb értelemben is. Hiszen nem egyszerűen „pos
tás” , hanem tanú is, aki abban, amiről szól, egzisztenciálisan van érde
kelve. Ez súlyos teher, nagy ígéretté is válhat azonban. „A prédikátor
— nolens volens — mindig magát is prédikálja” (A. D. Müller i. m.).
— Nem szabad tehát az egyébként igaz mondatot: Predicatio verbi divini 
est Verbum Dei — helytelenül, vagyis eltárgyiasítva értelmezni, illető
leg félreérteni.

Forduljunk tehát eszmélődésünk tulajdonképpeni témájához. Az em
ber, mint az igehirdetés hallgatója. Az ember, akinek prédikálnak, aki
hez az üzenet szól, aki a prédikáció címzettje és célja, az ember tehát, 
akivel e prédikáció által valaminek történni kellene, akin e prédiká
cióval segíteni kell. Ez a kérdésfelvetés nagyjából azonos azzal, amit a 
legtöbb homiletikai kézikönyvben e címen találhatunk: A prédikáció

* Csereprofesszori előadás, elhangzott a helsinki egyetemen. 1965. novemberé
ben. — A német nyelvű eredetiből készült fordítás.
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gyülekezetszerűsége. Vagyis, más szóval, hogyan prédikálunk az embe
reknek úgy, hogy azok azt be is fogadják? S mivel a prédikációban Isten 
szól ugyan, de emberi szájjal valóságos emberekhez, ezért nincsenek 
„időtlen” prédikációk; mindig a mai, most élő embereknek kell prédi
kálnunk. Ezzel kapcsolatban azonban vigyázni kell arra, hogy a kor, 
amelyben élünk, épp oly kevéssé válhat a prédikáció tartalmává, mint 
az ember, akinek prédikálunk; hanem a kor azt a teret jelzi, ahol pré
dikálnunk kell. Hogyan kell tehát prédikálnunk azoknak az embereknek, 
akik a mi korunkban élnek? E kérdésfelvetéssel óhatatlanul eszünkbe jut 
Niebergall híres könyvének címe: Wie predigen wir den modernen 
Menschen? (1906).

Sokszor úgy tűnik, hogy ez az, immár hatvan esztendővel ezelőtt fel
vetett kérdés éppen a legutóbbi esztendőkben újra uralkodóvá vált a 
homiletikai fáradozások számára. Sőt, úgy tűnik, nemcsak a homiletiká- 
ban, hanem az egész gyakorlati teológiában, s méginkább az újszövet
ségi teológiában is ez a kérdés vált vezérlő szemponttá; vagy talán 
nem az a helyzet, hogy az egzegéta miközben az újszövetségi szövegek 
megértésén fáradozik — legalábbis félszemmel —, nem a textusra 
figyel, hanem aggódva sandít a „modern ember” felé? Nem szeretnők 
annak a kutató munkának a mélységes komolyságát és jelentőségét, amit 
a Bultmann-iskolában végeznek, a legcsekélyebb mértékben sem két
ségbe vonni. Az olyan könyvnek is, mint a Robinson püspöké (Honest to 
God) megvan a maga jelentősége. Mégis jogosultnak kell tartanunk az 
a tekintetben való aggodalmat, hogy napjaink hermeneutikai vitája a 
teológiát lassanként antropológiává oldja fel.

Nem úgy van-é, hogy az úgynevezett modern ember valamiféle kísér
tetté lett, valami félelmetes alakká? Természetesen azt az embert, aki
nek prédikálunk, mindenképpen tekintetbe kell venni. Élesen szemügyre 
kell őt vennünk, s mindent el kell követnünk, hogy a világot, amelyben 
él, a problémáit, létének egész valóságát minél jobban megismerjük. Igaz 
az a megállapítás, hogy a világ és benne az ember is — legalábbis egy 
bizonyos értelemben — megváltozott. Mindezt tudomásul kell vennünk 
és szemmel kell tartanunk és így kell felkészülnünk oly gondosan, amint 
csak lehetséges az igehirdetés feladatára. Gondosan tehát, de aggályos
kodás és félelem nélkül kell azután munkához látnunk. Félnünk ugyanis 
Istent kell egyedül, az embert viszont szeretnünk kell s nem félni. Nem 
feledve, hogy éppen ez a szeretet, az Agape az, ami kiűzi a félelmet 
(I. Ján. 4,18).

A mai emberért való fáradozásunknak tehát lelkipásztori jellegűnek 
kell lennie. Természetesen mindaz, amit a modern tudományos lélektan, 
a társadalomtudomány, a filozófia, a történettudomány stb. a mai em
berről és világról mondhatnak, nagyon fontos lehet a helyzet felisme
réséhez, mindezt azonban mindig újra egybe kell vetnünk mindazzal, 
amit a Szentírás az emberről mond. És ennek a mondanivalónak az a 
magva, hogy Isten szereti az embert a Jézus Krisztusban. (V. ö. Ed. 
Thurneysen: Dér Mensch von heute und das Evangélium, 1964.)

Amikor tehát a mai embert nagyon komolyan vesszük, ez nem je
lentheti azt, hogy már most ez a modern ember válik számunkra min
dennek a mértékévé. Tehát a teológiailag helyesnek és elfogadhatónak 
a mértékévé sem válhat. Mert hiszen, ebben az esetben a modern ember 
felfogóképessége válnék annak kritériumává, hogy mit prédikálhatunk, 
sőt egzegetikai munkánk kritériumává is, általában a Szentírás igazság
tartalmának kánonává. Ilyen módon igehirdetésünk számára a gyüleke
zet válnék második számú textussá, maga az ember lenne
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a prédikáció textusa (W. Bemet: Seelsorge als Auslegung, Pastoral Theo- 
iogie, 1965/5.). így jönnek azután létre a fentebb már említett létanalí
zisek. Egyetlen gondunk az lesz, mit vesz be a gyülekezet — mert amit 
nem tudnak vagy nem akarnak bevenni, azt ezek szerint inkább elhagy
juk. S ezzel igen gyakran nemcsak az ókori világképet vetjük el, amit 
persze nem is lehet és nem is szabad mai hallgatóinkra ráerőltetni, ha
nem sokszor veszendőbe mennek a bibliai Kerygma leglényegesebb igaz
ságai is.

Hogy valóban a bibliai üzenet középponti mondanivalói forognak koc
kán, a többi között abból is látható, hogy a mai teológiában az isten- 
kérdés elemi "erővel tört fel. (V. ö. H. Gollwitzer: Die Existenz Gottes 
im Bekenntniss des Glaubens, 1963.) Az még csak rendjén lenne, ha 
Bonhoeffet figyelmeztetése értelmében Isten nevét nem használnók 
többé munkahipotézisül, hézagpótlónak ott, ahol zavarba kerülünk, és 
azt is csak helyeselhetjük, ha istenfogalmunkat alaposan megvizsgáljuk. 
Hiszen ezzel csak az Üjtestamentum szellemében járnánk el, ahol nem 
találunk „istenfogalmat” , hanem ehelyett magával az élő Istennel van 
dolgunk. (V. ö. Eduard Schweitzer: Was heisst „Gott”, — Gedanken zűr 
problematik des Gottesbegriffs in dér modernen Theologie, — Evange- 
lische Theologie, 1965/7.) Az újabb teológia, sajnos, gyakran éppen a 
biblia élő Istenével nem tud mit kezdeni, hanem Istent hol „az emberi 
lét mélységében” keresi, hol pedig „az emberszeretet egy válfajának” 
nevezi. Minden a Biblián tájékozódó teológia csak a legnagyobb meg
értéssel fogadhatja azt a bizalmatlanságot, amely ma az Istenről való 
„tárgyiasító” beszéddel szemben megnyilvánul. A Biblia csodálatos könyv, 
s benne egyik legcsodálatra méltóbb az a parancs, hogy: ne csinálj ma
gadnak faragott képet. . .  Az a tény, hogy Izraelben még Isten nevét sem 
volt szabad kimondani, hatalmas tilalomfa Isten minden ellárgyiasító 
definíciója ellen. Az Üjtestamentom ezt a vonalat következetesen to
vábbvitte. Itt már nincsenek szent helyek, sem szent személyek, sem 
szent rítusok. Nincsen temenos, vagyis valamely, a profán világból ki
hasított szent körzet, mert Istené az egész világ és Jézus tanítványai min
denütt végezhetik Istentől megszentelt szolgálatukat.” (E. Schweitzer,
i. m. 340. o.)

Ez azonban azt is jelenti, hogy mivel Isten valóságát önmagunktól 
fel nem foghatjuk, ezt tőle magától kell meghallanunk. „Aki Istenről 
beszél, annak szükségképpen kinyilatkoztatásról is kell beszélnie, ha
csak azt nem akarja, hogy Isten emberi gondolataink végső konzekven
ciájává vagy emberi élményeink vetületévé váljék, hanem az maradjon, 
aki szuverén módon lép a világba, mert attól különbözik.” (E. Schweit
zer i. m. 344. o.)

Wolfhart Pannenberg egyik érdekes tanulmányában (Die Frage nach 
Gott, Ev. Theologie, 1965/4—5) kimutatta, hogy az istengondolat vál
ságának az is oka lehet, hogy amikor Istent mint személyt képzeljük el, 
akkor egyszerűen ráruházzuk az emberi személyiségfogalom vonásait. 
Pedig éppen fordítva kellene eljárni. Azt, hogy micsoda a személyiség. 
Isten felől kellene meghatározni. „Vajon az, hogy az ember személyiség, 
nem eredetileg az Isten felséges lényében való részesedésnek tekint
hető-e?” (Pannenberg. i. m. 259. o.) És tovább: „az Isten képére terem- 
tettség gondolata nem éppen annak az ótestamentomi megjelölése-e, amit 
mi az ember személyiségének nevezünk? Ugyanebbe az irányba mutat 
az a tény is, hogy a személyiség modern fogalma a keresztyén teológiá
ból, mégpedig a krisztológiából és a szentháromságtanból jött létre.”

Az Isten-kérdés problematikája az újabbkori teológiában és ennek
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a teológiának antropologizáló hajlandósága mutatja a mai teológia sú
lyos helyzetét. S ezt így jellemezhetném: az emberért való fáradozás, 
tehát a teológiai tudomány antropológiai érdeklődése egyfelől minden
képpen érthető és legitim is. Érthető, hiszen egész mai világunkban az 
ember áll az érdeklődés középpontjában. S ez az érdeklődés nem pusz
tán elméleti, hanem nagyon is gyakorlati. A harmincas évek elején talán 
még lehetséges volt erről a kérdésről: Micsoda az ember? — spekulatív 
módon elmélkedni. Azóta ez lehetetlenné vált. A második világháború 
után, s tekintettel mindazokra, ami ezekben az esztendőkben az ember
rel történt — gondoljunk csak a bombaszőnyegekre, a koncentrációs tá
borokra, a gázkamrákra, az elhurcolásokra stb. —, az a kérdés, hogy: 
micsoda az ember? — aki ilyet tesz s akivel ezt teszik, egészen égetővé 
vált. Nem véletlen, hogy korunk filozófiája éppen az egzisztenciálfilo- 
zófia lett. Mert az atomkorszakban az ember puszta léte, az élet lehetőd 
sége a földön vált s válik szinte naponta kérdésessé. Ezért s ezekre való 
tekintettel nagyon is érthető, hogy a teológiai kutatás is az ember felé 
fordult, sőt tűrhetetlen lenne, ha ez nem így történt volna. Hiszen az a 
teológia, amely nem akarna az emberrel és annak kérdéseivel és gond
jaival törődni, embertelen teológia lenne, s így nem is volna igazi teológia.

Ezért azt kell mondanunk, hogy a teológiának az ember felé fordu
lása önmagában véve feltétlenül legitim magatartásnak is tekinthető. 
Hiszen a teológia tárgya — ha ezt egyáltalában így mondani szabad — 
Isten igéje. Istennek ez az igéje azonban az Isten szava, amellyel az em
bert szólítja meg, az embernek adott ígérete és az embert szolgálatába 
hívó igénye, evangéliuma és törvénye, ítélete és kegyelme az ember felett 
és az ember számára. Ha Isten nem is tekinthető „az emberszeretet vala
mely válfajának” (H. Braun), az mindenesetre igaz, hogy soha nem szól
hatunk úgy Istenről, hogy egyúttal ne kellene azonnal az emberről is 
szólanunk, — vagy pedig nem a Jézus Krisztus Atyjáról beszélünk. 
A Szentírás szerint Isten ugyanis úgy jelentette ki magát, mint az Izrael 
Ura — Ábrahám barátja —, mindnyájunk Atyja a Jézus Krisztusban. 
Éppen az emberhez való leereszkedésében — condescenciájában —: mu
tatta meg igazi valóját. Ezt többek között a titokzatos istennév: JHV 
— leszek, aki leszek — is mutatja, ti. népem számára leszek valaki, — 
s ugyanerről tanúskodik az egész Biblia is. Isten az ember Istene, Isten 
érettünk, az Immánuel, — mint ahogyan az ember is, tudva tudatlan, 
akarva akaratlan Isten embere, éppen ennek az Istennek az embere. 
Az ember Isten képére teremtettségéről szóló bibliai kijelentés éppen 
ezt akarja kifejezni — nem többet, de nem is kevesebbet —, mint hogy 
Isten az embert beszélgető partnerévé teremtette.

Amikor azonban a teológia az ember felé fordul, ennek nem „köz
vetlenül”, hanem mintegy közvetett módon kell történnie. A valóban 
teológiai antropológiához a krisztológián keresztül vezet az út. Ha ige
hirdetésünkben az embert valóban komolyan akarjuk venni, akkor soha 
sem szabad önmagában szemlélnünk, hanem — amint ezt Pál megfo
galmazta — „Krisztusban” . Isten maga is így nézi az embert. Hogy 
micsoda az ember Isten számára, s mily drága neki, az éppen a názáreti 
Jézus személyén és életén szemlélhető.

Prédikációnkban tehát akkor vesszük egészen komolyan az embert, 
ha úgy nézünk rá, mint aki az evangéliumnak, az Isten szeretetéről 
szóló és Krisztusban kijelentett örömüzenetnek a címzettje. Homiletikai 
fáradozásainknak az kell legyen a feladata, hogy ennek az embernek ezt 
az üzenetet közvetítsük. S e közben nem ezt az embert kell exegetálnunk, 
hanem a ránk bízott üzenetet. Hiszen nem az ember önértelmezéséről
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van a prédikációban szó — ugyan kinek használnának ezzel? —, hanem 
ai’ról, hogy igéjében Isten ismer meg bennünket (Gál. 4,9), a kifejezés 
teljes bibliai értelmében. Ez az Istentől való megismertetés vezetheti el 
ugyanis az embert igazi önismeretre. Mint olyan valaki, akit Isten radi
kálisan kérdésessé tett, juthat el egzisztenciájának s egzisztenciája prob- 
lematikusságának teljes felismerésére — s ezáltal tárulnak fel előtte az 
igazi nagy kérdések. S amikor meghallhatja azt, hogy Isten az ő emberi 
egzisztenciáját feltétel nélkül igenli, alapot nyer életkérdéseinek meg
válaszolására.

Ez azt is jelenti, hogy amikor prédikációs feladatunk megoldásán 
fáradozunk, sohasem szabad a „hogyan” miatt a „mit”  elhanyagolnunk. 
Az nyilvánvaló, hogy kitartóan kell fáradoznunk prédikációnk érthető
ségéért, a Kerygmát a ma élő valóságos emberhez kell közéi vinnünk. 
Ez a tolmácsolás feladata, aminek voltaképpen sohasem tudunk a végére 
járni. Eközben sokat tanulhatunk Luthertől, aki a tolmácsolásnak ezt a 
feladatát a maga kora számára nagyszerűen megoldotta. Tanácsát meg
szívlelve mi is „nézzünk a szájára” korunk embereinek, vagyis a lehe
tőséghez képest ismerjük meg őket. Ez éppen igehirdetői feladatunknak 
az a pásztori vonása, amelyre már korábban utaltunk. Ez a fáradozásunk 
azonban nem módosíthatja igehirdetésünk tartalmi lényegét. Első gon
dunk mindig az kell legyen, hogy a reánk bízott üzenetnek teljes gaz
dagságát tegyük hallhatóvá hallgatóink számára. S ha erre figyelünk, 
észre fogjuk venni, hogy ajándékba kapjuk a másikat is: azt tudniillik, 
hogy prédikációnkkal valóban elérjük hallgatóinkat.

Gyakran úgy van ugyanis, hogy az igehirdető „a modern ember” 
jelenségétől elbűvöltetve, azzal a kérdéssel gyötri magát: vajon egyál
talán lehetséges-e ennek a vallástalanná vált embernek, aki — Bon- 
hoefferrel szólva — úgy él „ac si deus non daretur” — a Krisztusról 
szóló üzenetet hirdetni?” A kérdés, amely felbukkan, ez: „vajon lehet
séges-e az emberi beszéd valamely új formájával a mai embert Isten 
igéje felől egyáltalában elérni?” (Ed. Thurneysen: Dér Mensch von heute 
und das Evangélium, 1964.) Meg kell azonban gondolnunk, hogy „ . . .  az 
istennélküliség szituációja, az embernek éppen az a szituációja, amely 
felé a teológiának és az igehirdetésnek fordulnia kell” . . .  (Pannenberg, 
i. m. 239. o.), s ez éppen nem újság, hanem a helyzet mindig is ez volt. 
A Biblia éppen az embernek azt az istennélküliségét, vagyis azt a kísér
letet, hogy az életét maga akarja a kezébe venni, nevezi a bűnnek, az 
elbukott ember normális — persze a legnagyobb mértékben abnormális 
— állapotának. Hogy ez a kísérlet azután gyakran igen kegyes formákat 
is vesz fel, s kifejezetten mint vallásosság jelentkezik, mit sem változtat 
az alaptényen. A „modern ember” jelensége korábbi századokban élt 
elődeitől bizonnyal sok tekintetben különbözik. Világképe megváltozott. 
Lehetőségei pozitív.— sajnos azonban negatív — tekintetben is hallatla
nul megnőttek. A huszadik század második felében, az atomkorszakban 
él. Lényének alapstruktúrája azonban ugyanaz maradt. Érdekes megfi
gyelni, hogy például mily modernül hatnak az ókori irodalom klasszikus 
művei, mondjuk Sophokles és Euripides tragédiái —, s éppen ezért min
dig újra színre is kerülnek. Az embernek éppen ezt az alapstruktúráját 
leplezi le és ábrázolja felülmúlhatatlan élességgel a Biblia. Nagyon kell 
tehát ügyelnünk arra, hogy a mi „modern emberünk” végül is ne váljék 
mesterséges konstrukcióvá, aki a valóságban egyáltalán nem létezik. Az 
embernek mindenesetre az a benyomása, hogy ezt a modern embert úgy 
ábrázolják és írják le, ami végül is gyanút kelt, vajon ez az élőlény még 
egyáltalán a „homo sapiens” fajához tartozik-e, vagy pedig egy másik
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bolygóról származott idegen lény. Az nyilvánvaló, hogy világunk a tech
nika korában, régebbi időkhöz képest hallatlan gyorsan és roppant mé
retekben megváltozott. Luther kora például sokkal kevésbé különbözött 
a Goethéétől, mint a mi korunk a nagyszüleinkétől. Mindezek a válto
zások kétségkívül jelentősen megváltoztatták az ember életformáját és 
életérzését. Lényének alapstruktúrája azonban ugyanaz maradt.

Mint az ige hirdetőinek azonban még egy további szempontra is 
ügyelnünk kell. „Ha igehirdetésünk ismeretalapja csak a »Te« lesz. 
akkor az emberek számára voltaképpen csak az ő saját gondolataikat 
ismételgetjük, amelyek mindig is foglalkoztatták őket, s ezeket az Isten
ről való gondolataikat úgy hirdetjük, mintha Istennek róluk való gon
dolatai lennének.” (E. Schlink, i. m. 261. o.) Más szóval prédikációnk 
ebben az esetben az ember monológjává válik. S így azzal kell meg
elégednünk, hogy az embereknek egy kevéske életbölcsességet, egy ke
véske morált, egy kevéske útmutatást, egy kevéske indítást adunk arra 
nézve, hogyan birkózhatnának meg az élet kérdéseivel — vagyis nem töb
bet és nem mást, mint amit bármely okos orvos rendelőjében is megkap
hatnak. Ebben az esetben azonban elárultuk küldetésünket. Mert hiszen 
Isten szeretetének tanúságtevői kellene, hogy legyünk, azé a szüreteié, 
amely felette van minden'értelemnek, Krisztus követségében kellene jár
nunk, mint akik a megbékélés evangéliumát hirdetik és éppen ezáltal 
fordítják hallgatóikat felebarátaik felé. Irgalmasságot nyertél, menj el 
és te is cselekedjél hasonlóképpen.

Az embert tehát éppen akkor vesszük egész komolyan, amikor éppen 
nem annak egzisztenciáját, önértelmezését tesszük igehirdetésünk tartal
mává. Sokkal komolyabban vesszük, mint amilyen komolyan az ember 
valaha is vehetné saját magát. Hiszen — éppen erről tanúskodik a pré
dikáció — Isten maga veszi őt komolyan, hogy beszélgető partnerévé 
teremtette és, miután ezt a méltóságát eljátszotta, kegyelméből erre újra 
kiválasztja és elhívja.

Nem tiszelhetnők meg nagyobb méltósággal az embert, mint ezzel, 
hogy Isten beszédének hallgatója lehet.

Ezért nagyon is igaza van Josef B. Jeschkenek, amikor megállapítja, 
hogy „az igehirdetői munka és a homiletikai kutatás egyik legfontosabb 
feladata ma, hogy azzal a kérdéssel foglalkozzék, hogyan szólítható meg 
a modern ember” (Mensch und Wort Gottes, az Evangélium und mündige 
Welt c. gyűjteményes kötetben, 1963. — V. ö. uo. tanulmányomat is: 
Die Predigt zwischen Text und Gemeinde, 131—kk. o.), — ezután azon
ban így folytatja: „Az ember megszólíthatósága azonban Istentől ered.”

Az igehirdetésben az embert tehát mint Isten igéjének hallgatóját 
vesszük tekintetbe. Hogy az ember ez, illetőleg sokkal inkább ez lehet, 
ez a Szentlélek műve. S az sem áll a mi hatalmunkban, hogy az üzenetet 
valóban meghallja, megértse s ezáltal igénybevétetve tényleg az igének 
megtartójává is váljék. A mi hatalmunkban áll és ezért a feladatunk is, 
csupán annyi: elhárítani mindazt, ami emberi oldalról a Szentlélek 
munkájának útjában állhatna. És ez nem kevés. Jeschke fent említett 
tanulmányában felsorol néhány pontot arra nézve, „miért lett prédiká- 
lásunk manapság olyan hatástalanná” . E pontok rendkívül figyelemre 
méltóak s azokba érdemes a megadott helyen betekinteni.

Végezetül eddigi vizsgálódásaink alapján szeretnék még néhány kö
vetkeztetést levonni.

1. Az ember, mint Isten igéjének hallgatója, egész egzisztenciájával 
címzettje a bibliai üzenetnek. Nemcsak az ember úgynevezett „halha
tatlan lelkét” szólítjuk meg tehát a prédikációban, hanem az egész em-
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bért, testi-lelki egzisztenciájának felbonthatatlan egységében (v. ö. H. J. 
Thil'o: Dér ungespaltene Mensch, 1957). Beletartozik a prédikációba tehát 
az egész ember, mivel Isten ennek az egész embernek ígért üdvösséget.

A bibliai üzenetben ugyanis nem pusztán a „lelkiüdvösségről” , a 
„lelkek üdvéről” van szó, hanem az egész, valóságos ember megmenté
séről, megbékéléséről, békéjéről és öröméről. Ebben az összefüggésben 
utalok arra, hogy a „Szótéria pszychón” kifejezés az Újtestmanetom- 
ban csak egyszer (I. Pt, 1,19) fordul elő, s itt sem fordítható minden 
további nélkül a „lelkek üdvösségével” , mivel a „pszyché” kifejezés az 
Újszövetségben — mint a „nefesh” is az Ótestamentomban — nem egy
szerűen a lelket jelenti, hanem sokkal inkább az ember egész életét 
(Lk 21,19; Mt 16,25—26). Istennek az embert megmentő művét nem kor
látozhatjuk a lélek szűk körére, nem tehetjük ezt a prédikációban sem. 
János 4,42; I. Ján. 4,14 szerint ugyanis Krisztus az egész világ megvál
tója (Szótér tou kozmou), Csel. 13,47 szerint pedig „Szótér tész gész". 
Mindez azt jelenti prédikációnk számára, hogy az emberi élet teljes, 
széles területét odaállíthatjuk Isten kegyelmes ígérete és igénye fényébe. 
Nincsen az emberi létnek olyan területe, nincsen olyan még oly „vilá
gias”, vagy nagyon is emberi téma, amely valamiképpen ne tartozhatnék 
bele prédikációnkba, — hacsak nem akarnók e területeket és témákat 
kivonni Isten mindent átfogó szeretetének öleléséből. Példaképpen csak 
két ilyen területet említünk, amelyeken az emberek ma sürgősen vár
nak valamely világos, eligazító szóra: A család és a társadalom vonat
kozásában. A szexuáletika és a szociáletika gyakorlati kérdései a szó
székre kívánkoznak. Nem szabad elzárkóznunk semmiféle ún. „kényes” 
kérdés elől, minthogy nincsenek politikamentes prédikációk sem, mert 
azok, amelyek magukat ilyenként gerálják, éppen ezért a legnagyobb 
mértékben politikusak.

2. Kik a prédikáció hallgatói? A felelet egyszerűnek látszik: azok, 
akik eljárnak az istentiszteletre. Gyakorlatilag ez valóban így van. 
Meg kell azonban gondolnunk, hogy az istentiszteletre járók — főként a 
nagyobb városokban — nem azonosak a gyülekezet tagjaival. Már pedig 
Isten mentő szeretete nem áll meg a templom falainál. Az örömüzenet 
minden emberhez szól kivétel nélkül. Faji, világnézeti, nemzeti különbség 
nélkül mindenkihez szól a hívogatás: Jöjjetek énhozzám mindnyájan...
— az egyháztól elidegenedettekhez is, az ún. el világi asodottakhoz is, ki
vétel nélkül mindenkihez. Ha ezt jobban meggondolnánk, akkor prédi
kációink nem rekednének meg oly gyakran valamely kegyes tolvajnyelv 
érthetetlen kifejezésmódjában. Bátrabban ki kell tehát lépnünk az egy
házi „gettó” falai közül, nyelvileg és mindenféle tekintetben is. Prédiká
cióinkban bizonyságot kell tennünk arról, hogy diakóniai szolidaritás 
köt össze minden emberrel. Templomaink ajtaját szélesre kell tárnunk,
— olyan szélesre, hogy beférjen rajta az egész világ. S ne féljünk attól, 
hogy ezáltal talán majd „elvilágiasodik” az egyház. Hiszen már J. Ch. 
Blumhardt (1805—1880) megmondotta, hogy a keresztyén embernek két
szer kell megtérnie; egyszer Krisztushoz, s másodszor a világhoz. S ezzel 
éppen a keresztyének diakóniai kötelezettségére gondolt. Jézus is asztal
közösséget tartott a „világfiakkal”, akiktől kora kegyesei elfordultak. 
S ő nem félt attól, hogy ez által talán maga is elvilágiasodhatnék. Sőt 
ellenkezőleg történt: a Szentnek a jelenléte és közössége megszentelte 
környezetét is. Nem úgy azonban, hogy ezzel ismét valamiféle kerítést, 
korlátot emelt volna az emberek közé, hanem inkább épp azáltal ma
radtak szélesre tárva a vele való közösségnek a kapui. Isten szereteté
nek e minden ember számára szélesre tárt kapuit kell minden igehirde-
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tűsünkben megéreztetnünk. Soha nem szabad előfordulnia annak, amit 
R. Weckerling így fogalmazott meg: „Alaposan megépítettük az egyház 
épületét, s most a saját foglyainkká váltunk. A világ számára kellett 
volna házat építenünk, a világ azonban inkább kívül telepedett le” (Műt 
zűr Zukunft, 1964. 213. o.).

3. Alkalmilag mindig újra felbukkan az a nézet, hogy valamely 
„ egyházutáni korszak” felé tart az emberiség, vagy talán már benne is 
vagyunk ebben a korszakban. Ha ezen azt értik, hogy az ún. „konstan- 
tinuszi korszaknak” vége van, vagyis annak, amit a középkor corpus 
christianumnak, keresztyén társadalomnak nevezett, akkor, ebben az ér
telemben a fenti nézetnek valóban igaza van. Persze, ebben az esetben 
is egy meglehetősen leszűkített szemléletről van szó, amely úgy tekint 
a földre, mintha az csupán Európából állana. Ez azonban sohasem volt 
így, s egyre élénkebben kell érzékelnünk, hogy nincsen így, sőt a jövő
ben valószínűleg még sokkal kevésbé lesz így. Európa, s annak is a 
nyugati, ún. „keresztyén” fele egyre szerényebb szerepet fog minden jel 
szerint játszani a többi világrészek között a lövőben. Abban az értelem
ben azonban persze nem lehet korunkat — és más történeti korszakokat 
sem — „egyházutáninak" nevezni, mintha Jézus gyülekezetének külde
tése és megbízatása az evangélium hirdetésére érvényét veszítette volna. 
E megbízatás érvényes ma és holnap s mind a világ, az idők végéig, 
amíg csak visszajő az Űr, aki azt ígérte: Veletek vagyok minden napon. 
Az Örömüzenet hirdetésével minden embernek adósai vagyunk, — hogy 
miként, ahhoz szerettem volna egy bizonyos vonatkozásban a fentiekben 
néhány szempontot nyújtani.

Dr. Groó Gyula
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A természettudományos és technikai fejlődés 

etikai kérdései

I. rész

A természettudományok és a technika mai fejlődése olyan új etikai 
kérdéseket vet fel, amelyekre az emberiség vagy akár a keresztyénség 
hagyományos etikai öröksége nem tud minden esetben kielégítő választ 
adni. Ez a problématerület nem is szorítható csak keresztyén síkra, 
mert minden embert érint, s megoldása csupán általános-emberi etikai 
alapon lehetséges. A keresztyén teológiának azonban lehet segítő szava 
ehhez a közös emberi etikai feladathoz — ezért íródott ez a tanulmány. 
De kisebb részleteiben és befejezésében azért is, mert a keresztyén 
emberhez szólóan még külön mondanivalónk van e kérdésekről, amely 
sajátos keresztyén üzenetnek jó hatása a hivő embereken keresztül 
újra csak beleolvad a szélesebb körű, általános emberi magatartásba.

Ha vannak is e kérdéskörben már bizonyos etikai meglátások — 
amint ez az alábbiakból kitűnik —, mivel az utolsó tízegynéhány évben 
egészen új problémák is jelentkeztek, tanulmányunk meglehetősen 
érintetlen területen mozog. írásom ezért inkább csak eszméltető jel
legű, a feladatot megsejtető lehet, s alig megy túl a kérdések felvetésén, 
valamint a megoldási irány halvány vázolásán.

A  TECHNIKAI KORSZAK ETIKAI ALAPPROBLÉMÁJA
Nagyjából az utolsó 300 év alatt, egyre gyorsuló mozgással, hihetet

len fejlődésen mentek át a természettudományok: a fizika, kémia, bio
lógia, s összekapcsolódva századunk döntő tudományával, a matemati
kával, a technika szédületes eredményeit hozták létre. Ez a tudományos 
és technikai fejlődés más tudományokhoz is kérdések ostromával for
dult, az emberi társadalomban pedig egészen döntő változásokat mun
kált. Mindezen túl éles megvilágításban felvetette a technika és az 
emberi élet viszonyának kérdését.

A technikai korszak ugyanis rendkívüli áldásokat és lehetőségeket 
teremtett az emberi életben. A természettudományoknak és a techniká
nak ezt a hatását az emberi életre nem a „boldogabb” , hanem a „köny- 
nyebb” jelzővel fejezhetjük ki szabatosan. Igaza van a múlt század 
egyik jelentős kultúrtörténészének, Jacob Burckhardtnak (1818—1897), 
hogy a boldogság zárómérlege meglehetősen ugyanaz maradt az évszá
zadok váltakozásán át az emberi életben. De az bizonyos, hogy az 
utolsó másfél században az emberi élet a technika nyomán — és a 
társadalmi változások következtében — könnyebb, tehermentesebb, kel
lemesebb, kényelmesebb lett. És töményebb, mert a technika révén 
mi, mai emberek fokozottabban élünk; ugyanannyi idő alatt jóval 
többet élünk át az életből, mint a régebbi emberek. A technika vív
mányai és azoknak széles néprétegekhez eljutása színesebb és nagyobb 
életkort nyitott meg az emberek előtt. Egy csomó terhet levett a vál
lukról, ami azelőtt másíthatatlanul hozzátartozott az élethez. Az így 
felszabaduló idő és erő is gazdagítja az emberi élet lehetőségeit.

Hogy ezek a technikai áldások mit jelentenek, azt ma még össze-, 
hasonlítással szemlélhetjük az emberiség keresztmetszetén. Elég egybe-
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vetnünk az elmaradt országokban élő emberek életmódját a fejlett 
civilizációval rendelkezőkével. A technikának erkölcsi jó is köszönhető 
— bármennyire furcsán hangzik, hogy élettelen gépek olyan sajáto
san emberi szférába tartozó valóságot mozdítsanak elő, mint amilyen 
az erkölcsi érték. A technika egészen döntő módon hatott közre a 
Földön élő emberek közösségi érzésének kitágulásában. Hidat ver távoli 
népek közé. Órákon belül olyan közel hozza a messzi országok esemé
nyeit, mint amikor régen valami az utcánkban történt. Nélkülözhetet
lenné teszi a közös munkát, összekapcsolja a  gépek mellett dolgozó 
embereket.

A technikának másik oldalon nagy árnyékai vannak, köztük olyan 
felhőárnyék, amely az egész emberiség egére borul. A természettudo
mányok és a technika fejlődéséből következő veszedelmek nagyjából 
két csoportra oszthatók. Elsősorban azokra, amelyek közvetlenül fenye
getik az emberek életét és egészségét. Ilyenek például a közlekedési és 
üzemi balesetek, a levegő szennyeződése az ipari létesítmények révén, 
Földünkön és a légkörben az ártalmas radioaktivitás fokozódása a 
nukleáris fegyverkísérletek nyomán, azután a technika borzalmas „cso
dái” : a tömegpusztító fegyverek, végső soron az atombomba, amely 
legújabb változataiban a technika soha meg nem álmodott szörnyű 
negatív fejlődési csúcsa napjainkban.

A másik csoportba a technikának azok a veszedelmes következ
ményei sorolhatók, amelyek az emberi életet belülről kezdik ki, s 
problematikussá teszik az élet emberhez méltó élését, az élet emberi 
szépségét, gazdagságát, kiteljesedését, Ezek a veszedelmek a humánumot 
fenyegetik az életben, az élet emberi tartalmát, ami nélkül az élet 
puszta vegetálás, még ha a legmagasabb technikai színvonalon folyik 
is. A tanulmány további részeiben sorra kerülnek a technikának ezek 
a hatásai is, itt most csak szemléltetésként utalok néhányra: a technika 
által veszélybe kerül a munka öröme és belső értelme, az embernek 
a természettel való közvetlen kapcsolata, fenyeget az élet elgépiesedé- 
sének veszélye. Amit Madách a falanszter-jelenetben megrajzolt, vagy 
amit Huxley angol író a harmincas években megjelent könyvében, a 
„Szép új világ” -ban elképzelt, előttünk már nem az „utópisztikus szo
cializmus” karikatúrájának tűnik, mint általában vélték. Sokkal inkább 
az élet technizálódásának végsőkig fokozott gúnyképei ezek, amelyek
nek mélyén meghúzódó lényeges vonások ma leginkább az átlagos 
amerikai életformában találhatók meg, az USA-ban, mint abban az 
országban, ahol a technika a mindennapi életet, az emberi életet leg
inkább hatalmába kerítette. De ebbe a kérdésbe okfejtésünknek ezen 
a pontján nem megyünk bele részletezően, mert elébe vágnánk a későb
bieknek. E néhány mondattal csupán érzékeltetni akartam a technika 
fejlődéséből az élet emberi szépségére, a humánum kibontakozására 
háruló veszélyeket.

A modern technika fejlődésével az emberiségnek feladott lecke, 
megoldandó etikai feladat lényegében az a kérdés, hogy tud-e az ember 
úrrá lenni a technikán és a technikai következményein, hatásain. Észre- 
veszi-e az ember, hogy a technikai fejlettségből a roppant áldások 
mellett milyen hátrányok, sőt végzetes veszedelmek származnak, illetve 
származhatnak, s el tud-e jutni olyan látásra, magatartásra, amely 
ezekkel a károkkal felveszi a küzdelmet, és elhárításukkal a technikát 
jó irányba kormányozza? Még világosabban: a technikai korszakunk 
nagy etikai feladata, hogy az ember ember maradjon a technikai fej
lődésben, megőrizve emberségét mind a technika felhasználásában.
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mind a technika által meghatározott életformában. Az etikai alapprob
léma tehát: hogyan éljen a mai ember emberi módra a technikával 
és a technizálódó világban?

Egyáltalán lehetséges ez? Nincs-e igaza azoknak, akik Goethe 
Zauberlehrling-je esetének óriásira nőtt modern beteljesüléséről beszél
nek: a modern technikában olyan erőket szabadított fel az ember, ame
lyekkel már nem bír? Thielicke fejti ki erőteljesen az „eszközök láza
dását” a Fragen des Christentums an die moderné Welt című tanul
mánykötetének a technikáról és civilizációról szóló fejezetében. A tech
nika eszközöket adott az embernek — írja —, de ezek az eszközök 
kinőttek az ember kezéből, szolgáló funkciójuk alól fellázadtak, és 
diktáló alannyá lettek, noha tárgyak. A technikai eszközök önállósod
tak, és maguk kezdtek el cselekedni, cselekszenek az emberrel.

Bármennyire valóság a technikának ez az oldala is, amint előbb 
körvonalaztuk, belőle nem következhet sem technikaellenesség, sem 
kétségbeesett félelem a technika „elszabadult óriásától”, hanem inkább 
a feladat reménységes vállalása: a technikai korszak technikai fejlett
ségéhez felérő, annak megfelelő etikai normák kialakítása és képvise
lése. Ma már eléggé közkeletű igazság a világon, hogy az emberi tudat 
etikai fejlődése nem tartott lépést a technikai fejlődéssel. Ez az elma
rasztaló megállapítás a keresztyénségnek is ad szégyellni valót: maradi- 
ságból vagy nemtörődömségből nem vette elég komolyan az egyház 
a technikai korszak által felvetett alapvető etikai problémát.

Itt kell szembenéznünk a keresztyén teológia álláspontjával általá
ban a technikával kapcsolatban. Sok meddő teológiai vita folyt már 
erről, s ma is fennáll az ellentmondó keresztyén megítélés a techniká
ról. Az egyik felfogás szerint a technika Isten teremtő munkájának 
folytatása, a teremtési parancs modern véghezvitele: „Hajtsátok ural
matok alá a Földet” (1 Móz 1, 28). A technika Istennek a természetbe 
rejtett teremtő erőinek felszabadítása, „részvétel a folytatódó teremtés 
munkájában” (F. Dessauer, Streit um die Technik, 1956). Az ellentétes 
álláspont szerint a technika „az isteni teremtési aktus megismétlésének 
démoni kísérlete” (R. Dvorák, Technik, Macht und Tód, 1958). Hasonló 
felfogás: a technikát „nem lehet levezetni a teremtési rendből... 
A technika az ember bűnös autonómiájának és hatalmi akaratának 
gyümölcse. . .  Közvetlenül a bűnnek kifejeződése” (Evangelisches Kir- 
chenlexikon, 1962).

Nem kérdéses, hogy mi ebben a vitában az első álláspontot vall
juk, azzal a kiegészítéssel, hogy a technikában is a bűnös ember cse
lekszik. A technika nem a bűnnek megnyilvánulása, hanem valóban 
Isten teremtő munkájának folytatása, a teremtettségben szunnyadó erők 
mozgásba hozása. De az ember bűnbocsánatra és megváltásra szorul, 
miközben a technikát végbeviszi, mint ahogyan minden életnyilvánu- 
lásában erre szorul. Az ember a technikában — csakúgy mint bármi
lyen más életterületen, az ún. vallásos ténykedéseiben is — önmagát 
érvényesíti Istennel szemben. Az „olyanok lesztek, mint az Isten” kísér
tése nem a technika privilégiuma, hanem az ember életerői kibontako
zásának velejárója bármilyen vonatkozásban. Az anyaság — hogy egy 
nagyon nemes emberi megnyilvánulást vegyek példának — nem kevésbé 
lehet az „istenülés” formája és bálványalkotás. Helytelen lenne tehát 
a technikát önmagában bálványnak minősíteni. A technika Istentől 
adott jó, de az ember bűne a technikát Istennel és emberekkel szem
ben rosszra használhatja fel, ugyanakkor azonban Isten megbocsátó 
és megújító irgalma a technika felhasználásában is eléri az embert.
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Azt vélem, hogy a technika keresztyén megítélésének ez a két 
bekezdésünkben áttekintett vágánya csak kitérő lehet eszmélkedésünk- 
ben. Szükséges kitérő volt, nem felesleges, de ha a teológiai gondol
kozásunk itt megállana — tehát a technika „dogmatikai" felmérésénél 
—, egyáltalában nem teljesítené a technikai korból adódó feladatát, 
amely erőteljesen etikai jellegű. A teológiának éppen azon kell gondol
koznia, hogy miként lehet megfékezni a technika embertelenségi ten
denciáit, hogyan lehet megtartani, illetve helyreállítani a technika 
Istentől rendelt, embert szolgáló funkcióját, vagyis miként lehet a 
technikát Isten teremtési céljának irányvonalában hatóvá tenni. Ez nem 
más feladat, mint ami általános emberi szükségesség korunkban: ha 
a keresztyén hittől függetlenül gondolkozunk, akkor a technika ember- 
ségi, humánum-normáját állítjuk oda etikai célul önmagában, a keresz
tyén hit pedig ugyanezt a célt Isten szeretetéből, a bűnbocsánat és 
megváltás tényeiből vezeti le, s abból fakadó erőkkel is szolgálja.

Teológiai oldalról az az ellenvetés támadhat témánk tárgyalásánál, 
hogy nem számolunk eléggé a bűn realitásával, amikor a technikai 
korszak új etikai feladatainak általános emberi vállalásáról szólunk. 
Meggyőződésünk, hogy az ember bűnösségének maradandósága ellenére 
is fejlődhet etikai tudata. Van erre számos példa az emberiség eddigi 
története során. Amint az emberiség — legalábbis nagy része — rájött 
a rabszolgaság vagy a vérbosszú etikai tarthatatlanságára, a technikai 
fejlettség által felvetődő erkölcsi kérdésekben is növekedhet az etikai 
felismerése, elhatározása és cselekvése. Az Istennek az emberi szívbe 
irt akarata a XX. század és a későbbi századok embereinek tudatában 
megfogalmazódhat az új élethelyzetnek megfelelően — Isten mai te
remtő és gondviselő munkája következtében, amiben minden ember és 
az egész emberiség részesedik, nem szólva a megváltás erőiről, amelyek 
túláradnak az egyház határain, és egyetemes, sőt kozmikus jelentősé
gűek (Kol 1—2).

Most fordulhatunk a részkérdések felé.

A MUNKAFOLYAMATOK RACIONALIZALASA  
ÉS a u t o m a t i z A l A s a

A technika már napjainkat megelőzően is gyökeresen átalakította 
az ember munkáját. A kézműves és kisipari, mezőgazdasági kézi mun
kából a gépek bekapcsolódásával egyre inkább gépszerű munka lett. 
Az emberi munka nagy területen a gépek kiszolgálásának, a futószalag 
részmozdulatainak végzésévé vált. Ma már nem új a technikai kor
szaknak a munkával kapcsolatos etikai kérdése: miként találhatja 
meg az újfajta, gépi munkában az ember az alkotás örömét és szen
vedélyét?

Ezt a kérdést fokozza az üzemi munka újabb fejlődése. Az ipari 
racionalizálás a gép és ember együttműködését tovább tökéletesíti. 
Egyre több munkát végez a gép, s egyre kevesebb személy, kisebb fá
radsággal látja el az emberi hozzájárulást a gép munkavégzéséhez. Az 
automatizálás pedig már a vezérlést és ellenőrzést is kiveszi az ember 
kezéből, s a gépre bízza. A kibernetika tudományáé a jövő az ipari 
munka továbbfejlődése terén. A kibernetikai kutatásoknak egyik fontos 
célkitűzése, hogy minél több funkciót gépek vehessenek át az ember
től, logikai és matematikai törvényszerűségek alapján.

Ez a fejlődés nemcsak gazdasági és társadalmi feladatokat vet 
fel: a felszabaduló munkaerő-felesleg elhelyezését más munkakörök
ben, továbbá a később bekövetkező nagymértékű szabad idő megfelelő
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kitöltését —, hanem a munkafogalomnak gyökeres átalakulását, tehát 
etikai megoldást is kíván. Az emberi életnek egyik lényeges tartalma 
az alkotó munka és hivatástudat. Ez könnyebben volt megtalálható a 
technikai korszakot megelőző munkafolyamatoknál, a kétkezi vagy 
szellemi munkánál. De nem nyugodhatunk bele abba, hogy a technika 
által átvett munkavégzés — amely megkönnyíti az emberi munkát — 
elvegye az embertől a munkában rejlő élettartalmat és örömöt. A fel
adat itt közelebbről, hogy az embernek egészen új munkaeszményt 
kell találnia. A technikai munkafolyamatokban az ember az alkotás 
vágyát, örömét és izgalmát összetettebben, bonyolultabb módon, de 
ugyanúgy, sőt bizonyos tekintetben jobban átélheti, mint a régi munka- 
módszerekben.

Első pillanatra nehéznek tűnik, hogy eljuthat-e a modern ember 
lelkesítő és kielégülést adó munkaeszményhez a munka gépesedésének 
és gépiesedésének beláthatatlan fejlődésében. De hogy ez csak a mi 
régihez szokott szemszögünkből látszik így, s a jövő embere már ter
mészetesnek fogja találni, arra egy régi analóg példát említek. Schweitzer 
Albert ír le a húszas években a gépies munka veszélyeivel kapcsolat
ban Krisztus előtt ötödik századból származó történetet. Konfucius 
egyik tanítványa egy kertészt látott, amint edényével mindig leszállt 
a kút mélyére. Amikor meg akarta tanítani fából készített emelőkar 
segítségével a vödör felhúzására, a bölcs kertész így válaszolt: „Azt 
hallottam a tanítómtól: ha valaki gépet használ, minden foglalatosságát 
gépiesen végzi; aki foglalatosságait gépiesen végzi, gépszívhez jut; ha 
pedig valakinek gépszív van keblében, elveszíti tiszta egyszerűségét.”

Ki érezné ma már a gépszív veszélyét, amikor falun gémeskutat 
vagy kerekeskutat használ, de még városon sem, amikor megnyitja 
a vízcsapot?! Ez a kis kultúrtörténeti emlék azért érdekes, mert mu
tatja, hogy bármennyire új etikai feladat elé került az emberiség a 
technika nagyarányú mai fejlődésével, nem az első újszerű lépést keli 
megtennie a megváltozott munkafeltételek között munkája belső érté
kének megőrzésére. Biztatás is ez az ősrégi töprengés: meg lehet találni 
a technikai korban is az új, megfelelő munkaeszményt, hogy ne jussunk 
gépszívhez.

Az egyre jobban gépesedő munka emberi értelmének és örömének 
megtalálása — ez tanulmányom sorrendjében az első etikai részfel
adat, amelyet egyébként csak körvonalazhatok, mint ahogyan a követ
kezőket is. Amíg régebben az emberi kéz vagy szellem terméke köz
vetlen, egyedi darabként szolgált a munka „ajándékául” , a munka- 
folyamatok fokozódó mechanizálódásának szakaszában a nagyobb ösz- 
szefüggések szemlélete nélkül aligha juthat el valaki igazi, örömszerző 
munkafelfogáshoz. A gépek munkájában valamiképpen részt vevő em
bernek messzebb kell néznie annál a kis, egyszerű részletnél, amely az 
ő teljesítménye, s látnia kell a rajta túlmenő munkafolyamat végső 
eredményét. Meg kell tanulnia a kollektív produktumnak való örülést, 
amelybe beleolvadt az ő, talán nagyon sivár és gépies munkarészlete is

Az új etikai munkaeszmény másik összetevője a gépek tisztelete 
és szeretete lehet. Ahogyan szerette és becsülte a dolgozó ember a 
szerszámát vagy a szellemi munkájához szükséges könyveket, a mező- 
gazdasági munkájában segítő állatokat, az ipari racionalizálás és auto
matizálás korszakában hasonló személyes érzéssel kell néznie és kezel
nie az egyre bonyolultabb és ezért csodálatra is késztetőbb gépeket. 
Sokan emlékezünk még hazai egyházunk több lelkésznemzedéke taní
tójának, az évekkel ezelőtt magas életkorban elhunyt dogmatika-etika
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professzorunknak mozdulatára, amint a soproni katedrán előre lépve, 
kézujjait mutatva beszélt arról, hogy mindig meghatottan nézegeti a 
mozdonyokat, rajta a dugattyúkat és a kerekek áttételeit, mintha egy 
óriás, hatalmas, bonyolult vaskéz dolgoznék. . .  Amig valaki csak hűvö
sen nézi a gépet, s unottan forgatja a ráeső kallantyút, ugyan hogyan 
találhatná meg a munka és az alkotás örömét?!

A munkához való új etikai viszonyulásunknak harmadik vonása 
nem új feladat, de most válik személyileg nélkülözhetetlenné, ha a 
gépekkel dolgozó nem akarja elveszíteni a munka hivatásszerű végzé
sében rejlő boldog érzést, megelégedést. Ez pedig a munkafolyamat 
társadalmi jelentőségének, közösségi szolgálatának meglátása. Annak 
tudata, hogy munkám révén végső sorban mihez jutnak mások. A kis 
csavar szerepének felismerése a nagy gépezetben. Ezt a gondolatot 
különben az utolsó évtizedekben szépen kidolgozták evangélikus etikai 
munkálatok.

A „GONDOLKODÓ GÉPEK”
Az elektronikus számológépek, a computerek, rövid időn belül 

olyan fejlődésen mentek keresztül, hogy egyikét alkotják a technika 
leghihetetlenebb vívmányainak. Ma már nemcsak olyan matematikai 
számításokat tudnak elvégezni másodpercek alatt, amelyek sok ember
nek hosszú munkáját követelték volna, hanem gazdasági irányító fel
adatok, műszaki és tudományos számítások elvégzésére is alkalmasak. 
Mérhetetlen távlatokat nyitnak meg e gépek, mert felhasználási lehető
ségük egyre szélesebb körű. Bonyolult tudományos és gazdasági fel
adatok kidolgozási időtartamát rendkívül meggyorsítják, az emberi 
fáradságot könnyítik. A valóság megismeréséhez és áttekinthetetlen 
adatok tárgyilagos felméréséhez eddig elképzelhetetlen segítséget nyúj
tanak.

Ugyanakkor — s itt jön a második új etikai részfeladat, amelyet 
legújabb technikai korszakunk felvet — olyan veszélyekkel járnak, 
.amelyekkel csak elmélyült etikai eszmélkedés veheti fel a küzdelmet. 
Nem szólok e gépek „betáplálásának” , az információk behelyezésének 
precizitási szükségességéről, ami a „gondolkodó gépekkel” dolgozókat 
rendkívüli teljesítmény elé állítja. A computer-ek „memóriájának” , 
tárolóegységének adatokkal ellátása nem tűri a legcsekélyebb hibát. 
Az egyik amerikai űrkísérlet azért mondott csődöt, mert az elektro
nikus számológépbe elfelejtettek egyetlen kötőjelet betáplálni. E gépek 
kiszolgálásának ez a hallatlan pontossági követelménye mégsem jelent 
új etikai feladatot, mert minden igazi munkának nélkülözhetetlen vele
járója volt, amit talán József Attilánál szebben senki sem fejezett ki:

dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes.

Ellenben két ponton valóban új etikai problémát vetnek fel az 
elektronikus számológépek. Az egyik kritikus pont a megszülető gépi 
döntések etikai tartalma. E gépek halálosan pontosan számolnak meg
felelő precíz kezelés és karbantartás esetén, de nem emberként szá
molnak. Az elektronikus gép minden emberi munkánál pontosabban 
ki tudja számítani például egy háború megnyerésének esélyeit, de nem 
vezet-e ez a lehetőség végzetes lépésekre?! A számítógép ennél a fel
adatnál olyan tényezővel dolgozik, mint emberek tízezreinek, száz
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ezreinek vagy millióinak élete. De lehet-e emberi életek feláldozása 
gépi adattá? Ez szélsőséges példa, mert ebben az esetben a „gondolkodó 
gép” felhasználásának már a kiindulópontja, ti. amire felhasználják, 
etikailag tarthatatlan. De lehetnek és vannak olyan, önmagukban eti
kailag semleges gazdaságvezetési és más, a computerekre joggal bíz
ható bonyolult irányítási feladatok, amelyeknek eredménye embereket 
érint, talán erősen létükbe vágó módon, ugyanakkor pedig a gépbe a 
többi információval együtt az emberiességi szempontot nem lehet be
táplálni. Az elektronikus számológépek azzal a veszélyes lehetőséggel 
járnak, hogy gép veszi kézbe az események kormányzását, és kevesebb 
teret hagy a vezetésben mindig nélkülözhetetlen etikai döntéseknek. 
Etikai feladat, hogy e gépek eredményeit értékelő emberek megőrizzék 
a gépi számítással szemben az etikai döntésük szabadságát és lehe
tőségét.

A másik etikailag kritikus pontja a számítógépek használatának, 
hogy az elektronikus „gondolkodó gépek” megszabják a nekik fel
tehető kérdések, a rájuk bizható feladatok jellegét és körét. Törvény- 
szerűleg magával hozza használatuk, hogy a gazdasági és egyéb irá
nyítás, valamint a tudományos munka alkalmazkodik e gépek termé
szetéhez. A megválaszolás lehetőségének határai előírják a kérdések 
minőségét, megfogalmazását. Bizonyos tekintetben tehát a gép átveszi 
az embertől minden tudományos munkának, technikai haladásnak és 
általában az emberi fejlődésnek alapvető rugóját, a kérdezést. Ez a 
megállapításunk nem a computerek használata ellen szól, csak e gépek 
jellegéből következő második etikai feladatra figyelmeztet: a tudósnak, 
a gazdasági és technikai szakembernek meg kell őriznie e gépekkel 
szemben az ember gondolkodási fölényét, belső kutatási szabadságát.

A TECHNIZÁLT é l e t
A mai ember életformáját — az egyes országokban a civilizáció 

fokának megfelelően, de mindenütt fokozódóan — a technika határozza 
meg. Nemcsak a munkája, amelyről már szóltunk, de „gépesítve” van 
egyre inkább a szórakozása is — ezzel a szóval egybefogva szabad ide
jének sokféle tartalmát, tehát művelődését is. A technika rányomja 
bélyegét egész életstílusára. E jelenség annyira közismert, hogy leírá
sára nem kell itt sok szót vesztegetnünk. A rádió és televízió a világ 
nagy részén a legáltalánosabb és legtöbb szabad időt kitöltő szóra
kozási és művelődési eszköz. A gyáripar termékei szabványosítják éle
tünkben a közszükségleti cikkeket, a filmek pedig az ízlést, az életideált, 
sőt, például a fiataloknál, a szerelmet is. A modern technika által 
lehetővé vált hírközlés, szellemi árucsere és utasforgalom hozza magá
val, hogy szinte mindenütt a világon egyformán öltözködnek, egy
forma frizurát viselnek, egyformán szórakoznak, sok tekintetben egy
formán gondolkoznak a fiatalok. (Érdekes például ebből a szempont
ból végiglapoznunk az UNESCO havi folyóiratának, a több világnyelven 
megjelenő Courier-nak 1965 július—augusztusi számát, amely „az ifjú
ság és a világ” téma köré csoportosítja közleményeit, s megtekintenünk 
a közölt fényképeket.) A technika az életnek olyan megszervezését 
teszi lehetővé — például a különböző társasutazások —, ami bizonyos 
értelemben szintén az élet mechanizálását vonja maga után.

A „technizált” életnek rendkívül sokat köszönhet az emberiség, 
mert fokozott lehetőségekhez jutottak az egyének, mégpedig egyre 
nagyobb tömegek, az élet élésében. Másik oldalról azonban — amint 
erre a technikai korszak etikai alapproblémájának tárgyalásakor már
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utaltunk — jelentkezik az a veszély, hogy az emberi élet gépiesedik, 
veszít természetes emberségéből. Az ősi kínai elbeszélés vészérzetét a 
„gépszívről” fokozottabban érezheti át a modern ember, mert nem
csak munkavégzését, hanem egész életét a technika levegője Veszi 
körül, határozza meg. Az ember elidegenedése a világtól — amely ma 
kedvelt megjelölés a „nyugati” irodalomban — részben szintén a tech
nikai korszak fokozódásának következménye: a technika uralma a 
mindennapi életben — sok jó hatása mellett — fokozza a magánossági 
érzést, elszakít az élő környezettől, természettől, hidegebb ritmusával 
a közönyt táplálja.

Mindennek felismerése adja elénk az újabb etikai feladatot: ember
ségünk megőrzését a „magánéletünkben” . Szembeszállást azzal a folya
mattal, hogy az embertől alkotott és javára alkotott technikai világ 
őt magát is technikai lénnyé tegye, s megfossza az emberi élet termé
szetes élésétől, melegségétől, a környezetéhez, emberekhez, tárgyakhoz, 
a természethez való belső közelségétől. A már említett fantasztikus 
Huxley-regényben kétségbeesetten kiált fel az utópisztikusán megrajzolt 
gépi világba került, akkor már csak rezervátumban élő, természetes 
módon született és felnövekedett ember: „Nem akarok kényelmet... 
poézist akarok. . . ” Persze, tudjuk, hogy az élet kényelme és poézise 
nem ellentétesek, a múlt századi, kényelmetlen és ugyanakkor csak 
keveseknek osztályrészül jutó utazás a postakocsik batárjaiban nyilván 
romantikus dolog volt, de a sokkal kényelmesebb és gyorsabb mai 
gyorsvonati utazásnak is megvan a varázsa, az ablak előtt tovasuhanó 
tájjal. Inkább arról van szó, hogy technizált életünk közben keressük 
meg és éljük át az emberi élet mélyebb értékeit, a természet, a kultúra, 
az emberi kapcsolatok, a személyiség gazdagságát. Egyszerű példával 
világítom meg: ma igen sok embernek a Földön az autó a mindene 
vagy a vágya. Pedig az autó nem életcél, csak eszköz. Nem önmagáért 
van, hogy tulajdonosa büszke legyen rá és száguldjon vele. Arra jó, 
hogy az embert hozzásegítse a több szabad időhöz (a több szabad idő 
pedig arra való, hogy szép és jó emberi tartalommal töltsük meg), 
főképpen pedig az utazáshoz, más tájak, más emberek, más népek 
megismeréséhez vagy kikapcsolódáshoz, városból a természet ölére 
jutáshoz, röviden, az életünk teljesebb, emberibb éléséhez.

Végül érdekességként említem, de nem tanulság nélkül, hogy a 
technizált élet etikai problémája érintkezik az előző fejezetünkben 
tárgyalt „gondolkodó gépekével” . Szaktudósok már fordítógépeket is 
tervezgetnek. Nehézség azonban, hogy a természetes — akár élő, akár 
holt — nyelvek nem eléggé rendszeresek. A különböző nyelveket előbb 
rendszeresebbé kellene tenni, hogy a fordítógépbe belehelyezhessünk 
egy szöveget, mondjuk angolul, s néhány másodperc múlva németül 
vagy oroszul adja vissza a gép. Itt tehát olyan követelmény jelent
kezik, amelynek következtében a nyelv — emberségünknek nem jelen
téktelen része, amely népünk kultúráját, múltját, lelkiségét, sőt jelenét 
is hordozza, tükrözi — a gépek munkája érdekében elvesztené termé
szetességét, zamatát. Nem a gép szolgálná az emberit, hanem az emberi 
alárendeltetnék a gépnek. Az írói alkotások sajátosságáról, s azoknak 
éppen a sajátosságukban, rendkivüliségükben, egyediségükben, „költői 
szabadságukban” rejlő szépségéről nem is szólunk. A fordítógépek 
problémája tőlünk még meglehetősen távol van, de jellemzően kifejezi, 
hogy mind a computerek, mint a technizált élet közös etikai alap
kérdése ismét: a humánumnak, az emberinek megőrzése.
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FIZIKAI ÉS KÉMIAI BEHATÁSOK
A kémia ma már olyan hatású anyagokat állít elő, amelyek az 

ember lelki és fiziológiai folyamataiban jelentős változtatásokat hoznak 
létre. Nagy részükből gyógyszerek készülnek. Az egyik szintetikus anyag 
érzelmileg közömbösít, és csökkenti felindulásunkat, izgalmunkat, bána
tunkat. Egy másik a félelmünket, szorongásunkat veszi el. A harmadik 
természetes gátlásaink alól szabadít fel. A negyedik pirula doppingol, 
kedvet ad, felráz közönyünkből. Az ötödik mély álmot bocsát ránk 
olyankor, amikor egyébként nyugtalanul hánykolódnánk.

Azután: újabb kutatásokkal sikerült egyes érzéseknek, mint például 
fájdalom, szomjúság, élvezés, a materiális helyét megállapítani az agy
ban. Állatkísérletek máris megmutatták, hogy fizikai úton, az agyra 
történő közvetlen hatással lehetséges ilyen érzeteket kelteni. Csak 
idő kérdése, hogy ezek a módszerek embereken is alkalmazhatók lesz
nek. Lehetőség nyílik, hogy az ember lelki életébe fizikailag beavat
kozzunk.

De a modern világban az ember leikébe fizikai eszközökkel be
hatolás — más értelemben — már régebb óta folyik. Amint megállapí
tották, a reklámok jó része nem tudatosan fejt ki hatást. Az ún. 
„tudatküszöb alatti befolyásolás” tulajdonképpen fizikai hatás. Ezt 
igazolta az a kísérlet, amikor valaki elé a falra egy mondatot vetítettek 
ismétlődve, de olyan gyors villanásokban, hogy szemével nem olvas
hatta él. A szöveg mégis behatolt a tudat alattiba, majd lassan felbuk
kant a gondolatvilágában. Hasonló módszert használ az a nyelvoktatási 
eljárás, amikor a nyelvet tanulónak alvás közben magnetofonszalagról 
bizonyos szavakat, mondatokat recitálnak, hogy az idegen nyelv bele
ivódjon tudatába.

Az ember lelki életébe történő kémiai és fizikai behatások számos 
áldást hoznak: a mai sok — megint a technikai korszakra jellemző — 
lelki betegség, neurózis, elmebaj gyógyítása, fájdalomcsillapítás, szervi 
betegségek gyógyulásához szükséges nyugtatás. De nem kétséges, hogy 
felhasználásuknál etikai szempontra is szükség van: a személyiség és 
a személyi szabadság tisztelete, valamint a közösség védelme. Ha ez az 
etikai fék nem működik, az említett kémiai és fizikai behatásokkal 
veszedelmes módon, emberségének sérelmével, sőt teljes kikapcsolásával 
teheti az egyik ember a másikat akarata eszközévé. Orvosok, gyógy
szerészek arról is sokat tudnának mondani, hogy különböző gyógy
szerek vagy kábítószerek önkényes fogyasztásával az akaraterő és ítélő
képesség, továbbá a reflexek biztos működését kívánó munkakörben, 
felelős beosztásban dolgozó emberek válnak veszedelmessé a köz szá
mára.

Az embernél alkalmazott beavatkozások etikailag problematikus 
területéhez tartozik a modern orvostudománynak sok új lehetősége 
vagy tapogatózása. Három, különböző jellegű példával szeretném ezt 
illusztrálni. Az egyik a Thalidomid-készítmény, amely a legutóbbi évek
ben mint altatószer került forgalomba egyes nyugati országokban, s 
várandós anyáknál előidézte születendő gyermekük valamilyen abnor- 
mitását. Az eset azért jelentős e tanulmányunk számára, mert rámutat, 
hogy kémiai anyagok emberi szervezetre való hatása tekintetében 
milyen nagy etikai felelősséget követel a tudományos munka. Az emlí
tett szert előzetes állatkísérletek teljesen ártalmatlannak mutatták. 
Mint altató is csak emberi szervezetre volt hatással. Ebből a meg
figyelésből több országban, így Svájcban is, azt a következtetést vonták 
le, hogy a szernek teljes hatását az emberi szervezetre nem deríthetjük

233



fel az állatoknál alkalmazása révén, s ezért használatát nem enge
délyezték. Viszont például Nyugat-Németországban számos tragédia 
okozója lett. Korunk tudományos lehetőségei közepette az etikai követ
keztetés ebből az esetből, hogy kémiai behatásoknak az emberre vonat
kozó mérlegelésénél különösen is számolni kell tudásunk jelenlegi 
határaival, valamint azzal, amit Walter Heitler zürichi tudós így vont. 
le tanulságként: az ember életfolyamatai nem pusztán fizikai-kémiai, 
tehát biológiai természetűek, hanem pszichikai jellegűek is, továbbá 
nem azonosíthatók egyszerűen az állatokéval. Ez már szaktudományi 
kérdés, s tanulmányunkban e megállapítás közlésével csupán arra 
utalunk: a tudományos munka megbízhatósága és alázatossága annál 
nagyobb etikai szükségesség, minél többre képes a tudomány, és minél 
közelebbről érinti az emberi életet.

A másik példa a halálos betegeknél fájdalomcsillapító szerek alkal
mazása. Sok esetben a hatásos fájdalomcsillapító adag az orvos előtt 
tudottan a halál meggyorsításának kockázatával jár. Mai erkölcsi fel
fogás alapján — amit keresztyén szempontból csak helyeselni tudunk 
— az orvosnak a hatásos adagot mégis adnia kell a beteg fájdalmainak 
csillapítására. Más kérdés, ha az orvos szándékosan nagyobb adag 
morfiumot adna a halálos betegnek, hogy ezzel szenvedéseit, tehát 
életét megrövidítse, esetleg a beteg kérésére. Ennek az esetnek etikai 
mérlegelése messzebb vezetne, említése most csupán arra szolgáljon, 
hogy ebben az irányban is világossá tegye: a természettudomány fejlő
dése már régebben kezünkbe adta az emberi élet végső, gyötrő szen
vedéseinek csillapítását; rendkívüli áldás ez az ember számára; ugyan
akkor etikai — szinte kizárólag lelkiismereti — kérdést jelent az 
orvosnak.

A harmadik illusztráló példa egy nyugatnémet orvosnak néhány 
éve lezajlott pere, aki több száz nőt tett meddővé sebészi beavatkozás
sal, minden esetben olyan asszonyokon, saját kérésükre, férjük bele
egyezésével, akiknek már volt két-három gyermekük. Az orvost végül 
törvénykezési paragrafus hiányában felmentették, de a kérdés azóta 
is foglalkoztatja az orvosokat és jogászokat: etikailag jogosult-e ilyen 
megkötések mellett is a sterilizáció, ha egyébként orvosi szükségesség 
nem áll fent a végrehajtására. Ez az eset arra mutat, hogy az emberi 
szervezetben végrehajtható fizikai beavatkozások könnyebbé és veszély
telenebbé válása ismét olyan új etikai problémákat hoz magával, ame
lyekre nem egyszerű a felelet.

Természettudományos korszakunk a kémiai vagy fizikai beavatko
zással nemcsak az emberi életben, de a természet világában is kerül 
etikai döntés elé. A legkockázatosabbat, a radioaktív fertőzést a követ
kező fejezetben tárgyalom, az atomenergiával kapcsolatos etikai kérdé
sek között. De az aránylagosan kisebb veszéllyel járó behatások sem 
nevezhetők etikailag semlegesnek. Üjabban felfigyeltek külföldön, tudo
mányos körökben a különböző kártevőirtó szereknek távolabbi, másod
lagos hatására a természet világában. Rovarirtó és más hasonló kémiai 
szereknek katasztrofális következményeire nemrégiben R. Carson „Silent 
Spring” — Hallgatag tavasz! — című munkájában mutatott rá. Bizo
nyos ilyen kémiai behatások következtében a természet biológiai egyen
súlyában olyan változások következhetnek be, amelyeknek káros hatása 
nemcsak a természetet, hanem áttételesen az ember életét, munkáját, 
gazdasági eredményeit is érinti. Ez a kérdés annyira szakvonatkozású, 
hogy állást nem foglalhatunk benne, csak megint felhívjuk a figyel
met: korunk tudományos vívmányai a sok-sok áldás mellett azzal az
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etikai problémával is járnak többek között, hogy bizonyos résztudomá
nyi eredmények felhasználása felelőtlenné válhat az élet és természet 
nagyobb összefüggéseinek tekintetbevétele nélkül, amelyeket még nem 
is ismerünk eléggé. Erre a kérdésre visszatérünk.

AZ ATOMENERGIA
1938-ban O. Hahn és F. Strassmann felfedezte az uránatomnak 

neutronok hatására végbemenő hasadását, majd 1939-ben F. Joliot- 
Curie és mások felismerték a további maghasadásra vezető láncreakció 
elemi folyamatát. Ennek nyomán a háború folyamán egy amerikai és 
angliai kutatókból alakult nagy munkaközösség, óriási állami támoga
tással, megalkotta az atombombát, amelyet 1945. július 17-én Üj-Mexi- 
kóban kísérletszerűen, augusztus 6-án pedig Hirosima, majd Nagasaki 
japán városok felett hadicselekményként felrobbantottak. Az első atom
bomba azóta további szörnyű fejlődésen ment keresztül, s a mai nuk
leáris töltetek a pusztításnak minden képzeletet meghaladó hatásával 
rendelkeznek. Az első atombombától továbbfutó technikai fejlődésnek 
van másik iránya is: az atombomba-robbanásnál felhasznált láncreakció 
lassított lefolytatása lehetővé tette az atomenergiának ún. uránmág
lyákban való hasznosítását, s ma már sok ilyen atomreaktor működik 
békés, építő célok szolgálatában.

Ezek közismert dolgok, valamint a különböző atombombák borzal
mas hatása is: nagy területen minden élő és élettelen azonnali, teljes 
megsemmisítése, további körzetben rettenetes égési sebek okozása, s 
még távolabbi területeken végzetes radioaktív fertőzés. Bár egyesek 
vitatják, évek óta már tudományosan igazolt, hogy az atomfegyver
kísérletek jelentős mértékben szennyezték a légkört radioaktív sugár
zással, aminek fokozódása halálos betegségek és beláthatatlan öröklési 
károsodás növekvő számát hozhatja.

Az atomenergiával kapcsolatos etikai problémakör három kérdés
ben foglalható össze: 1. Megerfeedhető-e ennek a jövőre is kiható, ször
nyű tömegpusztító fegyvernek bármilyen indoklású használata? 2. Meg
engedhető-e a meglevő atombomba-készletek fenntartása és további 
növelése? 3. Megengedhető-e Földünk további radioaktív szennyezése 
kísérletek révén? Mindhárom kérdésre tagadó választ kell adnunk, de 
nem érdektelen a válasz kifejtése sem.

1. Az első kérdésre adott tagadó válaszunknak sajátos jelentősége 
van. Nem indokolatlan ugyanis az a feltevés, hogy az elmúlt eszten
dőkben nem egyszerűen etikai megfontolások, hanem a nukleáris 
fegyverek egyensúlya, illetve az ellenfél visszaütésétől való félelem 
mentette meg a világot a háborús feszültségek kiéleződésének pilla
nataiban a nukleáris fegyverek bevetésétől. De az atomtámadás nem
csak ebből a saját érdekből jogosulatlan, hanem erkölcsileg is lehetet
len, tehát abban az esetben sem megengedhető, ha mondjuk az ellenfél 
nem rendelkezik a visszaütéshez elegendő nukleáris erővel.

2. A második kérdésre azért tagadó az etikai válaszunk, mert 
számolni kell az emberi természet gyarlóságával, és a fegyverekben 
rejlő démonitással. Előfordulhat, hogy az atomütőerőt egyik napon egy 
váratlan technikai hiba, egy téves információ az ellenfél képzelt akció
járól vagy valamelyik rendelkezésre jogosult államférfinak, katonai 
vezetőnek, esetleg csupán egy beosztottnak idegrohama vagy csupán 
ítélőképességének pillanatnyi megzavarodása megállíthatatlanul moz
gásba hozza, s akkor kész a katasztrófa. A nukleáris bombák tárolása, 
számának fokozódása, a nukleáris haderők készenlétben tartása olyan
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játék a tűzzel, amely tudatos háborús döntés nélkül is, merő esetleges
ségből, az emberi természet gyengeségéből, szerencsétlenségből vagy 
anyagi törvényszerűségekből kirobbanthatja a végzetes atomháborút.

3. A harmadik kérdésre is egyértelműleg tagadó a felelős etikai 
válasz, mert a radioaktív fertőzésnek kiszámítható és kiszámíthatatlan 
hatása messze túlnő a nukleáris fegyverkísérlet végrehajtási területén, 
sőt a jelen nemzedék életének időhatárán. Nem lehet etikailag jogo
sult olyan ténykedés, amelynek hatásai kicsúsznak az ellenőrzésünk, 
irányításunk és biztonsági intézkedéseink köréből. Ez a megállapításunk 
általában vonatkozik a megelőző fejezetünkben érintett különböző 
kémiai és fizikai beavatkozásokra a természet világában és az emberi 
életben, de különösen is vonatkozik a modern haditechnikai kísérletek 
radioaktivitási termékeire, amelyeknek visszacsapása az emberi szer
vezetre ismeretlen helyen, időben, ismeretlen személyek, sőt nemzedé
kek életében fenyeget.

Korunk olyan etikai feladat elé került a nukleáris erő birtokában, 
a természettudományos és technikai fejlődés eme eredményében, ami
hez fogható felelősség még nem nehezedett soha az emberiségre.

Veöreös Imre
(Folytatjuk)
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A z  igehirdető m űhelye

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Csel 1, 1—11
Elsőrangú teológiai-hitbeli kérdés mezejére is lépünk ezen a napon, 

a nem csupán a szószékre — figyelmeztet Iwand — annál is inkább, mi
vel történeti gondolkozására büszke korunknak oly sok teológusa botlik 
el ezen a ponton. Persze, ennek az ünnepnek már a neve is oly megbot- 
ránkoztatóan „mitologikus” csengésű, s a vallástörténeti iskola ettől el
tekintve is fennen lobogtatja a párhuzamokat: Achilles, Menelaos, Oidipos, 
Phaeton, Empedokles. Tyanai Apollonius, Ganymedes, Romulus, nem be
szélve az intertestamentális Assumptio Mosis-ról, vagy éppen Mária testi 
mennybemeneteléről. (Énók és Illés más kérdés.) Némelyek életmentő 
sebésznek vélik magukat, ha erről az ünnepről leamputálják a lényeget, 
hogy ti. Krisztus a mindenség dicsőséges és hatalmas Ura, s minden em
beri felfogóképességet és fantáziát meghaladó isteni erőit szüntelenül 
árasztani akarja belénk s általunk a világba. Hiitehagyó naivitás azt gon
dolni, hogy az okot kiemelvén megtarthatjuk az okozatot, hogy a test éle
tét a fej leválasztásával biztosíthatjuk, hogy szépen megmenthetjük ezt 
az ünnepet, ha sikerül kíméletesen megmagyaráznunk híveinknek, hogy 
mennybemenetelen akármit kell érteni, csak mennybemenetelt nem. Az 
öntörvényű teológiai okoskodás itt különösen szeretné kiküszöbölni a 
„botrányt” , azt nevezetesen, hogy a természeti („psychikos”) ember nem 
képes „befogadni” az Isten Lelkének dolgait (1 Kor, 2, 14), mégpedig 
egzisztenciálisan, aminek az értelem pneumatikus dolgokban való tehe
tetlensége, illetve kegyelemreutaltsága csak egy része. Ez a probléma is 
csak akkor oldódhat meg, amikor Isten szereteite frontális áttöréshez „jut” 
és ennek felszabadító ereje hat ki Intellektuális vonalon is.

Persze ez korántsem azt' jelenti, hogy igehirdetésünkben akár még 
színezhetjük is a leírhatatlan leírását, hiszen maga Lukács ás küszködik, 
mert nem teheti, hogy semmit se mondjon az elmondhatatlanról, még ha 
csak dadogó emberi szóképekben teheti is ezt. Nyilvánvaló, hogy Jézus 
nem a világűrbe távozott, és az a felhő nem mennyei jármű. Emberi 
létformánk „erőtelensége” (Rm 6, 19) különösen lelepleződik itt, hiszen az 
isteni titok masszív áthatolhatatlanságával találkozik. Jézus „átlépett” az 
egészen más, örökkévaló világba, amelynek megragadására az embernek 
semmiféle technikai, vagy szellemi eszköze nem alkalmas. Ű már egész 
más, mint amilyen földön jártában volt. Christus regnat — ennek már a 
Szentlélek kitöltése is úgyszólván természetes következménye. (Számunk
ra csoda, mert contra naturam corruptam történik.)

Hogy a mennybemenetel ünnepe, illetve ténye mennyire nem mellé
kes, arra nézve csak néhány igét: Jn 3, 13; 6, 62; 12, 32; 20, 17; Pil 2, 9; 
Ef 4. 9; Csel 2, 33; 5, 31; 1 Tim 3, 16; Zsid. 4, 14; végül jellemző, hogy ez 
nem maradhatott ki a Márk-toldalékból sem, (16, 19), amit Schniewind az 
első evangélium-harmonizálásnak nevez.
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TEXTUSUNK
1 Művem első részében mindarról írtam, kedves Theofilus, amit Jé

zus cselekedett és tanított, kezdettől fogva 2 mindama napig, amelyen fel
vitetett (a mennybe), miután megbízatást adott az apostoloknak, akiket 
kiválasztott, a Szentlélek által. 3 Nekik sok jellel meg is bizonyította 
szenvedése után, hogy él: negyven napon át (ismételten) megjelent közöt
tük és Isten országának dolgairól beszélt.

1. v. Egy összefüggő mű egyik tekercsét logos-nak nevezi az ókor 
„könyvészeti” nyelve. NEB (New English Bibié): In the first part of my 
work. Az előző műre, vagy „kötetre” való utalás teljesen megfelel az 
ókori történetírói gyakorlatnak, de a jelen mű tartalmának előrebocsá
tása is, amit viszont nem találunk, hacsak a 8. verset annak nem tekint
jük. Ugyanez a helyzet az íród indíték kifejtésének hiányával; Lukács 
alkalmasint lényegtelennek tartotta, hogy ezzel kapcsolatban saját sze
mélyére utaljon, vagy arra, hogy evangéliumától eltérően ez esetben 
egyedülálló művet alkotott. Kizárólag az ügy a fontos: mit cselekszik 
Jézus a továbbiakban.

2. v. A vázolt teljesen új helyzetben lesz csak egészen világos, miért, 
mivégre választott Jézus annak idején apostolokat. Kegyelmi választott- 
ságulk hangsúlyos: nem ők döntöttek úgy, hogy felcsapnak tanítványnak, 
hanem Isten megindokolhata/tlan irgalma ragadta meg őket. Szolgálatá
ban a legragyogóbb emberi kvalitás lis kudarcot' vall, mert „alkalmas vol
tunk Istentől van” . A „Szentlélek által” kifejezés érthető az apostolok 
kiválasztására is, és nemcsak a megbízatások (vagy parancsok) adására, 
amit különben fordításom is igyekszik érzékeltetni.

3. v. A szimbolikus jelentőségű 40 nap után mintegy lezárul Jézus 
megjelenéseinek rövid szakasza: ezt a „szerepet” a Szentlélek veszi át. 
A 40 nap alatt Jézus nyilvánvalóan nem külön, titkos kinyilatkoztatásokat 
közölt övéivel, mint a gnosztikusok feltételezték, (Basilides 18 hónapnyi, 
a Pistis Sophia meg éppenséggel 12 évnyi megjelenési időszakról beszél, 
hogy extra tanok átadására elég idő legyen), hanem mintegy olyan érte
lemben nyitogatja a tanítványok szemeit, mint az emmausiakkal tette'. 
A téma tehát kezdettől fogva (Mk 1, 14) nem változott, de teljes mélysé
gében ekkor kezdett kibontakozni, s ennek megfelelően hirdették is (Csel 
8, 12. 28, 23, 31.)

4 Amikor (egyszer így) együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy 
ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várják meg az Atya ígéretét, amely
ről — úgymond — hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti 
azonban a Szentlélek keresztségében fogtok részesülni, nem is olyan sok 
nap múlva.

4. v. A synalizomenos kifejezés arra utal, hogy Jézus együttléte a ta
nítványokkal étkezés keretében, illetve azzal egybekapcsolva történt. 
(Nyílt kérdés, hogy a 4. v. időileg közvetlen folytatása-e az előzőnek.) Jé
zus megbocsátó szeretőiének jele, hogy asztalközösséget vállal a tanítvá- 
ványok szétugrasztott és teljesen demoralizált csapatával. V. ö. Mk 16, 14; 
Lk 24, 30; 24, 21; Jn 21, 12; Csel 2, 46. Részéről a közösség töretlen! — 
Természetes lett volna galileaiknak arra gondolni, hogy hazatérnek, de a 
szent városban kellett bevárniuk az ígéret teljesülését, ott, ahol a Prófé
tának „el kellett vesznie” , s ahol ők olyan csúfos kudarcot vallottak. En
nek az új kezdetnek a lehetősége, majd pedig emberileg hihetetlen meg
valósulása is azt mutatja, mennyire más az Isten, mint mi, s mennyire 
van tovább vezető "útja ott, ahol a miénk végképp elfogyott! — A leíró 
oratio obliqua átcsap oratio recta-ba, ami ókori szerzőknél nem ritka 
stiláris fogás.
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5. v. A Szentlélek-keresztség már nem jele az érkezendőnek, hanem 
a teljesedő valóság pecsétje. Érdekes, hogy a Szentlélek keresztségével 
kapcsolatban elmarad a tűz említése. Luther ezt úgy értelmezi, hogy a 
hivőt a Lélek nem emészti meg, hanem tisztává, széppé, világossá teszi, 
s ebben a tűzben úgy él a keresztyén, mint hal a vízben. (WA 41; 243, 
26k).

6 Az összegyűltek (pedig) megkérdezték: Uram, nem most állítod 
majd vissza Izrael királyságát? 7 Ö így felelt: Nem tartozik rátok olyan 
időknek és alkalmaknak ismerete, amelyeket az Atya teljhatalmának tart 
fenn; 8 hanem majd erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok és ta
núim lesztek Jeruzsálemben és egész Júdeábán, Samáriában, s a föld 
végső határáig.

6. v. A zárójeles „pedig” arra utal, hogy itt is bizonytalan: közvet
len-e az időbeli kapcsolás. — A tanítványok a Feltámadott tanításai el
lenére sem szakítottak még teokratikus nacionalizmusukkal (v. ö. Lk 24, 
21), s éppen ezért újra leckét kell kapniuk. Emberileg bármennyire is 
érthető az efféle gondolkozás és kíváncsiság, Isten megtiltja, hogy övéi 
álmodozásra pazarolják energiáikat, mert az nem ártatlan, hanem bénít 
és zülleszt. A holnapot a jelen istenes nekifeszülésével kell tiszteletben 
tartanunk, s nem bámuló, méla találgatással, főleg ha annak tárgya és 
iránya nagyonis emberi.

7—8. v. A titkok az Űréi — e földi egyéni és kollektív sorsunkat ille
tően is. Válhatnak ugyan valóra emberi remények, ubi et quando visum 
est Deo, de nem ezért hiszünk, és a legkevésbé sem írhatunk elő Istennek 
bármit is, „Uram, ha szeretsz . . . ” jelszóval. Ö erélyesen leereszti a sorom
pót, s energiánkat egyetlen isteni hanemme 1 sokkal jobb területre irá
nyítja át: a Szentlélek uralma alá. Teremtő szavával teljes lehetőséget ad 
az engedelmességre. S nem valami okos missziói stratégia vezeti sikerre 
a tanítványokat, hanem csakis a nélkülözhetetlen Szentlélek teszi acélossá 
a szívüket és hitelessé bizonyságtételüket. Hogy a félpogánynak számító 
Samáriára, sőt az egész földre is érvényes mandátumuk, tkiadós lelki
pásztori körzet), az Isten tagkeblűségét mutatja: nem ismer nemzeti, 
faji, vallási, vagy másjellegű megkülönböztetést, hanem minden embert 
hív bűnbocsátó szeretetébe.

9 Ezeket mondván szemük láttára felemelkedett és felhő vette föl, 
(eltakarva őt) szemük elől. 10 S miközben feszülten egyre az égre néztek 
a távozó után, íme két férfi már ott állt mellettük fehér ruhában 11 és így 
szóltak: Galileai férfiak, mit álltok itt az égbe nézve? Ez a Jézus, aki 
felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön majd el, ahogyan a menybe menni 
láttátok.

9. v. Már Salamon tudta, hogy Istent az „egek egei” sem fogadhatják 
be (1 Kir 8,27), vagyis hogy Isten nagyobb az égnél, több annál, kifejez- 
hetetlenebb, meghatározhatatlanabb. A csillagászati távcsövek növekedé
sével csak a leggyermetegebb vallásosság számára kerülhetett Isten „la
kásínségbe” . ö t  képtelenség a térhez, vagy bármely más emberi kategóriá
hoz viszonyítani. A legmodernebb kifejezésekkel sem tudnánk tényleg 
jobban „leírni” a mennybemenetelt, mint Lukács. „Egy aranyat kapsz 
tőlem, ha megmondod, hol van Isten” — mondta egy francia bíboros egy 
11 éves gyermeknek, akiből később Franciaország egyik legkiválóbb állam
férfin lett. „Én pedig kettőt adok neked — felelte a gyermek — ha meg
mondod. hol nincs.” — Mindemellett Lukács leírása igen takarékos, kerül 
minden mitologikus cifrázást..Az a felhő sem atmoszférikus képződmény 
elsősorban; jelen van ott, ahol Isten csodálatos cselekvése megy végbe. 
Dn 7,13 mellett v. ö.: 2 M 16,10; 13,21; 24,15; 40,34; 5 M 33,26; Zsolt 97,2; 
104,3; Mt 17,5; 1 Kor 10,1—2; 1 Th 4,17; Jel 14,14. A felhő azt jelenti: ami
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itt történik, az hozzáférhetetlen a közvetlen tapasztalás és tárgyszerű meg
ragadás számára! (Inkább az akar megragadni bennünket.) A fontos any- 
nyi, hogy elszakad az utolsó szál is, ami Jézust bizonyos értelemben niég 
az empirikus világhoz kötötte, most már végérvényesen ezek fölött van, 
s hozzánk mégis közelebb, ment ereje-hatalma áthat az egeken, ahonnan 
„mindeneket magához von” .

10. v. Ez minden hamarabb, mint valamiféle szentimentális búcsú
jelenet. Csak félre az égbenéző érzelmeskedéssel, el a fantázia-égtől! Isten 
követei mondhatni előre megfontolt szándékkal összetörik a hangulat 
varázsát.

11. v. Ébresztés ez a misztikus révedezésből: Arra gondoljatok, hogy 
ez az Emberfia ugyanígy jön majd vissza is, mint aki csak átment a szom
szédba, olyan egyszerűen és nehézség nélkül. De addig — ez már a ti 
dolgotok!

VÁZLAT

Kicsodám van az egekben?
1. Nem világidegen isteneszmény, hanem az élő és ható Krisztus.
Akár fantáziánk, akár fogalmi apparátusunk teljesen csődöt mond, ha

a „mennyről” kell szólanunk, mert legfeljebb kísérletképpen mondhatunk 
valami részben találót róla, hiszen tulajdonképpen el sem képzelhetjük. 
Nem a világűr legfelső emelete, nem tehetjük kutatásunk megfogható tár
gyává. Isten akarata maradéktalan érvényesülésének a szférája — mond
hatnánk talán. A mennyről úgy hisszük, hogy igen messze van — persze, 
ez minőségi „távolság” — Jézus révén mégis bekapcsolódhatunk erőterébe. 
Világraszóló fordulat az ő mennybemenetele, mert ezzel kezdődik meg 
cselekvésének második fázisa: „onnan felülről” kihat ránk, megragad, 
szolgálatba dob, szeretefünkkel mintegy célbaveszi a világot, hogy meg
ajándékozza!

2. Nem kiszolgálóm, hanem teljhatalmú Uram,
Izráel királyságának visszaállítását remélve akaratlanul is saját szájuk 

íze szerinti „megváltást” vártak volna egyes tanítványok. „Majd mi, ke
gyesek! Majd mi, egyház’” Milyen könnyen becsúszik az önzés még az 
olyan hitbe is, amely igazán nem mondható komolytalannak. De a meg- 
dicsőült Krisztus nekünk — akár egyénileg, akár közösségileg — nem 
asszisztensünk, hanem teljes jogú parancsolónk (s nagyon jó, hogy így 
van ez). A Szentlélek erejével lehet csak életünk egészével „az odafelvaló- 
kat keresni” (Kol 3,1—3), vagyis adott helyzetünkben óráról órára ren
delkezésére állni szolgálatba küldő, áldó erejét általunk másokra sugárzó 
Urunknak, s tanúinak bizonyulni kicsiben és nagyban egyaránt.

3. Nem egy rég távozott előkelő idegen, hanem maga a Jövendő.
A mennybemenetelre nem „emlékezünk” , amolyan tisztelgő ünnep ke

retében, a patinás hagyományt megbecsülendő. Fejünket sem kell tör
nünk, hogy modern felfogásunknak s életünknek mit tartsunk meg a föl
dön járt Názáretiből. Ö már döntően más, amennyiben ismét fölvette 
isteni létformáját, és többé meg nem aláztatik (Jel 1,13—18!), sőt ő ad időt 
irgalmasan, hogy mi adjuk meg magunkat neki kegyelemre. A végső és 
múlhatatlan Valóság, a nagy Igazság (Jn 16,10!), amire abszolút hosszú 
távon lehet építeni, az hogy övé minden hatalom mennyen és földön. 
S amikor ő hív és engedelmességre indít, akkor a jövő felől közeledik s 
arra akar felkészíteni, hogy ez eljövendő tökéletesség letéteményeinek 
bizonyuljunk.

Kicsodám van az egekben? — kérdezte hajdan a zsoltáros. (73,25)
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Az ige így felel: Az élő és ható Krisztus, teljhatalmú Uram, aki maga a 
Jövendő.

Felhasznált irodalom: Hans-Joachim Iwand, Predigt-Meditationen; 
Hermann Wolfgang Beyer, Die Apostelgeschichte, NTD; Wemer de Boor: 
Die Apostelgeschichte, Wuppertaler Studienbábel.

Bodrog Miklós

HÚSVÉT UTÁNI 6. VASÁRNAP (EXAUDI)
1 Pt 4, 7— 11

7 Minden dolgok vége pedig közel van. Legyetek hát meggondoltak 
és józanok az imádkozásra; 8 mindenekelőtt pedig bensőséges szeretet 
legyen bennetek egymás iránt, mert „a szeretet vétkek tömegét fedezi 
el” . 9 Legyetek vendégszeretők egymással szemben, zúgolódás nélkül; 10 
mélyítek milyen kegyelmi ajándékot kapott, egymásnak azzal szolgálja
tok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; 11 aki igét hirdet, mint
egy Isten szavait (szólja), aki (valami), szolgálatot tölt be, mintegy abból 
az erőből (végezze), amit Isten ad neki, hogy mindenben dicsőíttessék az 
Isten Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom mindörökké, 
ómen.

Perikópánk „kifogástalanul” kerek, 7a és 11b foglalják keretbe. Meg
közelítését a pár nap előtti ünnep mondanivalójából kiindulva kísérel
ném meg: Krisztus a jövő felől szólít meg és hív engedelmességre. Tex
tusunknak is ez az alapmotívuma, innen indul az

EGZEGÉZIS
7. v. A telos egyszerre cél és vég, mikor melyik árnyalata hangsúlyos, 

de egyik jelentését sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Sófronésate: legye
tek értelmesek, bölcsek, meggondoltak, mértékletesek. A  sófronein és 
néfein már Plátonnál a szellemi egészség jelei, itt azonban a Végső Igaz
ság adja tartalmát, a kozmikus záróaktus közelléte, ami egyben az Üj 
Szent Világ kezdetét inaugurálja. Az éngiken-hez („közel jött” ) v. ö.: És 
56,1; Ez 7,7; 9,1; Mt 3,2; Mk 1,15. Józanság az, ha életünk minden órája 
egybevág az Eljövendő akaratával, ha mindig, mindenekfölött Vele szá
molunk, őt érvényesítjük magatartásunkban. Ilyen mentalitással lehet 
csak igazán megfelelő teret biztosítani — időileg és lelkileg — az imád
kozásnak, ami nélkül nem lehet mindvégig helytállni az engedelmesség
ben.

8. v. E helytállásban a szereteti a vezérszólam, hiszen ez „a tökéle
tesség kötele” (Kol 3,14), vagyis ez fogja ékes rendbe, ez koordinálja a 
különféle karizmákat, melyek nélküle szétesvén mit sem érnének (1 Kor 
13). Ez a „kötél” ne legyen hát papírból, hanem valódi, Istentől kapott 
legyen, s ne kierőlködött .forma, szöveg, modorosság, illem. Ennek a ben
sőséges szeretetnek van csak tartóereje, erre eshet az eső, nem ázik el 
papírspórgaként s nem hullik szét a vele átkötött rőzseköteg. (1 Pt 1,22) 
Ennek az ajándéknak a birtoklásáért persze naponta meg kell vívnunk 
„ama nemes  ̂harcot”. A szeretetről még csak annyit, hogy emberségünk 
egyetlen relációjára sem korlátozható (legtöbbször az érzelem területére 
szorítják), s ahogyan Isten szeretete az egész embert szólítja és ragadja 
meg, úgy a diadalmas szeretet egész lényünket járja át, értelem- és érze
lemvilágunkat éppúgy, mint akaratunkat, vagy fantáziánkat. A Péld 10,
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12-ből vett idézetnél aligha dönthető el végérvényesen, hogy arról van-e 
szó: a szeretet nagyvonalúsága átnéz a másik bűnei fölött, vagy arról, 
hogy a szeretet gyakorlása esik egy vonalba Isten bűnbocsátó kegyelmé
vel. (Mt 5,7) Utóbbi esetben sem kell szünergizmustól félnünk. (Hasonló 
problémát nyújt Jak 5,20.)

9. v. Az újszövetségi vendégszeretet főleg elesettek, szegények, hitü
kért háborúságot szenvedők segítésére biztat. (Mt 24,44; Lk 14,13; Zsid 
13,2) Hogy ez jelent bizonyos terhet és kockázatot, arra a zúgolódástól 
való óvás utal. Ez a szolgáló magatartás csak akkor lehetséges, ha ismé
telten tudatosítjuk, hogy amink van, mind az Istené, s arra való, hogy 
kezelésünkben áldó szeretetét demonstrálja. így szerezhetünk magunknak 
barátokat a hamis mammonból, vagyis tehetjük áldás eszközévé a mú
landó világ gyorsan illanó javait. „Cselekedeteik követik őket!” (Jel 14,13)

10. v. Nem véletlen, hogy a karizmák (v. ö. Hm 12,6k; 1 Kor 12,4k) 
éppen a mennybemenetel ünnepe utáni vasárnap kerülnek szóba: Ef 
4,7—8. Már van honnan kapni őket! A hangsúly mindenesetre az Aján
dékozón van. (1 Kor 3,6—7.) Amit pedig kaptunk, másokra nézve kaptuk, 
nem dísznek!

11. v. „Aki beszél” — aligha általánosságban van itt szó a „beszédről” , 
hiszen kat’exochén lelkiajándékokat, pontosabban kettőt említ az apostol: 
az igehirdetést, majd pedig a szolgálást. Az igehirdető tehát ahhoz tartsa 
magát, amit Isten mond, mert a gyülekezet nem az ő egyéni véleményére 
kíváncsi — mi több, nem is arra van szüksége. „Így szól az ÜR!” — en
nek valóságánál kezdődik az igazi prédikáció. A diakonein-nál elsősor
ban talán Csel 6 elejére kell gondolnunk ezúttal, anélkül, hogy beszűkí
tenénk a fogalmat az „asztalok szolgálatára” . (A diakonia sokrétűségéhez 
lásd: Lelkipásztor, 1964, 387. oldal.)1 A szolgálathoz az erőt Isten adja, jut
tatja (chorégei). A chorégos volt az antik színházban, aki a tánckar (cho- 
ros, kórus) számára előteremtette, illetve saját zsebéből megadta az elő
adás költségeit. Nos, Isten garantálja, hogy lehet „miből” szolgálnunk, 
ha akarunk. Bármilyen kegyelmi ajándékkal úgy kell élnünk, hogy az már 
az ideigvaló világban hirdesse Isten dicsőségét — Jézus Krisztus által, 
mert ő az egyház feje és ereje — addig is, míg eljön a teljesség.

Vázlat-kísérlet:

MIRE SZABADÍT FEL A  MENNY ÉS FÖLD URA?
1. Józanságra. Nem kell okvetlen hívőnek lenni ahhoz, hogy az alko

hol és a különböző „önrongálási cikkek” veszélyeivel tisztában legyen az 
ember, sőt, hogy azokkal szemben bölcs önmérséklet, vagy tartózkodás 
jellemezze. A Szentírás azonban sokkal többet ért józanságon és meg- 
gondoltságon: azt, hogy végső valóságként Jézus Krisztussal, mint meg- 
dicsőült Urunkkal számolunk, s ez határozza meg értékítéleteinket, gon
dolkozásunkat, döntéseinket, ez formálja magatartásunkat krisztusszerűvé. 
Utam végén Ó áll, s nekem féléje kell tartanom minden cselekedetem
mel. S erről az útról nem téríthet le a pillanatnak sem fájdalma, sem 
öröme, mert „józan” vagyok: rá van beállítva az életem, behangolva kö
vetésére, hullámhosszán tájékozódom — s ennek a „rádió-irányítottság
nak” legfőbb eszköze az imádság. Rászorolunk erre, hiszen a repülőgép
nek is kell az irányítás újra meg újra.

2. Szeretetre. Ez ott kezdődik, hogy Isten szeretete egyszercsak elér, 
megaláz, majd fölemel — s így „józanodom ki” a magam körül forgásból 
mások iránti szeretetre. Ekkor már nem az bánt csupán, hogy kevés sze-

242



retetet kapok, hanem az is, hogy keveset adok. Már nem „bevételre” dol
gozik az életem, mert jobb, üdvösebb dolog adni, mint 'kapni — s még 
magam is ez által gazdagszom. Nem is azt vizsgálgatom immár: meg- 
érdemli-e az a másik, hogy szeressem, hanem egyszerűen szeretni igyek
szem, mert iszüksége van rá. (Az anya sem kérdi: megérdemli-e a cse
csemő a tejet. Ez nem kérdés! Kell neki, ez a fontos!) A mi szeretetünk 
persze könnyen elfogy, „összecsuklik”, de az Istené nem, mert az hordozza 
az egész világot — van tehát utánpótlás, csak a kapcsolatom legyen meg 
fölfelé! Persze döntő jelentőségű ennek az utánpótlási vonalnak a „kar
bantartása” , különben „üzemanyag” híján leáll minden. De ha megvan 
az összeköttetés, akkor árad az energia, ami belőlem ugyan ki nem telne! 
Amit az ige úgy mond, hogy buzgó, vagy bensőséges szeretet, azt némi 
szabadsággal úgy mondanám „maiasan” , hogy elszánt szeretet. Kell ehhez 
jó adag eltökéltség, amely nem ijed meg egykönnyen különben szomorú 
tapasztalatoktól. Sok vétket tud elfedezni, mintha az nem is lenne. „Fe
dezzétek el a másik szégyenét s ne ejtsetek sebet, melyet be nem gyó
gyíthattok” — prédikálta Luther. Így képes a szeretet elszakítani a bizal
matlanság, nemtörődömség, gyűlölködés láncát, melyben egyik szem a 
másikat szüli, hogy helyébe a szeretet köteléke kerüljön, indulatok he
lyett a szent józanság átfogó, összetartó erejével, hogy gyümölcsei legye
nek, a családtól a nagyvilágig, napjainktól az örökkévalóságig.

3. Szolgálatra. Természetes tulajdonságai, szerzett képességei vagy 
tudása alapján még senki sem alkalmas Isten szolgálatára. Csak Ö tehet 
azzá. Ha azonban bekapcsolódtunk az Ö energiahálózatába, akkor ennek 
jelei — „az egészség tünetei” — észrevehetők életünkön. Az ige ezúttal 
különösen arra mutat rá, hogyan kell ennek megnyilvánulnia a gyüleke
zet életében, a keresztyének egymáshoz való viszonyában. Ha a hit enge
delmességében élünk és gyarapodunk, Isten keze alatt nevelődünk, az 
egész lényünket, magatartásunkat formálja. S mivel Isten nem szűk
markú, megáldja különböző lelki ajándékokkal azokat, akik kitárják előtte 
életüket s alárendelik szent akaratának, de avégre, hogy az az áldás to
vább is jusson másokhoz. Egész biztosan bármelyikünknek lehet hasznos 
szolgálata a gyülekezetben, csak vegyük észre, csak akarjunk szolgálni, 
csak éljen bennünk a józanságra ébredt, másokért fáradni kész szeretet 
Isten tárházai nyitva állnak!

A megdicsőült Krisztus hatalmas ereje mintegy a jövőből s a jövő 
felé formálja-irányítja életünket. Mennybemenetele óta tart a végső világ
korszak, amelyben szüntelenül vizsgázunk abból: mennyire látszik meg  ̂
rajtunk az Ö gazdagságának kiáradása, mely józanságra, szeretetre és 
szolgálatra szabadítja fel az engedelmeseket.

Megjegyzés. Természetesen sok gondolatot lehet még beledolgozni a 
fenti vázlatba, akár az egzegézisből, akár attól függetlenül. A vázlatban 
inkább áttekinthetőségre és az összefüggések megmutatására törekedtem. 
A felhasznált irodalom főleg Iwand Predigt-Meditationen-je és Windisch 
kommentárja a Handbuch zum NT sorozatból.

Bodrog Miklós
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PÜNKÖSD VASÁRNAP
Csel. 2, 1— 13

A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ

1. v. „Mikor pedig betelt az ötvenedik n a p ...”
2. v. „Zúgás támadt az égből, mint amikor erős szél fú j....” („for

gószél”, New English Bibié).
3. v. „És lángnyelvek jelentek meg előttük s szétoszolva mindegyi

kükre rászállt. . . ”
10. v. „az itt tartózkodó rómaiak” . . .
11. v. „Isten nagy tetteit”

EGZEGÉZIS
A hagyományos, óegyházi epistolai, pünkösdvasárnapi textus nem 

könnyű feladat elé állítja a mai igehirdetőt. Csel. e néhány verse az 
ún. pünkösdi esemény elbeszélést tartalmazza. Az elbeszélés történeti
ségének kérdéseibe jobb, ha e helyütt nem bocsátkozunk bele. Vitatott 
ugyanis, hogy hol is gyülekeztek össze a tanítványok (magánháznál, 
vagy a jeruzsálemi templom egyik csarnokában) s kik is értendők a 
„pantesz”-en, ill. milyen szélesre kell ezeknek körét vonni, mikor történt 
az esemény (egyszeri, vagy megismétlődő eseményről van-e szó) s a 
hatás inkább a glosszolalia, vagy az igehirdetés irányába utal. Ez 
utóbbi kérdésre még visszatérünk. A történeti kérdések azonban nem 
érintik az esemény lényegét s ez: a gyülekezet visszaemlékezése a 
Pneuma elemi erejű megnyilvánulására.

A történést képekkel akarja kifejezni az elbeszélő. E képek jelzik 
a valóságot („hószper” , „Hószei”), de nem azonosak azzal. A hang- és 
fénytünemény (szélzúgás, tűznyelvek) jelzi az egyébként megfoghatat
lan lelki, belső folyamatokat. A Pneuma nem szél, nem tűz és nem 
is galamb; e képek csak a Pneuma jelenléténék, pontosabban működé
sének, hatásának a jele. Ilyen képes beszédet egyébként ma is haszná
lunk, amikor pl. „ragyogó szemek”-ről, „sugárzó” arcról, „tündöklő” 
tekintetről, „tüzes” pillantásról stb. beszélünk, jóllehet nyilván nem 
fizikailag is értékelhető, illetőleg regisztrálható fényjelenségekre gon
dolunk. Az ősgyülekezet a bekövetkezett eseményben egyébként L/k 
3, 16 beteljesedését látta.

Az esemény jelentősége abban van, hogy megteremti a húsvét utáni 
gyülekezetei, pontosabban megteremti a kontinuitást a húsvét előtti 
tanítványi sereggel. Péter beszéde — még ha esetleg időileg jóval ké
sőbbinek tekintendő is, mint a pünkösdi esemény — értelmileg min
denképpen hozzátartozik a perikópához. Ebben jut ugyanis kifejezésre 
a tanítványoknak az a tudata, hogy Jézus beteljesítette ígéretét, nem 
hagyta övéit magukra, hanem ezentúl ilyen módon — a Pneuma mód
ján — lesz velük. Nem az „egyház születésnapjáról” van itt tehát szó, 
amint ezt néha mondani szokták — ami már csak azért sem helyes, 
mert eltekint az Ót-i gyülekezet valóságától — hanem arról, hogy ah
hoz, hogy egyház legyen, egyház történjék mert az egyház nem 
statikus valóság, hanem dinamikus esemény — kívülről, „felülről” 
való beavatkozásra van szükség és éppen Istennek ezt a munkáját 
fejezi ki a Pneuma valósága. Nem „magától” indulnak meg a tanítvá
nyokban azok a lelki folyamatok, amik azután a hit magatartásában 
jutnak kifejezésre, hanem a Pneuma hatására. Ami történik, az a tanít
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ványok lelkében történik, de nem „spontán”, hanem indíttatásra. S ezt 
az alapjában elrejtett lelki történést is csak megnyilvánulásaiban lehet 
észlelni.

Ez a megnyilvánulás a beszéd. A tanítványok szólni kezdtek. A Lé
lek és az ige, Pneuma és logosz, spiritus és verbum összetartoznak. A 
Lélek az igében manifesztálódik s az ige vehiculuma az emberi beszéd. 
Ahol a Pneuma működik, ott igehirdetés támad és csak ott van ige
hirdetés — a szó bibliai értelmében — ahol a Pneuma van jelen.

Vitatott a tanítványok pünkösdi szólásának jellege. A „különböző 
nyelvek” (4. v.) és „mindegyik a maga nyelvén” (7. v.) egy ún. „nyelv
csodára” látszik utalni: a tanítványok váratlanul olyan nyelveken szó
laltak meg, amiket azelőtt nem ismertek, nem tanultak s így nem is 
beszélhettek. Ez a jelenség az ún. glosszolalia irányába utal. Az UT- 
ban a „glósszai” , „géné glósszón” , „en glósszé (-ais) lalein” kifejezésekben 
fordul elő (I. Kor. 14, 1—27; 12, 10. 28. 30; 13, 1. 8; Csel. 10, 46; 19, 6). 
A nyelvekenszólás jelenségén általában azt értik, amikor a misztikus 
önkívületi állapotba jutott ember olyan szavakat, mondatokat mond, 
amelyek környezete számára nem érthetők, mert idegen, talán már nem 
élő, vagy éppen „mennyei” nyelvekből valók. Éppen érthetetlensége s 
így a be nem avatottak számára értelmetlensége miatt Pál ezt a jelen
séget nem sokra becsülte, ill. ennek fölébe helyezte az igehirdetést. 
Hogy pünkösdkor ilyesmi történhetett, arra látszik utalni a 13. v. meg
jegyzése is: A körülállók, akik a szélzúgás zajára (6. v.) csődültek ösz- 
sze, gúnyolják a tanítványokat, akiknek viselkedése a mámoros ember 
értelmetlen dadogására, kurjongatására emlékezteti őket.

Ellentmondani látszik azonban e feltevésnek a 11. v., ahol a hall
gatók azt tanúsítják, hogy a tanítványok nagyon is értelmesen, sőt fél
reérthetetlenül hirdették nékik Isten nagy tetteit. Ez az igehirdetés 
különböző nyelveken — a hallgatóság nyelvein — hangzott el, tehát 
itt is van szó nyelvcsodáról. A döntő azonban az, hogy a beszéd, ill. 
beszédek tartalma világos, értelmes igehirdetés Isten nagy tetteiről.

A két ellentmondó, vagy legalábbis annak látszó elbeszélés talán 
két különböző pünkösdi hagyomány egybedolgozásából adódott. Egyik 
inkább a nyelvekenszólásban, misztikus extázisbán látta és kereste a 
Pneuma hatását, másik inkább a hatalmas erővel megszólaló missziói 
igehirdetésben. Könnyen lehetséges, hogy mindegyik visszaemlékezés 
tartalmaz igazságot; a tanítványok viselkedésében egyik is, másik is je
lentkezett, a nyelvekenszólás is és az igehirdetés is. Az apostoli gyüleke
zetek életében nyilván az utóbbira került a hangsúly és ez sorsdöntő 
volt a fiatal keresztyénség további fejlődésére. A tanítványok első 
nyilvános fellépésében a húsvéti hit erejével megszólaló igehirdetés do
minált. S ezt a 13. v. sem erőteleníti meg, mert ez csak arról tanús
kodik, hogy „mások” csúfolódtak (heteroi), vagyis a jelenlevők egy 
csoportja nem értette meg a tanítványok szavait. Márpedig minden ige
hirdetés normális hatásához tartozik, hogy némelyek megértik és be
fogadják, mások viszont nem (Mt 13, 3—23). Sőt éppen a hirdetett igé
nek ez a megosztó hatása jellemző az igazi, Pneuma által történő, ige
hirdetésre. Vagyis ez azt is jelenti: az igehirdetésben a Pneumának ket
tős szerepe van, kell, hogy legyen. A hirdető és a hallgató tekinteté
ben egyaránt. Csak Pneuma által hirdethető Isten igéje, vagyis a Lé
leknek a hirdetőben kell elvégeznie a maga munkáját először, azután 
pedig a hallgatókban, mert csak a Pneuma támaszhat igazi hallást, a 
hirdetett ige meghallását, tehát hitet.
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A PRÉDIKÁCIÓHOZ
„Mikor Isten karácsonyt csinált — az emberek aludtak. Aludtak 

húsvét éjszakáján is s pünkösdkor — ültek” (W. Lüthi).
A prédikáció témája — a prédikáció születése. Pontosabban: annak 

a titoknak a megsejtetése, ami az igehirdetés mögött van. S itt az ige
hirdetés képzetét a legszélesebb értelemben vesszük. Tehát nemcsak a 
templomi prédikációra gondolunk, hanem a testvéri beszélgetésre is 
(Schmalk. C.), s mindarra, ami a kettő között van. Mindebben a Lélek 
munkáját kell felismernünk. Az egyházban nagy dolgok csak a Lélek 
által történnek — s ezek a nagy dolgok néha nagyon egyszerűek és 
éppen nem mutatósak. Talán csak annyi, hogy a megbocsátás, a vi
gasztalás, a tanács testvéri szava hangzik szívtől szívig. Ezt is a Lélek 
teremti éppen úgy, mint egyháztörténetet formáló reformációt. S a Lé
lek teremt halló füleket, megnyílt szíveket is az ige számára. A gyüle
kezetnek mindig egészen nyitottnak és készségesnek kell lenni a Lélek 
befogadására. E nyitottság azonban nem tétlenség, hanem feszült vá
rakozás, kérő kitárulás. Persze — már ez is a Lélek munkája ben
nünk.

Dr. Groó Gyula

PÜNKÖSD MÁSODIK NAPJA
Csel 10, (42— 43) 44— 48/a

ALAPIGÉNK
AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ IGÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Előző nap, pünkösd vasárnap Csel 2, 1—11-ről prédikálunk, ami az 
igazi pünkösdi történet. A másodnapi ige t. k. ennek az első pünkösdi 
történetnek megismétlődése. Ebből adódik sok hasonlóságuk. Mindkettő
ben szól Szentlélek kitöltéséről, a nyelveken szólásról, igehirdetésről, 
a hallgatók elcsodálkozásáról stb. A különbség inkább a sorrendben 
van: pünkösdkor először i a Szentlélek kitöltése (az apostolokon), nyelve
ken szólás, Péter prédikációja, keresztség és végül a Szentlélek elnye
résének ígérete a hallgatóság felé. Alapigénkben pedig: Péter ige
hirdetése, hallgatóság kapja a Szentlélek ajándékát, nyelveken szólás 
és végül a keresztség. A perikópa által kijelölt versek azonban első nap 
nem tartalmazzák az igehirdetés tartalmát, inkább az igehirdetés meg
indulásának kegyelmi előzményeit. A másodnapi ige viszont szinte 
ennek folytatásaként a már előretörő evangélium korlátokat nem ismerő 
hatásáról beszél. Ezért feltétlen ajánlom a 42—43. versek felolvasását, 
mert ezek a versek összefoglalásszerűen adják az igehirdetésnek mind a 
parancsát, mind pedig a tartalmát, mint a 43—48. versek előfeltételét.

Oltári ige János 3, 16—21, mely Jézus Nikodémushoz intézett szavait 
(ül. jánosi továbbförmálását) tartalmazza. Ebben az igében centrális 
helyet foglal el a 17. vers: Nem azért küldte Isten az ő Fiát a világba, 

hogy elkárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassák a világ őál
tala. Nikodémus története egy héttel későbbi evangélium, Szenthárom
ság ünnepén.

ALAPIGÉNK IGEBELI ÖSSZEFÜGGÉSE
Csel. 1—7. részéig a zsidók közt végzett missziói munkáról számol 

be. A 8. fejezetben Fülöp Samáriában hirdeti az evangéliumot, majd 
a „szerecsen főember” megtérése van megírva. Egyik a zsidóságtól el
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szakadtak területe, a másik a zsidósággal szimpatizálók egyre táguló 
köre. Ehhez kapcsolódik a 10. fejezet, amely csak a pogány Korné- 
liusnak, családjának és ismerőseinek megtérését és az azt megelőző 
előkészítő történeteket írja- le. Ez vezet a 11. fejezethez, ahol Jeruzsá
lemben már a pogány-keresztyénség nagy kérdését tárgyalták az aposto
lok. E tárgyalás fő témájának súlyát az mutatja, hogy Komélius meg
térését Lukács milyen részletesen írja le. Hogy Istennek magának kel
lett itt közbelépni, Kornéliust és Pétert „megdolgoznia” , hogy egyálta
lán a találkozás lehetővé válhasson. Csak Istennek ilyen megelőző nagy 
stratégiája hozhatta létre Isten szándékának győzelmét: hogy az evan
géliumot a pogányöknak is maradéktalanul hirdessék.

Kornélius az itáliai szabad csapatok századosa, nem prozelita, ha
nem vallásos pogány ember. Péter hallgatósága is mind ilyenek lehet
tek. Méghozzá elég sokan 10, 27. tanúsága szerint. Az egész fejezet 
mottójaként a 34—35. verset említhetjük: „Nem személyválogató az Is
ten, ha minden nemzetben kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselek
szik.” Ezen a t. k. istentiszteleten zsidók csak azok vesznek részt, akik 
Péter kísérőiként vannak jelen.

ALAPIGÉNK EGZEGÉZISÉHEZ

 42. v. Paréngeilen, parangelló: parancsol, utasít, felszólít. Az ige
hirdetése nem hangulat vagy ihlet kérdése. — Tó laó: a népnek (sin- 
gularis!), ami elsődlegesen Isten népére vonatkozik. Itt a probléma, me
lyen teljesen Péter sem tudta magát igehirdetésében túltenni. A zsidó 
nyelvhasználat és felfogás tör itt is be. Pedig: Csel. 1, 8. „lesztek tanúim 
Jeruzsálemben, Júdeábán és Samáriában, egészen a föld végső hatá
ráig” . Továbbá Máté 28, 19. „tegyetek tanítványokká minden népeket” . 
— Diamartürasthai, diamartüromai: tanúul felhívni, bizonyságot tenni 
valamiről, ünnepélyesen tanúsítani, sürgetően lelkére beszélni. — 43. 
„Bűneik bocsánatát veszik mindnyájan” . A beszéd kiindulópontjához 
fordul itt vissza Péter: „Most értem meg igazán, hogy nem személy
válogató az Isten.”

44. v. Epepesen, piptó: ráesik, rászáll, ráhajol, ráborul, megszáll. 
Szentlélek vette hatalmukba őket. Itt még a keresztség előtt. Csel. 8, 
16—17. v-ben előbb megkeresztelkednek és nem kapták a Szentleiket, 
csak később, fcézrátétel által. Pünkösdkor is a Lélek ajándéka ígéret. 
A biblia alapján nem igazolható az időrendiség, hogy hogyan következik 
egymásból a keresztség és a Szentlélek vétele. De hogy mindig együtt 
van a kettő és hogy a Szentírás mindig szoros összefüggésben látja e 
kettőt, az tény.

45. v. Exestésan, existamai: megrémül, eliszonyodik, megborzad, 
magán kívül van. A lehetetlenséget, az elképzelhetetlent látó-halló em
ber tipikus lelkiállapota. — Peritomé: a körülmetélkedésből való hívek 
(új fordítás: „zsidóságból való hívek). A körülmetélkedéssel való meg
jelölés jellemzőbb, többet mondóbb az akkoriak számára. Ez nemcsak 
faji és rituális közösségi hátteret jelent, hanem azt a meggyőződést is, 
hogy Isten kizárólag ezzel a néppel kötötte meg szövetségét; Ha elfo
gadták az apostolok igehirdetését, ti. azt, hogy ugyanez az Isten küldte 
el Jézust, akkor az alapige- eseményei szembeállították őket meggyőző- 
désükkkel. Több mint ezeréves magasabbrendűség, hit és történelmi 
hivatástudat kerül itt krízisbe. — Ekkehütai, ekheó: kiönt, kitölt.

46. v. Ékouon, akuó: hallani. — Lalountón glossais: a nyelveken 
szólás problémáját veti fel. Az első pünkösd esetében megértik az ide
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gén nyelvűek is a bizonyságtételt, más esetekben azonban érthetetlen, 
artikulátlan eksztatikus beszéd. Az Üjtestamentum korában annyira 
magátólértetődő kísérőjelensége minden vallásos elfogult állapotnak, 
hogy a zsidó-keresztyének előtt ez a legnagyobb bizonyítéka annak, 
valóban a Lélek töltetett ki Kornéliusékra. — Megalünontón, megalünó: 
megnagyobbítani, naggyá tenni, dicsérni, magasztalni. „Isten magasz- 
talása” arra utal, hogy vallásos extázisuk azonban megmaradt mindig 
a tudatosság határán. Tudták, hogy vallásos élményükért Istennek legyen 
hála. (Nem önmagáért való „transz” .)

47. v. Kólüsai, kólüó: gátolni, akadályozni, visszatartani, megta
gadni (mármint azt, hogy megkeresztelkedjenek). Péter így vall Jeru
zsálemben is: „Ki vagyok én, hogy az Istent ebben megakadályozhattam 
volna.”

48. v. Prosetaxen, prostasso: meghatározni, meghagyni, megparan
csolni. Péter határozott utasítása a zsidók tiltakozása vagy Kornélius 
vonakodása ellenére.

ALAPIGÉNK MONDANIVALÓJA ÉS MAI AKTUALITÁSA
A 10. fejezetnek világos szerkesztői tendenciája van. Ebbe az egy

séges irányba áll alapigénk is. Mondanivalóját ebben lehetne összefog
lalni: Isten szeretete nem ismer semmiféle határokat. Isten cselekvő 
kegyelme hat el az evangélium hirdetésén keresztül mindenkihez. Aján
dékaiban nem kivételez. Ugyanolyan gyermekeivé teszi a hozzá újon
nan érkezetteket, mint azokat, kik régóta ott tudják magukat Jézus 
nyájában. Az első keresztyén generáció korában a legnagyobb ezt gátló 
akadály az volt, hogy a zsidóságból származó keresztyének nem tudtak 
egyenrangú testvérekként a pogány származásúakra tekinteni. Egyik jele 
ennek, hogy előbb a zsidóválételt (körülmetélkedést) követelték a pogá- 
nyoktól, utána csak a keresztséget.

A keresztyénség története folyamán minden korban megvolt az egy
házban a magukat felsőbbrendű keresztyéneknek vallók csoportja. Az 
elkülönülésnek, ill. a felsőbbrendűségi tudatnak mindig megtalálták az 
ideológiáját, hogy azt igazolhassák. Ilyen ideológiák voltak a tradíció, 
a szukcesszió, a magasabbrendű életforma (szerzetesség), az igaz hit 
birtoklása, a többségi elv, a hatalom, a magasabbrendű fajiság, a civi
lizáció foka, a kvalifikált kegyesség stb. Ezek miatt az elvek miatt 
mindig a keresztyénségen belül levők egyre elszakadtak Isten egyete
mes szeretetének gondolatától, másrészt a körön kívülieknek csak nagy 
áldozattal vagy megalázkodással lehetett Jézus egyházához tartozniuk. 
Ügyszólván a körön belüliek ellenére ragaszkodtak Jézushoz.

Igénknek mai aktualitását az adja meg, hogy ma is az egyház népe 
magát sokaktól elhatárolja különböző előítéletek és képzelt önvédelmi 
elvek eszközével.

1. Noha az ökumenikus gondolkozás a „levegőben van”, mégis kép
telenek vagyunk egymásra előítéletek nélkül tekinteni.

2. A  történeti keresztyén egyházak és az ifjú egyházak közt is itt a 
feszültség. A nyugati keresztyénség hitvallásaival, történetileg kialakult 
felekezeteivel, jellegezetesen nyugati liturgikus és kegyességbeli „kincsei
vel” csak .terheli, nehézzé teszi az ifjú egyházak kialakulását. Akadályoz
zák sokszor a felekezeti missziók egymást hazudtoló akciói, hogy Jézust 
megismerhessék és megszerethessék. A tradicionális egyházak elképzel
hetetlennek tartják, hogy a más vérmérsékletű emberek maguk alakítsák 
ki a maguk nyelvén a maguk keresztyén istentiszteleti formáikat és hit

248



vallásaikat. Természetesen erősen belejátszik ebbe a faji kérdés is, ami 
szintén sok színesnek lehetetlenné teszi, hogy a „fehérek’' evangéliumát 
magukénak érezzék.

3. Világvallások közt él a keresztyénség és az arányszámok nem a mi 
javunkra alakulnak. A számok ismeretében nevetséges ügyködés az, ami
vel az európai keresztyénség még mindig a világ gyámjának érzi magát. 
Igénkben Kornélius, vallásos ember volt, de se nem zsidó, se nem ke
resztyén. Valamiféle másfajta kegyességben élő ember volt. Ez arra fi
gyelmeztet miniket: egyszer komolyan kellene vennünk, hogy az egész 
világot szerető Istennek a többi vallásban élők is ugyanúgy szeretett gyer
mekei. Azon is kellene gondolkozni, hogy mit jelent: Jézus Isten bárá
nya, ki hordozod a világ bűnét. Csak a keresztyén világét? Istennek terve 
van mindenkivel! Csak ezzel a hittel hirdethetjük ma Jézust. Más „alap
állás” alkalmatlanokká tesz minket keresztyén mondanivalónk elmon
dására.

4. A régebbi kategória „vallásos-hitetlen” ma már nem kategória. 
Bonhoeffer óta teológiailag se kezdhetünk vele semmit. Inkább zavaró 
osztályozási rendszer, előítéletek tömegét elevenen tartó rossz szemlélet- 
mód. Csődjét ott érezzük, ha magunkat és szeretteinket kell valahová 
besorolnunk. A  vallásost és hitetlent elválasztó áthiidalhatalan szakadék 
szeretetünk fényében is kisebbé lesz. Hogy ne tűnne el Isten szeretetének 
mindent átható ragyogásában, sugárzásában.

Isten szeretete korlátokat nem ismerve tartja a világot fent, tesz 
benne hívőkké bárkit Lelke által, bármilyen körülmények és meghatáro
zottságok közt is él. Kik így övéi lettünk, teljesen egyenjogú, egyenértékű 
és egyforma súllyal bírók vagyunk minden tekintetben az egyházban, 
különösen pedig Isten közelségében.

VÁZLATOK
I. Hogyan valósul meg az igazi gyülekezet?

1. Krisztus hirdetése nyomán töltetik ki s Szentlélek.
2. A Szentlélek lerombolja bennünk az összes válaszfalakat és elő

ítéleteket.
3. A lerombolt válaszfalak lehetővé teszik a szeretet közösségét Isten

nel és emberrelL De mindig csak együtt!

II. Isten egyetemes szeretete
1. Krisztus hirdetése nyomán töltetik ki a Szentlélek.
2. Mai szakadékok hogyan csorbíthatják Isten egyetemes szeretetének 

kiteljesedését.
3. Hinni Isten egyetemes szeretetében az egyetlen konzekvens hit 

Jézusban, a világ Megváltójában.

Hl. Miért nem szimpatikusok a keresztyének?
1. Mert hirdetik Isiten szeretetét — de csak maguk felé hiszik ennek 

megvalósulását.
2. Mert hirdetik Isten hatalmát — de csak a maguk elképzelése sze-
. rint hiszik, hogy cselekszik az Isten.

3. Mert hirdetik Isten Lelkének határtalanságát — de maguk ebből 
a határtalanságból semmit se tudnak megélni.

Trajtler Gábor
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE

Rm 11, 33— 36

1. A  TEXTUS

Az egyházi esztendő nagy ünnepsorának Szentháromság vasárnapja 
a relatív befejezése és összefoglalása. Benne az egyház a teremtés, a meg- ’ 
váltás és megszentelés nagy művei mögött az Atya, Fiú és Szentlélek 
Isten dicsőségének titkát magasztalja évszázadok óta. A XX. század ke- 
resztyénsége számára ez az ünnep évről évre visszatérő alkalom arra, 
hogy számot vessen Isten-hite mai kérdéseivel, és útmutatást kapjon az 
igéből az élő Istennek mai, lélekben és igazságban imádására.

Alapigénk Isten létének és lényének az emberi értelem előtt megfog
hatatlan titkát tárja elénk. Az utolsó vers ugyanakkor 'bepillantást enged 
ennek a titoknak a kinyilatkoztatásába. Abba, amit Istenből mi, terem
tett és bűnös emberek, mégis megismerhetünk. Textusunk az Izrael idő
leges elszakadásának és végső hazatalálásának történeti titkával foglal
kozó 9—11. fejezetek befejező szakasza. A választott nép történelmében 
mutatja meg Isten bölcsességének és szeretetének végtelen mélységeit. Ez 
a kontextus fontos figyelmeztetés: a keresztyénség sem gondolati-filozó
fiai spekulációkban, hanem az üdvösségtörténet eseményeiben talál min
dig választ arra a kérdésre: kicsoda az Isten? Ma sincs más út — erre 
világít rá az igehirdetés.

33. v. „Ó, Isten — bölcsességben és ismeretben való — gazdagságá
nak mélysége! Milyen v kikutathatatlanok (Vulgata: incomprehensibilia; 
Luther-szöveg: unbegreiflich; Beza: inscrutabilia; Zürichi: unerforschlich) 
ítéletei (Zürichi: döntései, határozatai), és kinyomozhatatlanok útjai!” 
(Vulgata: investigabiles; Luther: unerforschlich; Beza: ami után nem 
marad nyom; Zürichi: unausdenkbar; új angol ford.: untraceable).

34—35. v. Ószövetségi írásidézet: Ézs 40,13, vö. Jób 11,7. Ki sejthette, 
ki ismerhette volna előre Istennek Izrael népe sorsában megmutatott gon
dolatait? Csak az, aki „Isten tanácsában” foglalhatott volna helyet, vagy 
adhatott volna valamit Istennek, hogy viszonzásul ebben az ismeretben 
részesüljön. Ilyen ember azonban nincs ezen a világon.

36. v. Egyetlen magyarázat van minden titokra Istenben: „Ötőle 
(Zürichi: aus ihm; új angol ford.: Source of all), Ö általa (Vulgata: per 
illum; új angol ford.: Guide of all) és Öreá nézve (Nestle: eis autón; Lu
ther: zu ihm; Zürichi: zu ihm hin; új angol ford.: Goal of all)'vannak 
mindenek. Övé (Luther és új angol ford.: legyen; Zürichi; ist) a dicső
ség mindörökké’”

2. A  MEDITÁCIÓ
1. Igaza van egyik exegétának abban, hogy ezt az epistolai igét intő 

figyelmeztetésnek tekinthetjük: őrizkedjék az egyház és a hivő Isten 
titkainak kíváncsi és illetéktelen kutatásától! Isten titkához egészen más 
úton jutunk el, mint magasröptű és mélyenszántó gondolatok, értelmi 
erőfeszítés és bölcselkedés útján! Ez az út: a bűnössége tudatában és a 
bűnbocsánat érthetelen csodájának örömében Krisztus előtt leboruló 
ember odatalálása a .teremtő, megváltó és megszentelő Istenhez.
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2. Miért próbálta az egyház mégis, az első századoktól kezdve, ezt 
á legmélyebb titkot értelmileg, dogmatikailag kifejezni a Szentháromság
tanban? Nem vakmerő és fölösleges emberi próbálkozás-e ez csupán? Nem 
idejét mdtlt dolog-e még ma is Isten egyetlen lényegéről és a három isteni 
személyről, lényegbeli és kinyiiatkoztatási háromságról, Jézus isteni és 
emberi természetéről beszélni? Éppen Szentháromság ünnepén jogos és 
szükséges — nem a prédikációban ugyan, de a magunk számára, készü
lés közben — felvetnünk ezeket a kérdéseket.

Válaszunk erre csiak az lehet: Isten adta az értelmünket. Ezért Isten
hitünket — az ige alapján megmaradva — kikerülhetetlenül értelmileg is 
át kell világítanunk, ki kell fejeznünk. Az ember nem az értelme. De az 
értelmünk is jogot formál a kinyilatkoztatás befogadására, éppúgy, mint 
érzelmi és akarati világunk, egész belső és külső életünk. Értelmünk nem 
tudja ugyan Isten létezése és lénye titkát átvilágítani. Ilyen célt nem sza
bad adni az egyház tanításának, a Szentháromság-tannak. Erre éppen a 
mai alapige figyelmeztet. De a sokféle tévedés, ítéves gondolat és tanítás 
elhárítására, a „titok megőrzésére” — sokszor nagyon töredékes és gyarló 
külső formában — mégis meg kell próbálnia kifejezni azt, amit abból 
Isten igéje és a belőle táplálkozó hit alapján értelmünk elmondhat Isten
ről.

A Szentháromság títka végeredményben így is titok marad értelmünk 
előtt. Augustinus szavai mutatnak rá itt a dogma elégtelenségére, de szük
ségességére is a legtalálóbban: Trés personae, non ut illud diceretur, séd 
ne taceretur (Három személy — nem azért, hogy ezt kimondjuk, hanem 
hogy el ne hallgassuk). A  tanítás őrzi a titkot — az igehirdetés se pró- 

, bálja hát ezt a titkot „megmagyarázni” . Hanem engedje ragyogni azt, amit 
belőle Isten az üdvösségtörténetben, Jézus Krisztusban felragyogni en
gedett!

3. A  PRÉDIKÁCIÓ
1. Isten titka — az ókor időszaka óta, századok hosszú során át, ez 

Szentháromság ünnepe központi témája. Ha valamikor, korunkban igazán 
időszerű és igazán nehéz erről a titokról szólni. Időszerű, ment a modem 
keresztyén embert a saját gondolatai, olvasmányai, az irodalom, a művé
szetek, a filozófia hatására nagyon sokszor foglalkoztatja a kérdés: milyen 
értelemben, milyen módon van Isten, kicsoda Ö és mit tudhatunk, mit 
ismerhetünk meg titkából? De nagyon nehéz is erről a kérdésről szólni. 
Mert a modern atomkor embere —: minit minden más kérdéshez — az 
Isten-kérdéshez ,is logikája, értelme és csak az értelme segítségével próbál 
hozzáférni. Elfelejti, sokszor még a keresztyén gyülekezet tagja sem akarja 
elfogadni, hogy Isten létezése és lénye titkát nem lehet ugyanolyan mó
don megközelíteni, mint egy matematikai képletéit, vagy. egy biológiai 
jelenség titkát. Mai alapigénk igen alkalmas arra, hogy azon a kereszt- 
útón, ahol olyan könnyű rossz útelágazásokra rátévedni, a jó irányba 
vezessen és segítséget adjon.

2. Egy híressé vált, sokat vitatott mai teológiai munka viseli ezt a 
meghökkentő címet (egyik fordításában): „Isten — másképpen létezik!” 
(Gott ist anders). Azt akarja mondani ez a könyveim, hogy Isten más, 
mint akinek Öt eddig hagyományos módon elgondolták, vagy ahogyan 
ma is elgondolni próbáljuk. Isten — Isten! Egészen más, minit ez a világ. 
Semmihez sem hasonlíthatjuk ebben a mi teremtett, megromlott, múlandó 
embervilágunkban, Ügy látszik, ez a figyelmeztetés, amely mai igénkben 
és a Szentírásban annyi más helyen felhangzik, mégis mindig süket fü
lekre talál. Az ember mindig megpróbál a maga világából valahogyan,
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valamilyen „ létrán” keresztül, eljutni Istenhez, és megfejteni léte titkát. 
A vallások, a teológia, részben a filozófia is állandó próbálkozás erre. 
Ezek a kísérletek az évszázadok forgása során porlepettekké lesznek, el
jár fölöttük az idő. De az emberi értelem és kutatási vágy fáradhatatlan. 
Isten titkára vonatkozóan is.

Az előbb említett teológiai munka arra figyelmeztet — és ebben 
igaza is van — hogy Istenről való gondolkodásunk formái is ki vannak 
téve a történelem, az idő mindent megemésztő múlásának. Valamikor 
Istent úgy gondolták el a hívők, mint jóságos és bölcs, öreg, mennyei 
lényt, aki fölöttünk az égben ül trónusán, angyali udvartartásban. Mióta 
a geocentrikus világkép megváltozott, természetesen más formát öltött 
Istenről való gondolkodásunk is. Ma senkinek sem jut közülünk eszébe, 
hogy Istent ilyen formában is valahol a végtelen kozmosz térségeiben 
keresse. Ezt egyébként olyan igehelyek Ss lehetelenné teszik, mint Sala-' 
mon templomszentelési imádsága, 2 Krón 6,18.

Próbálta az ember Istent a lelke mélyén megtalálni: a misztika úgy 
gondolta, ha lemerülünk a saját lelkünk legmélyebb mélységeibe, ott 
találkozunk Istennel, ott az az 0  igazi lakóhelye. Ma egyes teológusok 
úgy próbálják Isten létezése titkát értelmükkel megközelíteni, hogy sze
rintük Isten az „egész”, a világ részlet-valóságainak végső értelme és 
foglalata. Mások, vallásfilozófusok és teológusok, szerint Isten a „lét 
mélye” , a valóságnak az a legmélyebb hordozó alapja, amely minden 
változást irányít, és minden lét, fejlődés, élet és szeretet végső forrása 
világunkban.

Csak azt mondhatjuk ezekre a filozófiai vagy teológiai erőfeszítések
re, amit az apostol: „Ő, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudomá
nyának mélysége! Mily kikuitathatatlanok az Ö ítéletei, és kinyomozha- 
tatlanok az Ö útai!” Mivel Isten oly végtelenül több, nagyobb, gazdagabb, 
mivel annyira más, mint ez a világ, azért ezek az értelmi erőfeszítések 
szüntelenül váltják és váltani is fogják egymást, — de a titok mélyét 
soha nem érhetik el. Csak a csipkebökor lángját láthatják, mint Mózes 
a pusztában. 2 Móz 3,1 k'k.

3. Isten azonban nem maradt meg 'távoli, fenséges dicsőségében. 
Olyan módon jött el hozzánk és „leplezte le magét” (apokalypsis, kinyilat
koztatás) előttünk, engedett bepillantást valósága és lénye titkába, aho
gyan mi erre magunktól soha nem gondoltunk volna, 1 Kor 2,7—10. A 
Biblia Istene, a próféták és apostolok Istene, megközelíthetetlen emberi 
fogalmaink művészt képzelőerőnk, áldozataink és misztikus átélőképessé
günk számára igazi valójában; de bepillantást engedett lénye mélyére, 
szent szeretetébe, a történelemnek abban a szakaszában, amelyet üdvös
ségtörténetnek nevezünk. Az Ószövetség népe életében, és elsősorban a 
Názáreti Jézus életén keresztül. Az egyházi év Istennek erről az útjáról 
beszél az embervilághoz: karácsonytól pünkösdiig. A mai ünnep és a kö
vetkező vasárnapok üzenete pedig az, hogy ezt a csodálatos Istent ma
gasztaljuk, hitünkkel, életünkkel!

Az az Isten, aki maga jön el hozzánk, a teremtő Isten. „Otőle van 
minden” (36. v.). Kezdetben is: a világmindenség Teremtője. De az éle
temben is: mindent Ö ad, Ö kormányoz. Nem a vak végzet, hanem a sze
rető Isten kezében van a sorsunk.

Az az Isten, aki eljön hozzánk, a megváltó Isten, „Őáltala van min
den” . A teremtő és mindenható, szent Isten lehajolt a mi emberi szegény
ségünkhöz és bűnösségünkhöz. Jézus Krisztusban találkozik velünk. El
veszi vétkeink súlyát, és megajándékoz bűribocsánata örömével. Isten 
nem távoli, abszolút és absztrakt 'lény, hanem élő szeretet. Vele 'találko
zunk a karácsonyi Gyermekben, a nagypénteki Megfeszítettben és a hús

252



véti Feltámadottban, Minden, ami új igaz és jó az emberi életben, Őálta
la van, és a mienk.

Az az Isten, aki maga jön el hozzánk, a megszentelő Isten. „Oreá 
nézve van minden”. Ő az, aki Szentlelke által felébreszti és újjáteremti 
bennünk a lelket. Ő az, aki a hit ismeretére vezet el, a hit örömét és cse
lekvő erejét, dinamikus szeretetet ad a szívünkbe. Ő az, aki reménységet 
támaszt bennünk a halállal szemben, és végső célt ad elénk Isten orszá
gában, az örökéletben.

így nyilatkoztatja ki titkát Isten az igében. így .ismeri meg a nem 
teljes, de a számunkra elégséges igazságot Isten felől az egyház. így értjük 
meg, miért ragaszkodott és marad meg ma lis a keresztyénség az „egy Isten 
— Atya, Fiú, Szentlélek” hitvallása mellett.

A válasz erre a 'kinyilatkoztatásra az üdvösségtörténetben, Jézus 
Krisztusban és Isten létezésének, szent szeretetének hívő megtapasztalá
sában, ma sem lehet más, mint az apostolé: a szív és az élet hálaadása, 
magaszitalása. „övé  a dicsőség mindörökké! Ámen.”

Dr. Nagy Gyula
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Húsvét után

A b l a k n y i t á s
I. Kor. 5, 6—8

Diákkoromban, amikor az életre készültem, egyszer hosszú heteken 
át betegen feküdtem egy külvárosi kis szobában. Egyedül és elhagyot
tan. Sokáig senki sem nyitotta rám az ajíót és én napról napra úgy 
éreztem, hogy egyre jobban fogy az erőm és elfogy a reménységem. 
Fojtott és nehéz volt a betegszoba levegője és nagyon nehéz volt a 
szívem. Már kezdtem azt hinni, hogy mindennek vége és én sohasem 
fogok meggyógyulni.

Egyszer aztán mégis egy barátom eljött és rámnyitotta az ajtót 
Vidáman, jókedvűen és egészségesen. Ö maga volt az élet.

— Micsoda rossz levegő van itt, elpusztulsz ebben a szobában! — 
mondta és rámnyitotta az ablakot.

Odakünn tavasz volt. Tele volt dallal és illattal a határ. Es ka
cagva szaladt be hozzám az ablakon a napsugár, az élét! A friss, ta
vaszi tiszta levegő kisöpörte a szobából a halál árnyait. Lassan lábra- 
állított, lassan meggyógyított. Olyan jó volt csillogó szemmel és új re
ménységgel nekimenni az életnek.

A Húsvét mindig ilyen ablaknyitás az örökéletre. Sokszor megtör
ténik, hogy az életünk ide kerül, ilyen fülledt levegőjű betegszobába, 
ahol megnehezül a lélegzet és szomorúvá szűkül á szívverés.

Ilyen betegszoba a halál levegője. Ez a levegő már akkor is reánk 
nehezedik, amikor a szeretteink arcába nézünk. Mindenkinek van vala
kije, aki mellett melegebben dobban meg a szíve. Talán a párunk, ta
lán a gyermekünk, talán az édesanyánk. És mindnyájan tudjuk, hogy 
az élet törvénye a halál és lesz egy nap az életünkben, amikor ők már 
nem lesznek. És ezen a napon mi nagyon szegény, nagyon árva és na
gyon kisírtszemű emberek leszünk.

A halál levegője azonban még ennél is jobban reánk nehezedik, 
amikor arra gondolunk, hogy egyszer mielőttünk is meg fog állni a 
halál. Hiszen van valahol a naptárban egy olyan nap, amikor ha erre 
fordít az idő keze, a mi nevünket törli ki a halál az élők sorából. Ugye 
milyen fülledt a halál szobája.

A másik betegszoba az életünkben a bűneink szobája. Ennek van 
aztán igazán fülledt és fojtó levegője. Azt a gondolatot még csak el
bírná az ember, hogy még most még vagyok, élek, örülök, kacagok és lesz 
egy nap, amikor nem leszek. Ha csak annyi lenne a halál, hogy egyszer 
lehajtom a fejem és az életem lassan eltűnik egy álomtalan álom 
porból való puha párnáján, akkor minden rendben volna. De a hivők 
tudják, hogy nem így van. Az életről felelni kell. Isten mondta így és 
Ö mindig a valóságot mondja.
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Nos, a bűneink fülledt, levegőjében az a kérdés nyugtalanít és foj
togat minden hivő embert: hogyan állok majd bűneimmel az élő Isten 
elé, aki az igazság Istene. Hogyan várhatok bocsánatot attól az Isten
től, akit nem szerettem, vagy bűneimmel megbántottam. így lesz a bo
csánat kérdése a halálnál is izgalmasabb kérdése az életünknek.

A haláltól, és a bűntől fülledt levegőjű szívünkre a Húsvét rányitja 
az ablakot és ezt mondja: — Van örök élet! Van örök együttlét szeret
teinkkel és van együttlét Istennel örökké!

A Húsvét, Jézus arcára nyitja rá az ablakot, örökélet azért van, 
mert Jézus végigment a halál fekete alagútján és belőle kiérkezett az 
örök napfényre, Isten örök világába. Örökélet azért van, mert a Hús
vét ragyogó ablakánál az a feltámadott Jézus Krisztus áll, Aki minden 
bűnünket elintézte Istennél a Golgotán.

Szegény, síró kisgyermek állt egyszer egy ház kapujában. Valaki 
arra jött és megkérdezte: — miért sírsz kisfiam?! A fiú szepegve vá
laszolt: — nem merek hazamenni. Otthon megvernek, talán el is za
varnak, mert betörtem játék közben egy ablakot. Az ismeretlen be
ment, a házba. Néhány perc múlva visszajött. Megsimogatta a síró gyer
mekarcot és ezt mondta neki: — most már nyugodtan bemehetsz: En 
már kifizettem azt az ablakot! — A húsvét, ablaknyitás arra a Krisztus
arcra, amelyik reád néz és boldogan biztat: — ne félj! Most már nyu
godtan mehetsz hazafelé. Én megjártam előtted az utat és mindent ki
fizettem helyetted! Most, már te is élhetsz szabadon és boldogan az 
élő Istennel együtt!

A Húsvét végül a ma útjára nyitja rá az ablakot. Ne gondoljuk 
azt, hogy a feltámadott Jézus Krisztus, az élő Jézus, csak ott valahol 
messze a halál túlsó partjának ködében ígéri nékünk az örökéletet. 
Ő most adja nékünk önmagát. Ügy, hogy előttünk megy. Egyszer az 
édesapám — még kisgyermek voltam — felvitt a fővárosba. Az egyik 
körúton át kellett volna menni a túlsó oldalra. De olyan forgalom volt, 
annyi nép volt, száguldó autók, rohanó emberek, hogy én megtorpan
tam és dobogó szívvel azt mondtam: — édesapám, itt sohasem lehet 
átmenni! Ö rámnézett, mosolygott és azt mondta: — majd én előtted 
megyek. Te csak jöjj mindig utánam! Emlékszem, minden azonnal 
rendbe jött. Nyugodt és békés lépésékkel átértünk a túlsó oldalra.

Jézus előttünk megy. Amerre Ö megy, az mindig az élet útja. Nem 
kell félnünk az életünk nagy kőrútján. Csak menjünk Utána! Mindig, 
közvetlen, Utána!

A  h ú s v é t i  e m b e r
János 20, 11— 18

Fekete kikötőnek szokták nevezni a temetőt. Feketébe öltözötten, 
ide kísérjük el kedveseinket, hogy elinduljanak az utolsó útra. Fekete 
kikötő a temető, mert mindig éjszaka borul a világra, amikor a köny- 
nyeinktől és a szívünktől elbúcsúzik valaki. Még később is, amikor a 
sírok között járunk, vagy a temetőkapunál visszafordulunk, sokáig el
kísér ez a fájdalmas árnyék.

A húsvéti sír az egyetlen temető, ahol nem a halál az úr, hanem 
az élet ujjongó reménysége fogadja az embert. Aki egyszer ide érke
zik, az egyszeribe megváltozik, mint, a csodák aranyos kapuja alatt a
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koldus és a halandóból hivő, a fáradt és szomorú emberből boldog és 
vidám húsvéti ember válik. Hitet hoz magával, új tavaszi reménysé
get, mint a meggyógyult beteg, aki kilép a kórház kapuján, hogy vi
ruló vágyak útján visszatérjen az életbe. Mi úgy mondjuk, hogy a hús
véti ember az élő Jézust hozza magával.

Ma Mária Magdaléna örökszép húsvéti alakjában lép elénk a hús
véti ember.

Amikor húsvét harmatos hajnalán Mária Magdaléna ott állt ki
pirult arccal, határtalan örömmel a szívében a feltámadott Jézus előtt, 
milyen természetes lett volna, hogy ott marad továbbra is és örülve és 
sírva végigéli ennek a találkozásnak kibeszélhetetlen pillanatait. Milyen 
jó lett volna Vele maradni. Elnézni az arcát. Hallani és hallgatni a 
hangját. Egy csomó kedves kérdést intézni Hozzá. Vagy imádkozni Vele 
az örökélet első, fehér lépcsőjén.

De a húsvéti ember mindig ajándékozó ember! Mária Magdaléná
nak eszébe jutott, hogy valahol a városban, egy bezárt szobában most 
ott szomorkodnak a tanítványok. Siratták Mesterüket, Aki nekik min
denük volt, Jézust. És siratták magukat. Mi lesz most velük?! Minden 
reményük és minden útjuk belezuhant Jézus sírjába. Cél és értelem 
nélkül, fáradtan és csüggedten néztek egymás szemébe.

És ekkor Mária Magdaléna elindult futva feléjük. Vitte n'ekik az 
örömhírt: Jézus él!

A húsvéti ember örömvivő ember! Nem teheti meg, hogy hallgas
son az, akinek dal van a szívében. Akinek a szépség dalol, annak ezt 
ki kell mutatnia, mert különben szétfeszítené és elrontaná a maga éle
tét is. Ezért írja meg a költő a verset, a festő a képet, a muzsikus a 
muzsikát. Ezért lesz a húsvéti ember kipirultarcú követ, aki hitet, re
ménységet és békességet visz mindenfelé és mindenkinek a Jézussal 
való húsvéti találkozásból.

Ez a húsvéti ember örömhíre, hogy Jézus él! Nem tavaszi virág, 
mert az elhervad egyszer. Nem hiú és hiábavaló reménység, mert az 
szétfoszlik egyszer. A húsvéti embernek ez az egyetlen igaz és boldog 
örömhíre, hogy van örökélet, mert Jézus él és amíg én Vele vagyok, én 
is élek örökké. Ezt az örömhírt vitte Mária Magdaléna a tanítványok 
felé.

Mindezt azért tudta Mária Magdaléna megtenni, mert l á t t a  az 
Urat. — A húsvéti ember mindig Jézust-látó ember. Nem ünneplő 
ember, aki díszes asztal és díszes oltár mellett eltölt néhány szép órát. 
Nem kiránduló ember, aki néhány óráig elpihen a húsvéti hegyen ab
ban a verőfényben, amit az élet ünnepe maga körül sugároz. A hús
véti ember hivő ember. Jézust látja. A feltámadott Jézust, akinek ke
zében van bűneink bocsánata és örök utolsó ítéletünk sorsa. Istenhez 
való megérkezésünk és felbecsülhetetlen örökéletünk. Aki mindezt el
intézte számunkra odaát, de mindent elintéz ma is, mert ö  földi utunk 
szerető testvére. Ö él és él minden ígérete. Benne nyugodtan bízhatunk, 
Reá bízhatjuk magunkat, életünket és szeretteinket.

A húsvéti ember a húsvéti hír örömének és békességének a hír
vivője. — Egy gyufával sokszor fel lehet gyújtani az erdőt. Egy rossz 
hírrel sokszor egy egész életet. A gyűlöletnek egyetlen parazsa elég, 
hogy elégessen egy emberi szívet. Mi legyünk húsvéti emberek. A bé
kesség és az örvendező élet követei. Hogy amerre járunk, meglássák 
rajtunk, hogy mi láttuk az Urat. Hogy a szívünkben Jézus él, Aki előtt 
békességre, életre és örök örömre fényesednek ki az arcok.

Friedrich Lajos
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