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„ökumené” fogalma az ökumenikus mozgalomban, továbbá a 
Keresztyén Békemozgalomban. Végül előremutató lehet mun
kánk számára, ha az emberiség békekorszakának perspektívá
jából vesszük szemügyre, mit is jelent az „ökumenikus szoli
daritás” .

I.

Az ökumené fogalmának meghatározása biblia-teológiai
szempontból

a) Az „ökumené” szó etimológiai jelentése. — A görög 
„oikoumené” fogalma már a régi görög íróknál is szerepel. Első
sorban földrajzi, majd később kulturális és politikai fogalom. 
A római hivatalos nyelvben is megjelenik és ott a szó egyet 
jelent a „római birodalom” -mái. Pl. Marcus Aureliusról úgy 
beszélnek, mint az „egész oikoumené jótevőjéről és megmentő- 
jéről” (tón euergetén kai szóiéra tés holés oikoumenés). A  ró
maiak az „oikoumené” urai.

A hé oikoumené — amely mindig kiegészítendő a „gé” 
szóval — bibliai kifejezés is. Sokszor fordul elő az Ószövet
ség görög nyelvű fordításában a Septuagintában és az Újszö
vetségben. Számunkra inkább az Üjszövetségben való előfor
dulásai a fontosabbak. Az Üjszövetségben 17 helyen olvasható. 
Az Újszövetség — talán egy hely kivételével (Zsid 2,5) — a 
szót csak profán jelentésében ismeri.

Az oikoumené egyik profán jelentése földrajzi vonatkozású. 
Jelenti a világot, az embervilágot, az egész földet, a föld la
kóit, pontosabban az emberek által lakott földet imgy földke
rekséget. Ilyen értelemben fordul elő Mt 24,14-ben, ahol Jézus 
arról beszél, hogy „az Isten országáról szóló evangéliumot hir
detni fogják az egész világon”  (en hóié té oikoumené). — Lk 4,5- 
ben olvassuk, hogy a Kísértő megmutatta Jézusnak a „világ 
minden országát”  (pásas tás basileias tés oikoumenés). — Csel 
17,31 szerint Pál arról beszélt Athénban, hogy Isten egy napon 
„meg fogja ítélni a földkerekséget”  (krinein tén oikoumenén). 
Pál apostol leveleiben nem használja az oikoumené szót, kivéve 
egy esetben, de akkor is a Zsoltárok könyvéből vesz át idé
zetet (Rm 10,18); melyben szó van a „föld kerekség határá
ról”  (perás tés oikoumenés). — Viszont a hellenisztikus köz
nyelv hatása alatt álló Zsidókhoz írt levélben és a Jelenések 
könyvében szerepel. Zsid 1,6-ban olvasható, hogy Isten „be
hozza az Ö elsőszülöttét a világba”  (tón prótótokon eis tén oikou-
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ménén). Jel 12,9 beszél az „egész föld kerekségéről”  (tén oikou- 
menén hóién), és Jel 16,14 „az egész világnak királyairól”  (tus 
basileis tés oikoumenés holés). A felsorolt helyeken tehát föld
rajzi értelemben szerepel az oikoumené szó.

De előfordul az Újszövetségben a ,,hé oikoumené” szó kul
turális és politikai értelemben is, és ilyen esetekben a római 
világbirodalmat jelöli meg. Erre legjobb példa Lk 2,1, ahol ezt 
olvassuk: „Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész 
lakott földet össze kell írni.” Az a valószínű, hogy Csel 17,6- 
ban is ebben az értelemben szerepel. Itt arról van szó, hogy 
Thesszalonikában egyesek Pált, Szilást és Jázont a város elöl
járói előtt „uiíágffelforgatók” -nak (tén oikoumenén anastatósan- 
tés) nevezik. Nyilván a római birodalom felforgatását értették 
alatta.

Az oikoumené szónak földrajzi, illetőleg kulturális és poli
tikai értelmén kívül az Újszövetségben egyetlen helyen van 
„vallásos”  jelentése. Zsid 2,5-ben ezt olvassuk: „Mert (Isten) 
nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről beszé
lünk” (tén oikoumenén tén mellousan). Itt előzőleg a szentíró 
az „üdvösség” -ről beszél. A „jövendő világ”  (oikoumené) kife
jezés ugyanennek az üdvösségnek más szavakkal való megjelö
lése. A „jövendő világ” tehát az „új kozmos” , amelyre a gyü
lekezet vár, és az üdvösség nem más, mint a „jövendő világ” - 
van való részvétel.

Az. „oikoumené” szó újszövetségi etimológiája önmagában 
nem messze visz el bennünket „az ökumené fogalmának meg
határozásában” . Ma ugyanis az „ökumenikus mozgalomban” 
nem játszik jelentős szerepet a „hé oikoumené”  etimológiai 
jelentése. (Hogy ez helyes vagy helytelen, arról a továbbiak
ban majd beszélünk.) Szükséges, hogy az oikoumené fogalmát 
tartalmilag is próbáljuk megközelíteni, éspedig az Újszövetség 
üzenete felől.

Mielőtt nem a szóból, hanem az Újszövetség egészének 
üzenetéből közelednénk az oikoumené fogalma felé, összegezzük 
az oikoumené szó etimológiai vizsgálatának eredményét: az 
oikoumené szó az Újszövetségben elsősorban az egész lakott 
földet, illetőleg embervilágot jelöli meg, másodsorban a „római 
világbirodalmat”  és harmadsorban „az eljövendő világot” , tehát 
az új kozmoszt. A szó mindenesetre átfogó értelmű és világ
távlatokra utal.

b) Az oikoumené tartalmi jelentése az Újszövetség üzenete 
felől. — Vizsgálódásaink előtt meg kell jegyeznünk, hogy az 
„ökumenikus”  szó csak a II. században fordul elő először egy
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házi jelentésben, „Polykarpos martíriuma” című iratban. Az 
iratban háromszor is szerepel ez a mondat: „egyetem es (kato
likus) egyház az egész oikoumenében” . Ettől kezdve egyre több
ször lehet találkozni az „oikoumené” szóval, mint ami Isten 
egyházának tagjait jelöli meg a világban. Az oikoumené ellen- 
fogalmaként pedig az „ethné”  szó szerepel, a pogány népek 
megjelölésére. Hivatalos egyházi szóhasználatban először a 
381-es konstantinápolyi egyetemes zsinaton fordul elő, ahol a 
niceai (325) zsinatot már mint „ökumenikus zsinatot” jelölik 
meg, tehát az egész egyház zsinataként.

Tény az, hogy az „oikoumené” kifejezés a IV. században 
az egyházi szóhasználatban már nemcsak a „lakott földet” 
jelöli meg, hanem annak az ,,egész” -re utaló tartalma miatt 
(az egész föld!) átmegy a keresztyén egyház egészének meg
jelölésére is.

Ezen a ponton kell tartalmilag is vizsgálat tárgyává ten
nünk az oikoumené fogalmát, az Újszövetségből kiindulva. Ez 
pedig csak úgy lehetséges, ha éppen az Újszövetség tudósítása 
alapján kutatjuk: miben állt annak az új emberi közösségnek 
egysége, amely az I. sz. közepén a római birodalomban — tehát 
az oikoumenében — megjelent, és akiket Antiókhiában nevez
tek először „keresztyének” -nek (Csel 11,26). Mi biztosította 
összetartozásukat az egész lakott földön? Ezzel összefüggésben 
mi volt az oikoumené szónak a tartalma, amikor az „egyház 
egészé” -nek megjelölésére használták?

Vizsgálódásunk a felvetett kérdések kapcsán elsősorban 
ekkléziológiai jellegű.

Az az új emberi közösség, amely az I. század közepén az 
oikoumenében (római világbirodalom) megjelenik, már korán 
kezdi magát „ekkléziá” -nak nevezni. Ez a név egyfelől egy-egy 
helyi gyülekezetei jelent, másfelől a keresztyének átfogó kö
zösségét az egész földön (oikoumené). Régebben azt a nézetet 
képviselték, hogy az egész egyház a helyi ekkléziák fokozatos 
összeforrásából alakult ki, sokkal valószínűbb azonban az el
lenkező nézet: a keresztyének kezdettől fogva egynek érezték 
magukat Jézus Krisztusban, mint Isten népe, és ennek csak 
részleges megjelenései a helyi ekkléziák. Pál apostol ezt az 
egységet három képben is kifejezi: 1. Krisztus az „ú j Ádám” , 
s benne a keresztyének „egy  ember Jézus Krisztusban” (Gál 
3,28). 2. Az egyház „szent templom az Úrban” (Ef 2,19— 22).
3. Az egyház „Krisztus teste” , a hivők a tagok, Krisztus a Fej 
(I. Kor 12). A belső egységnek voltak külső jelei is: a keresz
tyének utaznak a római birodalomban, és befogadják egymást
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a gyülekezetekben (2 Kor 3,1— 2). Jeruzsálem lesz a „lelki 
centrum” , amelyet Pál apostol is elismer (Gál 2,9). A külső 
egységet mutatja a jeruzsálemi apostoli konvent (Csel 15) is, 
ahol a zsidókeresztyének és pogánykeresztyének ellentétének 
kérdésében egységre tudnak jutni. Ennek a külső egységnek 
az alapja az a belső egység, mely az apostoli konventen így 
jutott kifejezésre: „Hisszük, hogy mi is az Ür Jézus Krisztus 
kegyelme által üdvözülünk, mint azok is”  (Csel 15,11).

Az apostoli konvent a kegyelem által való közösséget nyil
vánította az egység kiindulópontjának (természetesen ez a „ke
gyelemben való közösség” Jézus Krisztusra épül!). A „kegye
lem által való közösség” egységét a következő tényezők bizto
sították: 1. Ez a közösség a „hit közössége”  volt. Az első ösz- 
szekötő hitvallás: „Kyrios Iesous!” A hit egysége aztán három 
irányban bővült: az Ótestamentumnak mint szent könyvnek 
elfogadása, Jézus igéi és cselekedetei összegyűjtése, az aposto
lok Szentiélektől ihletett iratai, levelei. — 2. Ez a közösség a 
„ szeretet közössége”  volt. Jézus szava az alapja: „Arról ismeri 
meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretitek”  (Jn 13,35). Pál is így tanít: „Az atyafiúi szeretetről 
pedig nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten maga 
tanított meg arra, hogy egymást szeressétek” (I. Thessz 4,9). 
Ez a szeretetkapocs olyan feltűnő köztük, hogy a pogányok is 
ezt tartják a keresztyének legjellegzetesebb vonásának. Ez a 
szeretet nem egyszerűen érzelem  náluk, hanem cselekvés is. 
Pál apostol adományokat gyűjt a jeruzsálemi gyülekezet szá
mára és miközben adakozásra szólítja fel a korinthusiakat, ezt 
írja nekik: „A  mostani időben a ti bőségetek pótolja ki azok 
szükségét, hogy majd máskor amazoknak bősége is kipótol
hassa a ti hiányaitokat” (2 Kor 8,13— 14). — 3. Ezt a közössé
get jellemzi az „istentiszteleti egység”  is: az egy Űr közös 
imádása, tehát az imádságban való közösség. Az istentisztele
ten két elem mint az „egység köteléke” különösen is előtérbe 
kerül. Ez a két elem a keresztség és az úrvacsora. A keresztség 
által történik a bevétetés az új közösségbe, az úrvacsorában 
pedig valósul ennek a közösségnek egysége Urával és egymás
sal. Az úrvacsorának hangsúlyozottan szeretetközösség jellege 
van.

Az Újszövetség arról is hírt ad, hogy ennek az új közös
ségnek — az egyháznak —  egységével párhuzamosan megjele
nik a szakadás is a „testben” . Személyi pártoskodások (korin- 
thusi gyülekezet), egyházfegyelmi problémák (Diotrefes a 3. 
Jn levélben), a zsidókeresztyének és pogánykeresztyének el
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lenléte (Gál 2). Mindez jelzi, hogy az egyház kezdettől fogva az 
alapvető egység és a tényleges feszültségek és szakadások dia
lektikus ellentétében élt.

A teljesség kedvéért még egy szakadásról kell említést 
tenni: a zsinagóga és az egyház közötti szakadás. Pál Rm 9— 11- 
ben körvonalazza e tekintetben is az egység helyreállítása 
teológiáját, melynek lényege az, hogy Isten népe egységének 
helyreállítása csak akkor lehet teljes, ha a „régi” és az „ú j”  
Izrael is megbékül és egyesül az egy Messiás imádásában és 
szolgálatában.

Az „ ökumené”  biblia-teológiai alapon történő definíciójához 
a fentebbiekből az alábbi elemek adódnak:

(1) az „ökumené” a Krisztus-hitben való egység;
(2) az „ökumené” a keresztyén szeretetben való egység;
(3) az „ökumené” fontos alapja az egy keresztség és fon

tos célja az úrvacsorái közösség és a közös hitvallás;
(4) az „ökumené” teljes egységéhez hozzátartozik a „régi”  

és „ú j” Izrael közötti egység;
(5) az „ökumené” egysége Jézus Krisztus személyében 

máris megvan („ti a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész sze
rint” );

(6) az „ökumené” -t kezdettől fogva jellemzik a „szakadá
sok” is, amelyek teljesen csak a „jövendő világ” -ban tűnnek 
el, ezért az „ökumené” eszhatológikus jellegű fogalom is (Rm 
9 -1 1 );

(7) az „ökumené” egyben mindig feladat is: megkeresni 
az életben és a munkában az egység kifejezését (az első „öku
menikus zsinat” Jeruzsálemben).

Az „ökumené” valamennyi felsorolt elemét végeredmény
ben magába rejti a hit és a szeretet. Ezért az ökumené min
denek felett a hitben és a szeretetben való egységet jelenti. 
A  kettő szorosan összefügg. Nem a „hitbeli egység” rovására, 
de mégis tudatosan hangsúlyozzuk, hogy az „ökumené” fogal
mában a szeretet döntő szerepet játszik. Éppen ilyen összefüg
gésben nevezi Pál apostol a szeretetet „még kiválóbb út” -nak 
(1 Kor 12,31). Ez irányítja figyelmünket a „diakóniai egység” -re.

c) Az „oikoumené”  etimológiai értelme — teológiai szem
pontból. Mielőtt vizsgálódásaink eredményeképpen az „öku
mené” fogalmát — feladatunknak megfelelően — meghatá
roznánk, még egyszer vissza kell nyúlnunk az „oikoumené” 
szó etimológiai jelentéséhez, és azt most teológiai szempontból 
kell értékelnünk. Megállapítottuk, hogy az Újszövetségben az
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„oikoumené” profán értelemben szerepel és megjelöli az egész 
lakott földet, a föld lakóit, az embervilágot, a világot. Ez tehát 
a szó profán jelentése. És ha most felvetjük azt a kérdést, hogy 
a teológia oldaláról nézve mi is az „a lakott föld”  (oikoumené), 
akkor a Szentírásból azt a feleletét kapjuk, hogy az oikoumené 
az Isten teremtése és az Ö gondviselő jóságának működési 
területe. Annak ellenére, hogy az oikoumené sajátosságaihoz 
hozzátartozik a, „bűn” is, mégis az Isten gondviselő szereteté- 
nek tárgya és területe. Erre figyelmeztet Jézus, amikor ezt 
mondja tanítványainak: „Legyetek a ti mennyei atyátok fiai, 
aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt 
ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak” (Mt 5,45). De ez 
az oikoumené nemcsak Isten gondviselő jóságának, hanem meg
váltó szeretetének is tárgya, amelyért Egyszülött Fiát adta (Jn 
3,16), ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus élete, halála és fel
támadása az egész lakott föld, az egész embervilág javára tör
tént. Ez a Krisztus a Békesség fejedelme, aki békét ajándékoz 
és munkál az oikoumenében a bűn által okozott minden sza
kadás, korlát és határ ellenére. A „lakott föld” egyben az a 
terület, amelyről a Szentlélek „kihívta” az „ekkléziá” -t, hogy 
aztán annak tagjait visszaküldje az oikoumené-ba, hogy abban 
a „jövendő világ”  erőivel munkálkodjanak, hirdessék az evan
géliumot (Mt 28,19), és legyenek „békességszerzők (Mt 5,9) 
annak a Krisztusnak a nevében és követésében, aki azt mon
dotta magáról: „Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki 
szolgál”  (Lk 22,27).

Itt kell felvetnünk azt a kérdést, hogy milyen kapcsoló
pontok vannak az oikoumené mint „embervilág”  és az oikou
mené mint a „keresztyének közössége”  között. Ez a probléma 
összefügg az oikoumené (lakott föld, embervilág)) teológiai ér
tékelésével. A biblia-teológia oldaláról nézve a problémát, meg 
kell állapítanunk, hogy ez a kapcsolat igen szoros. Elsősorban 
az kapcsolja össze a két oikoumenét, hogy mindkettőnek Isten 
az Ura, és mindkettő az Ő tulajdona. Ő a Teremtője a „lakott 
föld” -nek és a Szentlélek által az „új teremtés” -nek, az egy
háznak. Mind az „embervilág” , mind az „egyház” tagjai terem- 
tettségüknél fogva elválaszthatatlanul összetartoznak, mert Is
ten „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy 
lakjanak az egész föld színén”  (Csel 17,26). Mindkét oikoumené 
tagjai emberek, akiket Isten „saját képére és hasonlóságára” 
teremtett (1 Móz 1,26), és ezzel minden embert terveinek „part
nerévé” tett, és ezzel együtt egymás számára is partnerekké 
tette őket közös feladatok megoldására. Azt a közös feladatot 
adta nekik, hogy „hajtsák uralmuk alá a fö ldet. . .” (1 Móz
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1,28). Ezt a feladatot pedig csak együttesen, közösen végezhe
tik el. Tehát az Istentől kapott közös feladat is összekapcsolja 
az embereket. — összekapcsolja a két oikoumené tagjait a 
közös értelem  is •— még akkor is, ha egyik esetben „természe
tes értelem” -ről, másik esetben „az Isten igéje által megvilá-^ 
gosított értelem” -ről beszélünk — , amely segíti őket közös dön
tések meghozatalánál. El nem hanyagolható kapocs minden 
ember között, hogy Isten maga írt bele minden ember szívébe 
bizonyos erkölcsi normákat, ezért mondhatja Pál apostol, hogy 
a „pogányok természettől fogva cselekszik azt, amit a törvény 
követel..  . mint akik megmutatják, hogy a törvény által köve
telt cselekedet be van írva szívükbe, amiről egyetemben bi
zonyságot tesz lelkiismeretük” (Rm 2,14— 15). Ez az „erkölcsi 
norma” tehát még a bűneset után is több vonatkozásban meg
maradt, és az embervilág (oikoumené) még a bűneset után sem 
azonos egyszerűen a bűnnel. Jézus Krisztus váltsága is min
den emberért történt, még akkor is, ha nem minden erfiber 
fogadja el hittel a felkínált kegyelmet. De összekapcsolja az 
„egyházi oikoumené” tagjait az egész embervilággal az a tény, 
hogy Jézus Krisztus is emberré lett, magára vette az emberi 
életet és így közösséget vállalt minden emberrel. Végül az 
„embervilág” és az „egyház” között kapcsolatot jelent az is, 
hogy az egyház a világgal együtt ül az Isten ítélőszéke előtt, és 
ez a tény is a „világból kihívottak” -at (ekklézia) visszahelyezi 
a világba, éspedig a világért való felelősség állapotába.

Az „oikoumené” szónak etimológiai és teológiai megvilágí
tása, valamint tartalmi megközelítése után vállalkozhatunk 
arra, hogy az „ökumené”  fogalmát meghatározzuk biblia-teo
lógiai szempontból. Természetesen a meghatározásba nem ke
rülhet bele az „ökumené” valamennyi eleme:

Az „ ökumené”  tágabb értelemben megjelöli az Isten által 
teremtett egész „lakott föld” -et, amely a bűn ellenére Isten 
gondviselő és megváltó szeretetének tárgya és működési terü
lete, és annak az emberiségnek otthona, amely arra küldetett, 
hogy közösen munkálkodjék az Istentől kapott feladatok meg
valósításáért; szűkebb értelemben az „ökumené”  megjelöli 
azoknak a keresztyén egyházaknak hit- és szeretetközösségét, 
amelyeknek egysége — a különbségek és szakadások ellenére 
— Jézus Krisztusban adva van, és amelyek törekszenek arra, 
hogy az egy keresztség talajáról kiirtdulva egyre inkább látható
vá tegyék egységüket a közös úrvacsorában és hitvallásban is. 
Tudva, hogy a teljes egység csak az „eljövendő világ”  aján
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déka lesz. Az „ökumené”  mint hit- és szeretetközösség arra 
küldetett, hogy a „lakott földön”  hirdesse Isten igéjét, mun
kálja az egyházak közötti egységet, és az egész emberiséggel 
való közössége tudatában, velük együtt fáradozzék a „lakott 
föld”  békéjéért, jó rendjéért és azért, hogy a „lakott föld”  
valóban az emberiség otthona legyen.

II.

Az „ökumené”  fogalmának fejlődése 
az ökumenikus mozgalomban ma

A  továbbiakban azt igyekszünk megvizsgálni, hogy mi 
került előtérbe az „ökumenikus egység” itt felvázolt tartalmá
ból az ökumenikus mozgalomban és a Keresztyén Békekonfe
rencián. Megvizsgáljuk, hogyan szűkült vagy bővült az „öku
mené” fogalma. Először az ökumenikus mozgalom területét 
vesszük szemügyre.

Az „ökumené” fogalmának fejlődését nyomon kísérni az 
ökumenikus mozgalomban olyan óriási feladat, amelyre ter
mészetesen itt nem vállalkozhatom. Legalább az utolsó 50 esz
tendő idevonatkozó irodalmát kellene megvizsgálni, különösen 
pedig az Egyházak Világtanácsa Nagygyűléseinek, Központi 
Bizottsági üléseinek és Végrehajtó Bizottsági üléseinek hatá
rozatait Amsterdamtól kezdve, Torontón, Evanstonon át Űj- 
Delhiig, illetőleg a Központi Bizottság legutolsó, genfi üléséig 
(1966 február). Egészen rövid visszatekintés után azonban csak 
a mára fordítjuk most tekintetünket.

Amikor még nem volt Egyházak Világtanácsa, az ökume
nikus mozgalom két úttörője, Söderblom Náthán érsek és Wil- 
liam Temple érsek egy ilyen tanács létrejöttét elsősorban azért 
látták szükségesnek, hogy az emberiség nagy problémáinak 
megítélése és az azokban való segítés céljából közös szócsöve 
legyen az egyházaknak, és itt nem utolsósorban a békéről való 
közös keresztyén bizonyságtételről volt szó. Így mondta ezt 
Visser’t Hooft főtitkár a legutolsó genfi ülésen: „Ezekben a 
napokban különösen Söderblom érsek egyedülálló szerepére 
emlékezünk az ökumenikus mozgalom megteremtésében. Ő tűr
hetetlennek találta, hogy akkor, amikor az egész világ kataszt
rofális válságon megy át s az emberek milliói elmondhatatlan 
szenvedéseket viselnek el, az egyházak ne tudjanak egységes 
bizonyságot tenni és ezzel segítséget nyújtani a világnak az
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öngyilkosság útjánál jobb út megtalálásához. Kérlelte az egy
házakat az egyhangú állásfoglalásra.”  Soha sem szabadna elfe
lejteni, hogy az Egyházak Világtanácsa felállítását az „egész 
lakott föld”  iránti felelősség vágya szülte.

Majd szinte egyidőben alakul meg a világtanács három 
szülőtestülete: a Nemzetközi Missziói Tanács, a Life and Work 
és a Faith and Order mozgalom. Az „ökumené” fentebb fel
sorolt elemei közül hol a hitegység, hol a szeretetegység lett 
hangsúlyosabb. Megtörtént közben azok szembeállítása is. Kez
detben nem látszott valószínűnek, hogy ez a három mozgalom 
egyesül. Végül az mégis megtörtént, egyfelől Amsterdamban 
1948-ban, másfelől Űj-Delhiben 1961-ben. Természetesen mind 
a három ökumenikus mozgalom hozta magával a Világtanácsba 
a maga „szívügyét” , színét, bizonyos vonatkozásban sajátos 
teológiáját, amelyek mind gazdagították, bővítették az „öku
mené” fogalmát. De nemcsak bővítésről volt szó az elmúlt 
20 esztendőben, hanem több ízben az „ökumené” fogalmának 
meg szűkítéséről is. Mintha közben elfeledkeztek volna az Egy
házak Világtanácsán belül Söderblom szaváról, melyben az 
egész emberiség sorskérdéseiben való egyértelmű állásfogla
lásra hívott fel. Nem érvényesült kellőképpen az, amit az 
ökumené fogalmának meghatározásánál így mondottunk: „Az 
egész emberiséggel való közösség tudatában, velük együtt fá
radozzék a ^lakott föld« békéjéért, jó rendjéért és azért, hogy 
a ^lakott föld« valóban az emberiség otthona legyen.” E terü
leten régebben is történtek ugyan állásfoglalások, de azok lát
szólagos „objektivitása”  többször negatív irányban hatott, és 
nélkülözte azt a bátorságot, amely bizonyos esetekben meri 
vállalni az egyoldalúságot is az „egész lakott föld” érdekében. 
Az sem kétséges, hogy az utolsó pár évben e tekintetben je 
lentős változás következett be pozitív irányban.

Ilyen háttérből kell szemügyre vennünk, hogy az ökume
nikus mozgalomban ma mi a tartalma az „ökumené” fogal
mának, illetőleg milyen elemekre esik a hangsúly.

Az ökumenikus mozgalomban az „ökumené” fogalmának 
három eleme került előtérbe: egység, misszió és diakónia (hit-, 
szeretet- és bizonyságtevő közösség).

1. Az egység. Jézus főpapi imájának ez a mondata: „hogy 
egyek legyenek” , az ökumenikus mozgalmon belül hangsúlyo
sabbá lett, mint egy évtizeddel ezelőtt volt. Amilyen hang
súlyt kap, hogy az Egyházak Világtanácsa tagegyházainak nem 
maguknak kell megteremteni egymással való egységüket, mert 
az Jézus Krisztusban máris megvan, ugyanilyen hangsúlyossá 
lett, hogy ezt az egységet, a kifejezését az életben és a munká-
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bán kötelességük az egyházaknak megkeresniük, hogy az teljes 
átfogóságában láthatóvá váljék. Az a bizottság, amely az „öku
menikus út” problémájával foglalkozott jelentésében Genfben 
(1966), kiemelte, hogy „nem szabad megelégedni az utolsó év
tizedekben elért konszolidációval az egyházak között, és nem 
szabad a testvéri kapcsolatokat és együttműködést kielégítő
nek, a különbségek további fennmaradását pedig elkerülhetet
lennek tartani, hanem meg kell újítani a közös útra való kész
séget” , mert az ökumenikus mozgalomnak a „teljes egység” 
célja felé kell haladni — a jelentés szerint — , éspedig a hit, 
az egyházszervezet, az istentisztelet, a sakramentumok, a misz- 
szió és szolgálat tekintetében. „Annak a világnak a viszonyai, 
amelyben élünk, nemcsak lehetővé teszik ezt — hanem egye
nesen igénylik, és ebben az igényben Isten szól hozzánk” —, 
mondja a jelentés. Visser’t Hooft mondja jelentésében, hogy 
„mélyebb egység” -re kell jutniuk az egyházaknak, nem szabad 
„egy helyben topogni, hanem konkrét döntéseket kell hozni az 
egység tekintetében” . Az „egység” problémáját, más vonatko
zásban, előhozta a II. vatikáni zsinat eseménye és néhány dön
tése is.

2. A misszió. — Az „ökumené” fogalmának elemeiből 
ugyancsak előtérbe került a „Krisztusról való bizonyságtétel” , 
közelebbről a misszió szolgálata. Ez kifejezésre jutott abban, 
hogy létrejött Üj-Delhiben az Egyházak Világtanácsa és a Nem
zetközi Missziói Tanács integrációja, és ettől kezdve a missziói 
munkát is az Egyházak Világtanácsa irányítja. Ebben a vonat
kozásban nyomatékosan emeli ki számos jelentés, hogy az egy
házaknak feladatukat mindig „az egész világban”  kell nézni, 
amely feladat abban áll, hogy „az evangéliumot minden em
bernek prédikálni kell, hogy minden nép elnyerje az üdvössé
get” . Az „Evanston— Neu Delhi” című könyv bevezetésében a 
misszióval kapcsolatban azt írja, hogy az „egy egység nem 
önmagáért való, hanem arra az egyházak közös feladatának 
gyümölcsöző betöltése céljából kell törekedni” .

3. A szolgáló szeretet. — Az „ökumené” fogalmában — 
mint fentebb is mondottuk — jelentős szerepet kell játszania 
a szeretetnek. Ennek a szeretetnek — amely Jézus Krisztus 
szeretetéből való — át kell ölelnie nemcsak a „keresztyén öku- 
rmené” tagjait, hanem az egész embervilágot, a „lakott földet” , 
az oikoumenét. Abban van az Egyházak Világtanácsának nagy 
lehetősége, hogy közös bizonyságtételre és közös cselekvésre 
mozgósíthatja a „keresztyén ökumenét” a „lakott föld” javára. 
Az ökumenikus mozgalomban megnövekedett a „lakott föld”
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iránti szeretetből folyó felelősség. A Központi Bizottság leg
utolsó genfi ülésén helyesen állapította meg Visser’t Hooft, 
hogy „az ökumenikus út nem vezet ki a világból, hanem éppea 
belevezet a világba, hogy a jövendő világ ereje láthatóvá le
gyen benne” . Az is hangsúlyozást nyert az „ökumenikus út” -  
tal foglalkozó bizottság jelentésében, hogy az egyházaknak „Jé
zus Krisztussal egységben kell lenniük minden emberért vég
zett szolgálatban” . Ugyanez a bizottság kiemelte az egyházak
nak a „közös cselekvés” -ben való haladását. „Az egyházak 
egyre jobban megtanulták egyházközi segítséggel és az emberi
ségnek. tett szolgálattal Krisztust követni és összetartozó tag
ként viselkedni.” „Figyelmünk — folytatja ez a jelentés —  
egyre inkább a világméretű keresztyén közösségnek a köz iránti 
felelősségére terelődik.” A fajok, nemzetek közötti ellentétek, 
az éhezők és más hasonló problémák „gyors cselekvésre köte
lez el bennünket” . Az Egyházak Világtanácsa a faji kérdésben, 
az atomfegyverek, a háború és béke ügyében határozottan fog
lalt állást, az éhezőknek pedig nagy segélyt nyújt.

örülhetünk annak, hogy a „keresztyén ökumené” -ben erő
södött a hit- és szeretetközösség, a „lakott föld” -ért való fele
lősség és a bizonyságtételre való készség világviszonylatban 
is. Jó, hogy az ökumenikus mozgalomban az „egységet”  nem 
önmagáért kívánják építeni, hanem a „közös feladatok gyü
mölcsöző betöltése” céljából. Tudatosítanunk kell azonban, 
hogy ez a „közös feladat” nemcsak a misszió, hanem a diakó- 
niai cselekvés egymásért és az egész embervilágért. Ennek fel
ismerésében még növekednie kell a tagegyházaknak és a helyi 
gyülekezeteknek. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
a „keresztyén egység” növekedése nem történhet a „lakott 
föld”  kárára, nem irányulhat senki ellen, vagyis ez az egység 
nem szolgálhatja a „lakott föld” megosztását, sőt inkább a 
megosztottság gyógyítását kell előmozdítania.

Ami az „ökumenikus mozgalom” -nak a „lakott föld” -ért 
való felelősségét illeti — hálával gondolva sok pozitív állás- 
foglalásra és cselekvésre — szükség volna még arra, hogy a 
mozgalom megtalálja az utat olyan nem-keresztyén vallási 
közösségekhez és világi mozgalmakhoz, amelyek ugyan más 
indítékból, mint a „keresztyén ökumené” , de ugyancsak a „la
kott föld” békéjéért és jó rendjéért küzdenek. A mi korunkban 
csak valamennyi jóakaratú ember közös fáradozása teremtheti, 
meg az emberiség békéjét és mozdíthatja elő fejlődését.

396



III.

Az „ökumené” fogalmának fejlődése 
a Keresztyén Békekonferenciában

A  Keresztyén Békekonferencia területén az „ökumené” 
fogalmának elemeiből a szeretetre esik a hangsúly. Ez a szere
tet a konferencia munkájában közelebbről az „egész lakott 
föld”  iránti felelősségben jut kifejezésre, és az egész emberiség 
békéjéért való fáradozásban konkretizálódik. A szeretet kieme
lése nem jelenti a hit elemének elhanyagolását, sőt inkább 
ismételten hangsúlyt kap a konferencia munkájában, hogy ez 
a szeretet a Jézus Krisztusban való hitből táplálkozik. A hit 
a forrása. A konferencia létrejöttében kétségtelenül szerepet 
játszott 8 évvel ezelőtt, hogy több egyházi ember — elsősorban 
a szocialista államokban, majd a nyugati országokban is — 
úgy látta, hogy az ökumenikus mozgalomban az egész embe
riségért való felelősség és ennek kapcsán a konkrét keresztyén 
békeszolgálat elhanyagolódott. Ennek következtében magától 
értetődően a szeretet gyakorlása került előtérbe.

A  Keresztyén Békekonferencia statútuma többek között 
kimondja: „A  Keresztyén Békekonferencia keresztyének olyan 
nemzetközi mozgalma, amely azok hivő meggyőződéséből a nö
vekvő nemzetközi feszültségek (hidegháború, nukleáris fegy
verkezés stb.) idején jött létre, hogy a keresztyéneket ráéb
ressze . . .  a népek közötti barátság, a megbékélés és a békés 
együttmunkálkodás szolgálata érdekében nekik is mindent meg 
kell termiük, továbbá, hogy mindazoknak az erejét, akik szerte 
a világon a keresztyén hitet vallják, közös tevékenységre össz
pontosítsa.”  Mivel a statútum a keresztyének „nemzetközi” 
összefogásáról beszél, a mozgalom nyilvánvalóan „ökumenikus”  
jellegű. De nemcsak ezért. Maga az ügy, amit képvisel: a béké
ről való bizonyságtétele és annak munkálása a szó szoros értel
mében „ökumenikus” , mert az egész oikoumenét, a „lakott 
föld” -et érinti. De ökumenikus azért is, mert a keresztyének 
közös béke-bizonyságtételére hív fel. A II. Keresztyén Béke
világkonferencián elhangzott „Béke és ökumené” bizottság 
jelentése szerint „a keresztyén békemozgalom kezdettől fogva 
az ökumené egy részének tekintette magát. Szoros kapcsolatot 
tart fenn más ökumenikus összefogásokkal” . Ha az a kérdés 
vetődik fel, hogy a „keresztyén ökumenén” belül hol a helye 
és mi a feladata a Keresztyén Békekonferenciának, érdemes 
figyelni arra, amit a „Béke és ökumené” nevű bizottság 
Nantes-ban (1964) kimondott: „Nézetünk szerint az ökumenikus
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törekvések kettős irányba tartanak: egyfelől arra törekszik az 
Egyházak Világtanácsa és különösképpen annak »Hit és Egy
házszervezet bizottsága, hogy megértést hozzon létre az egy
mástól hit és egyházszervezet tekintetében elszakadt egyházak 
között. Ennek kiegészítéseképpen a Keresztyén Békekonferen
cia arra törekszik, hogy Krisztus tanítványait Mesterük köve
tésében a békeszerző szolgálatban együttmunkálkodásra, vala
mint az életre és békére szóló szent szövetség betöltésére 
hívja.” A konferencia úgy akarja betölteni szolgálatát a „ke
resztyén ökumenében” , hogy a megbékélés szolgálata az „öku- 
mené élettörvényévé és gyakorlatává váljék” . Mindenesetre a 
Keresztyén Békekonferencia jelentős szolgálatot végzett el a 
„keresztyén ökumenén” belül azáltal, hogy figyelmeztetett a 
„földi béke”  megbecsülésére, óvott a békének az „eszhaton” -ba 
való kitolásától és tudatosította a keresztyének között, hogy a 
békéért való munka, nemcsak a politikusoknak, hanem a ke
resztyéneknek és a keresztyén egyházaknak is feladata.

Az „ökumené” fogalma idők során változáson ment át a 
Keresztyén Békekonferencián belül is, de bővült az „ökumeni
kus mozgalom” ökumené fogalmához viszonyítva is. Ez a bő
vülés három viszonylatban jelentkezik. A Keresztyén Béke- 
konferencia „ökumené” fogalma magába foglalja: 1. a keresz
tyéneknek a hivő nem-keresztyénekkel való együttműködését 
(különböző vallások képviselőivel); 2. világi békemozgalmakkal 
való együttmunkálkodást; 3. az etimológiailag értelmezett oikou- 
mené, a „lakott föld”  nagy családjával való szolidaritást. Míg 
az Egyházak Világtanácsa Űj-Delhiben elfogadott „bázis” -a 
világos hitbeli határt állít fel arra vonatkozólag, hogy kiket tart 
magához tartozóknak, addig a Keresztyén Békekonferencia 
„ökumené” fogalma a hitbeli határokat átlépve átfogóbbá 
válik.

1. A hivő nem-keresztyénekkel való együttműködés. A  Ke
resztyén Békekonferencia tudja, hogy a nem-keresztyén vallá
sokban is vannak komoly értékek és a nem-keresztyén vallá
sos emberek szívébe is beleírta Isten az Ö törvényét. Ezeknek 
a vallásoknak és vallási intézmények képviselőivel a béke 
érdekében együtt lehet és együtt kell dolgozni.

2. A világi békemozgalmakkal (Béke Világtanács, az accrai, 
új-delhii, a tokiói konferenciák stb.) a Keresztyén Békekonfe
rencia kapcsolatot tart fenn, abban a bizonyosságban, hogy a 
világ békéjét a keresztyének önmagukban már csak azért sem 
tudják megvalósítani, mert számbelileg kisebbségben vannak 
a nem-keresztyénekkel szemben, de azért sem, mert annak
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megvalósításához gazdasági, politikai, társadalmi szakértőkre 
van szükség, világnézettől függetlenül.

3. A „keresztyén ökumené”  és az etimológiailag értelmezett 
oikoumené (lakott föld) fogalma egymáshoz közelebb került a 
Keresztyén Békekonferenciában. A  Tanácsadó Bizottság buda
pesti ülésén az Ökumenikus Munkacsoport jelentése ezt 
mondja: „Az ökumené fogalma most sokkal átfogóbbá és vilá
gosabbá vált számunkra, mint korábban volt. Nemcsak az ösz- 
szes keresztyén gyülekezetek megjelöléseként értjük, hanem 
minden ember testvériségének és az emberiség családjának 
a megjelöléseként. Az ökumené az a terület, ahol meg kell 
valósítani az igazi keresztyén testvériséget, amely minden ke
resztyént hitbeli egységre és általában minden embert békére, 
egymás kölcsönös megbecsülésére, barátságra és szolidaritásra 
hív fel. — Ha az ökumené fogalmát általában speciálisan azok
nak a törekvéseknek a jelölésére használják is, amelyek a ke
resztyén egyházak egységére irányulnak, mégis mint keresz
tyéneknek nyitottaknak kell lennünk az egy világ és a népek 
egy családja gondolatai előtt, és gyakorlati következtetéseket 
kell ebből levonnunk. Meg kell találnunk azt a közös talajt, 
amelyen lehetségessé válik a békéért való együttműködés más 
vallásokkal.”

A fentiekből világos, hogy a Keresztyén Békekonferenciá
ban a béke ügyében nincsenek határai az emberekkel való 
együttműködésnek. Tekintettel, azonban arra, hogy az „öku
mené” szó egyházi szóhasználatban több mint másfél ezer év 
óta elsősorban „keresztyén ökuménét” jelent, a félreértések 
elkerülése végett meg kellene állandóan tartani az általános és 
speciális használata közötti különbséget: „keresztyén ökumené”  
és „minden ember testvériségének, az emberiség családjának 
oikoumené” -ja.  A  fogalmak azonosításánál fontosabb annak 
tudatosítása, hogy a „keresztyén ökumené” -nak szolidaritásban 
kell élnie az „egész lakott föld” -del.

A  fentiekből világos, hogy a Keresztyén Békekonferencia 
nem „ellen-ökumené” , hanem az ökumenénak egy része. De az 
is világos, hogy nem földi hatalmak eszköze, hanem Isten esz
köze kíván lenni, a „lakott föld” javára.

Az is magától értetődő, hogy Keresztyén Békekonferencia 
békeszolgálatának alapjául az a békesség tekintendő, amely 
úgy jött létre, hogy Isten Jézus Krisztusban megbékélt a vi
lággal, és amely „uralkodik azoknak a szívében” , akik Benne 
hisznek. Ezzel összefüggésben Isten igéjének hirdetését kell 
változatlanul a legdrágább eszköznek tekinteni a béke mun- 
kálásában, miközben össze kell fogni minden szekuláris erővel
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a béke megteremtéséért. Az „ökumené” fogalmának ezek az 
•elemei is hangsúlyt kapnak a Keresztyén Békekonferencián.

IV.

Az ökumenikus szolidaritás 
az emberiség békés korszaka szempontjából

Befejezésül az „ökumenikus szolidaritás” jelentőségét kell 
megvizsgálnunk az emberiség békés korszaka szemszögéből. 
A  „keresztyén ökumené” -nak az egész emberiséggel, a „lakott 
föld” -del való kapcsolópontjainak, összetartozásának teológiai 
alapjait már tisztáztuk dolgozatom I. pontjának c) szakaszában. 
Itt csak röviden utalok arra, hogy a „lakott föld” -ön élő embe
riséget szétszakíthatatlanul összefűzi az „egy vérből teremtett- 
sége” , a közös értelem, minden ember szívébe írt „erkölcsi nor
mák” , de ezen túlmenőleg az Istennek rájuk áradó gondviselő 
és Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett megváltó szeretete. 
Lényegében ez azt jelenti, hogy ez az összetartozás nem olyan, 
amit az embereknek a „semmiből” kell megteremteniük, hanem 
az Isten által ajándékozott összetartozás. A Keresztyén Béke- 
konferencia Tanácsadó Bizottságának budapesti ülésén elsősor
ban Vogel professzor hangsúlyozta, hogy az embereknek egy
mással vállalt szolidaritásának alapja az Istennek a világgal 
vállalt szolidaritása Jézus Krisztusban. „Jézus Krisztus halála 
és feltámadása által lehetővé válik, hogy összetartozzunk Isten
nel és egymással.” (Vogel.) A keresztyén embereknek úgy kell 
minden emberre nézniük, mint akiket Isten szeret, és ezen az 
alapon kell vállalni az összetartozást. Így lesz a keresztyén 
ökumené” -nak az egész „lakott föld” -del, illetőleg az egész 
emberiséggel való szolidaritásának alapja a szeretet. Ez a szo
lidaritás pedig nem más, mint testvéri közösségvállalás az egész 
emberiséggel, gondjaiban való osztozkodás és jó törekvéseinek 
segítése.

A teológiailag tisztázott és elméletileg vállalt „ökumenikus 
szolidaritás”nak azonban mindig aktuális, tehát gyakorlati 
szolidaritásnak kell lennie. Az „ökumenikus szolidaritás” ezért 
nem egy statikus, hanem dinamikus fogalom, amely mindig 
bizonyos konkrét esetekben való állásfoglalást, döntést, segít
séget, jó szót, elkötelezést, közös vajúdást, együttmunkálkodást 
jelent. A  „keresztyén ökumené” csak akkor tölti be Istentől 
kapott szolgálatát a mi korunkban, ha nemcsak „tanácsolja” 
a „lakott földet”  és nemcsak „atyáskodik” felette, és nem azzal 
„mutatja magát” , hogy leMcsinyli a szekuláris reményeket és
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célkitűzéseket az eszhatológikus értelemben vett „eljövendő 
világ” fényében, hanem ha szolidaritását a jóra irányuló em
beri törekvésekkel kapcsolatban is megmutatja, éspedig azoknak 
támogatásával.

Az emberiség ma vágyódik a békének, az igazságosságnak 
és testvériségnek korszaka után. Látomása egy olyan korszak, 
amelyben a nemzetek egymást segítve, békében élnek, és 
amelyben megvalósul a nagyobb igazság mind egyes nemzetek 
életében, mind nemzetközi szinten. Olyan korszakban remény
kedik a „lakott föld” , amelyben megszűnik mindenfajta ki
zsákmányolás, az imperializmus, a kolonializmus, a gazdasági 
elnyomás és elmaradottság, megtörténik az általános és teljes 
leszerelés, az egyes országokon belül megvalósul a társadalmi 
igazságosság és a világgazdaságot jobban szervezik meg, a le
szerelés után felszabadult összegeket az elmaradt országok 
talpraállítására használják fel.

A  keresztyén egyházaknak ma nem az a feladatuk, hogy 
mindezeket a vágyakat csillapítsák, azokat „illúzió” -nak mond
ják és a bűn „hatalmáról” tegyenek bizonyságot, hanem az a 
feladatuk, hogy „ökumenikus szolidaritás”-sial gyakorlatilag se
gítsék ezeket a törekvéseket, és annak a Jézus Krisztusnak 
hatalmáról tegyenek bizonyságot, aki nagyobb mint a bűn, és 
aki „magára vette” az emberi életet és váltságot szerzett. Ez 
nem jelenti azt, mintha félre kellene tennünk azt a hitünket, 
hogy emberi erőfeszítésekkel nem lehet „paradicsommá” tenni 
ezt a földet, mert az „új eget és új földet”  Isten hozza el, de 
jelenti azt, hogy a jövendő világ (hé oikoumené mellousa) erői
vel dolgozunk már a jelenben a békés világrendért. így segít
hetjük elő, hogy az egész „lakott föld” , az oikoumené békés 
otthonává legyen a háborúktól már nagyon sokat szenvedett 
emberiségnek.

D. Káldy Zoltán
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Az új egyházi törvényjavaslatról
II. rész

Püspökeink a lelkészi kar elé bocsátották megtárgyalásra az 
új egyházi törvényjavaslatot. Ezekhez a tanácskozásokhoz szeretne 
folyóiratunk további segítséget nyújtani, amikor folytatjuk a tör
vényjavaslat szövegének indoklását.

A törvényjavaslat jellegzetességei sorában szóltunk már arról, 
hogy az első törvény a teológiai alapelvetést nyújtja valamennyi 
részletesen intézkedő törvényhez. A második törvény terjedelmé
ben a leghosszabb, s egyházjogi hagyományaink szerint részletes 
intézkedéseket tartalmaz a gyülekezet, az egyházmegye, az egyház- 
kerület, az országos egyház és a zsinat funkciójáról.

A most tárgyalásra kerülő harmadik, negyedik, ötödik, hato
dik törvény jellegzetessége az, hogy helyenként a kerettörvény ösz- 
szefoglaló útmutatásával ad irányítást, a részleteket azonban a 
szabályrendeletekre bízza. Ezzel a törvényjavaslat a rugalmasság 
szempontját akarja érvényesíteni: megadja az átfogó útbaigazítást, 
kifejezi egyházunk törvényhozó szándékát és célkitűzését, de sok 
esetben a törvényjavaslat szövege írja elő, hogy a részletekre nézve 
szabályrendelet fog intézkedni. Ez azért célszerű, mert a megadott 
elvi irányvonal figyelembe vételével időről időre lehet változtatni 
a részletkérdésekben úgy, ahogy azt a fejlődő élet megkívánja. Ily 
módon elkerülhető a törvény idő előtti elavulása, mert az alap
elvek tiszteletben tartásával mindig fel lehet frissíteni szabályren
deletek segítségével a részletekbe menő intézkedéseket. Ez tehát 
az értelme annak, hogy a törvény olyan gyakran utal szabályren
deletek alkotására.

III. TÖRVÉNY: FELKÉSZÍTÉS AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATRA

Ez a törvény sokoldalúan tárja fel az egyházi szolgálatra történő 
felkészítés módozatait. A szolgálat egyes munkaterületeit kijelöli, 
a lelkészképzés, lelkésztovábbképzés, vaílástanítás, konfirmácói ok
tatás, kántorképzés, valamint az egyházi sajtó szolgálata tekinteté
ben. A részleteket a törvényjavaslat mindenütt szabályrendeletre 
bízza.

A Teológiai Akadémiáról a törvényjavaslat a meglevő helyzet 
alapján szól. Tehát kimondja, hogy az Akadémia feladata a teológia 
művelése. Ez azt jelenti, hogy a Teológia egyházunk tudományos 
műhelye, ahol a teológia minden ágát művelik, de elsősorban az 
alatt a szempont alatt, hogy az egyház tudományos öntudata, a teo
lógia segítse egyházunkat a mai helyzetben való eligazodáshoz. Ez 
azt a feladatot jelenti, hogy a teológia dolgozzék az egyházi élet 
elébe, idejekorán felismerje a problémákat, s arra megoldást dol
gozzon ki az egyházi élet számára. Ezzel a feladattal lényegében
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egy az evangélikus lelkészi szolgálatra készülők tudományos és 
gyakorlati képzésének célkitűzése. A törvényjavaslat szövege is ki
fejezésre juttatja azt a szándékot, hogy ebben a képzésben annak 
tudományos és gyakorlati szempontja egyaránt érvényesüljön.

Ezeknek az elvi célkitűzéseknek kifejezése után van szó a tör
vényjavaslatban a szervezeti kérdésekről. Teológiai akadémiánk ki
zárólag egyházi szerv, fenntartó, kormányzó és felügyelő hatósága 
az országos egyház. Ez magában véve is kijelöli azt az utat, hogy 
a teológia mindenestől az egyház szolgálatában álljon. Nálunk meg
oldott az a kérdés, amivel külföldön sok helyen viaskodnak: ho
gyan lehetne a teológiát szorosan az egyház szolgálatába állítani, 
és az öncélú beállítottságtól megszabadítani.

Az akadémia felelős vezetőjének, a tanszékvezető tanárok 
közül választott dékánnak, valamint a tanszékvezető tanároknak 
csupán a tisztségét említi a törvényjavaslat, mert a részletkérdések 
itt is szabályrendeletre várnak. A tanszékvezető tanárokat az or
szágos egyházi presbitérium választja az evangélikus lelkészek kö
zül, mert az országos egyházi közgyűlés három évenként ül össze, 
s üresedés esetén túlságosan sokáig kellene várni intézkedésére. Az 
intézeti tanárokat és más alkalmazottakat az országos elnökség ne
vezi ki.

A Teológus Otthon fontos kiegészítő szolgálatot végez a lel
készképzésben, mert az akadémia hallgatóit lelkészi szolgálatra 
készülésükben segíti, nekik kollégiumi elhelyezést és ellátást biz
tosít. A törvénytervezet nem akarja megkötni az országos presbité
rium kezét az igazgató megválasztása tekintetében, ezért azt 
mondja ki, hogy lehetőleg az akadémia tanszékvezető tanárai kö
zül kerüljön ki. Egyebekben mind a Teológiai Akadémia, mind a 
Teológus Otthon működését a szabályrendeletek részletezik.

A Lelkészi Munkaközösségek a továbbképzés célját szolgálják. 
Minden más pályán gyors a fejlődés üteme, a lelkészi szolgálatban 
is rengeteg a tanulni való. Ezért a törvényjavaslat nem is kizáró
lag az egyházi-teológiai, hanem ugyanakkor a kulturális-társadalmi 
továbbképzést is célul tűzi ki, hogy lelkészeink átfogó képet sze
rezzenek szakterületükön és a mai élet ismeretében egyaránt. A rész
letek tekintetében a törvény itt is szabályrendeletre utal.

A Lelkészi Munközösségek szervezeti kérdéseivel a második 
törvény is foglalkozott, amikor kimondta, hogy az egyházmegyei 
fokon az esperes, egyházkerületi fokon a püspök a lelkészi munka- 
közösségek irányítója. Egyedül a lelkészi munkaközösségek orszá
gos vezetőjének tisztsége nincs automatikusan betöltve, ezt a sze
mélyt a lélkészi kar maga választja.

A vallástanítás és a konfirmáció körülményeit a törvényjavas
lat természetesen nem részletezi, mert ezeket az egyházi funkció
kat nem egyházjogilag kell szabályozni, ugyanakkor azonban mégis 
ez a két fontos munkaterület is odatartozik az egyházi szolgálatra 
való felkészítés egészébe. A második törvény több helyen szólt a 
lelkészek vallástanítói kötelezettségéről és magukról a vallástanító
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lelkészekről. Ügyszintén a konfirmáció is szervesen hozzátartozik 
a második törvényben körvonalazott lelkészi kötelességekhez. Egy- 
házjogilag ezekről a kérdésekről ennél többet nem is kell mon
dani.

A kántorképzést is az országos feladatok közé sorolja a tör
vényjavaslat. A kántorképzést külön szabályrendelet szabályozza.

Sajtószolgálatunkról szintén csak az alapvető megállapításokat 
mondja ki a törvényjavaslat. A sajtóosztály által fenntartott két 
lapra utalnak azok a mondatok, hogy a sajtószolgálat ellátja a lel
készek képzésének és továbbképzésének, valamint a gyülekezeti 
tagok nevelésének és hitvallásos öntudata erősítésének feladatát. 
Természetes, hogy a sajtóosztály sokrétű tevékenységét is szabály- 
rendelet részletezi.

A harmadik törvénynél érvényesül talán leginkább a kerettör
vény-jelleg. Amint láttuk, mind olyan területről van szó, ahol a 
törvénnyel való részletes szabályozás helyett célszerűbb az a meg
oldás, amely kerettörvényben adja meg az alapvető irányítást, s 
azután szabályrendeletre bízza a részletezést.

IV. TÖRVÉNY: AZ EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

Az első törvény kifejezte egyházunk diakóniai szolgálatának 
mind a nagy távlatú, világméretű funkcióját, mind az intézményes 
diakónia megvalósulását. Az itt felsorolt alapélvek azt emelik ki, 
hogy a gyülekezetekre alapul egyházunk szeretetszolgálata. Innen 
ágazik el minden szolgálat, valamennyi diakóniai intézmény, a 
Gyülekezeti Segély és a Nyugdíjosztály felé. A gyülekezet, amely 
hallgatja Isten igéjét, él a szentségekkel, természetszerűleg gyako
rol diakóniai funkciót minden irányban, s részt vesz az ország 
diakóniai intézményeinek fenntartásában.

A Diakóniai Osztály átfogó szervként segít a gyülekezeteknek, 
anyagi támogatást szervez valamennyi fennálló' és működő szere- 
tetintézmény számára, egyben ellenőrzi is tevékenységüket az or
szágos és helyi egyházi érdeknek megfelelően. A diakóniai munka 
legfőbb intéző szerve, a Diakóniai Osztály Tanácsa természetsze
rűleg áll az országos egyház elnöksége elnöklete alatt, mert ebben 
így jut kifejezésre az országos szempont jogi érvényesítése. A tag
ság az egyházkormányzat hivatott vezetőiből, valamint a munka- 
területek speciális szakértőiből tevődik össze. Ennek a szervnek 
hatáskörébe tartozik minden országos vonatkozású diakóniai ügy. 
A diakóniai ügyvivő-lelkész végzi a megadott alapelvek nyomán 
az országos diakóniai munka irányítását. Az országos presbitérium 
választja, vagyis egyházunk legmagasabb országos testületé, amely 
alkalmazottakat választ.

Az az intézkedés, hogy a szeretet-intézmények vezetői közvet
lenül a helyi gyülekezet elnökségének felügyelete alá tartoznak, 
akik viszont a Diakóniai Osztály Tanácsával összhangban végzik 
feladatukat, arra az elgondolásra épült, hogy egyházunkban a köl
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csönös megbeszélések, tárgyalások szellemét erősítsük meg, amely
ben testvéri konszenzus érvényesül.

A Gyülekezeti Segély szolgálatában a gyülekezetek közötti se
gítség, egymás terhének hordozása valósul meg, amelyben az erő
sebb a gyengébbet, vagy átmeneti nehézség idején a rászorulót tá
mogatja. A törvényjavaslat szerint a Gyülekezeti Segélynek orszá
gos hálózata van minden egyházkormányzati fokon, ennek szerve
ként egy-egy előadó szervezi a segítség lebonyolítását. Az előadó 
az egyházi önkormányzati testületek előtt beszámol a Gyülekezeti 
Segély munkájáról és javaslatokat terjeszt a megbízó presbitérium 
elé. Országos szinten egy lelkész és egy nem-lelkész végzi az orszá
gos Gyülekezeti Segély munkájának irányítását. A Gyülekezeti 
Segély szolgálata is olyan jellegű, amelynek csupán keretét szabá
lyozza a törvényjavaslat s iá részleteket szabályrendeletbe utalja.

A szabadság és üdültetés ügyének elvi megállapításai között 
az az intézkedés fontos, hogy a nem-lelkészi alkalmazottak fizeté
ses szabadságát a Munka Törvénykönyve szabályozza, a lelkészek 
fizetéses szabadságát a törvényjavaslat csak annyiban körvona
lazza, hogy az évi huszonöt munkanapot nem haladhat meg. A fize
téses szabadság jellegéből következik, hogy a helyettesítés költsé
geit a gyülekezet tartozik fedezni. A további részletek már nem 
igényelnek törvényekben kifejezett szabályozást.

A nyugdíj problémája az a terület, ahol az elmúlt években a 
legtöbb változás történt. Az 1953-as nyugdíjtörvény részletekbe 
menő intézkedéseivel szemben az látszik célszerűnek, ha az új 
nyugdíjtörvény-tervezet az alapelveket és a legfontosabb tenni
valókat szabályozza s a részletkérdéseket ebben az esetben is sza
bályrendelet körébe utalja. Ezért lett lényegesen rövidebb a nyug
díjról szóló törvénytervezet, mint az az 1953-as törvényben volt.

A törvénytervezet a nyugdíjról szóló rendelkezések alapján ab
ban jelöli meg, hogy egyházunk „a keresztyén hitből fakadó szere
tet és a munkaadói felelősség alapján gondoskodik az egyházi sze
mélyek, valamint hátrahagyott családtagjaik nyugellátásáról” . Eb
ben a gondoskodásban tehát a szeretet és a törvényesség szem
pontja egyaránt érvényesül.

A nyugdíjjogosult személyek felsorolásában új a teológiai ké
pesítésű női lelkészi munkatárs szereplése.

A törvényjavaslat annyiban tesz különbséget az egyházi mun
kaviszonyban álló nem-lelkészi alkalmazottak és a lelkészi jel
legűek között, hogy az előbbiekre kizárólag az állami nyugdíjtör
vény és nyugdíjügyi rendeletek irányadó voltát állapítja meg, míg 
a lelkészi jellegűek esetében az egyházi rendelkezések a döntőek.

A rugalmasság szempontja érvényesül abban az intézkedésben, 
amely a Nyugdíj osztály fenntartásához szükséges hozzájárulás ará
nyát az országos egyház presbitériuma megállapítására bízza. Ez 
azt jelenti, hogy a mindenkori szükségletekhez képest változik az 
arány, amellyel az egyházi testületek hozzájárulnak a Nyugdíjosz
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tály fenntartásához. Ez azért célszerű intézkedés, mert a lelkészi 
kar megoszlása életkor szempontjából nem egyenletes. Lesznek 
évek, amikor több lelkész nyugdíjba vonulásával kell számolnunk, 
s lesz, amikor kevesebbel. Emiatt kell a szükséges rugalmas lehető
séget biztosítanunk.

A Nyugdíj osztály szervezetében a demokratizmus érvényesül 
akkor, amikor részben tiszteségüknél fogva, részben választás alap
jár kerülnék be a tagok. A lelkészi munkaközösségék küldik be az 
egyházkerületek két-két lclkészk ép viselőjét. Az csak természetes, 
hogy ezek nem lehetnek olyanok, akik a nyugdíj korhatárt már el
érték, mert akkor az érdekeltség esete állna fenn.

A Nyugdíj osztály szervezetéhez tartozik még az intézőbizottság 
és az ügyvivő lelkész, akiknek a munkakörét szabályrendelet rész
letezi.

A nyugdíjak összegének megállapításánál a törvényjavaslat 
nem akarja az egyházat esetleg teljesíthetetlen feladat elé állítani. 
Ezért azt mondja ki, hogy „nyomon kell kísérni az állami nyugdíj
ügyi rendeletek irányvonalát” . Számolnunk kell azzal is, hogy eset
leg nem tudjuk mindenben teljesíteni mindazt, amit az állam tud 
nyújtani nyugdíjasainak, de ha erre mód nyílik, akkor természet
szerűleg követjük azt. A fogalmazás ebből az óvatos megfontolás
ból származott.

V. TÖRVÉNY: AZ EGYHÁZ HÁZTARTÁSÁRÓL

Ezen a törvényen történt a legkevesebb változtatás az 1953-as 
VII. tc-hez képest. Az élet igazolta az 1953-as törvény rendelkezé
seit. A törvényjavaslat itt nem alkotott kerettörvényt, hanem meg
tartotta a korábbi törvény bevált részletes intézkedéseit.

Ha változtatásról van szó, akkor az a háztartási törvény alap- 
elveiben található. A törvényjavaslat jobban kihangsúlyozza az in- 
dependentizmus elleni intézkedéseket. A közegyház egysége és cél
tudatos pénzügyi összefüggése megkívánja a nagyobb tervszerűsé
get, egyszersmind pedig a gyülekezetek és a magasabb egyházi ön
kormányzati testületek közötti szorosabb pénzügyi fegyelmet.

Ezeknek a gondolatoknak a j egyében fejti ki az ötödik törvény 
első paragrafusa, hogy egyházunk valamennyi önkormányzati tes
tületének önálló háztartása van, de ugyanakkor a többiek terhét is 
hordozza, s hozzájárul a közös és közegyházi szükségletek fedezé
séhez. Más oldalról is foglalkozik a törvényjavaslat ezzel a gondo
lattal, hogy megakadályozza az egyház egységes egészének bomlá
sát, kiemeli, hogy „valamennyi gyülekezet tartozik a közegyház 
valamennyi terhét arányosan hordozni” Szankciót is tartalmaz a 
törvényjavaslat, amikor kimondja, hogy „az országos egyház egé
szének a jótéteményeiben és támogatásában (lelkészutánpótlás,
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sajtó, segélyek síb.) csak az a gyülekezet részesülhet, amely maga 
is kiveszi a részét a közterhek hordozásából” . A lelkész és az egy
házi tisztségviselők fegyelmileg is felelősségre vonhatók, ha szembe 
kerülnek a törvény rendelkezéseivel, de itt maga a gyülekezet is 
szankciót kap, ha az egyház egészének rendjiét semmibe venné, 
mert ezzel önmaga fennállását ásná alá.

A gyülekezet tagjaitól joggal várjia el az evangélikus egyház 
az önként vállalt egyházfenntartói járulék fizetését, mert ez pe
csét és bizonyíték amellett, hogy valóban a gyülekezethez tarto
zóknak tekintik magukat. Ez a hozzájárulás azonban nem lehet 
merőben tetszőleges, hanem illő, hogy kövesse a helyi gyülekezet és 
a közegyház szükségleteit.

Űj a törvényjavaslatban az a rendelkezés, hogy aki nem vesz 
részt a gyülekezet anyagi terheinek rendszeres hordozásában, de 
egyes esetekben kazuális szolgálatot kér, az egyházkerületek püspö
kei által évente meghatározott összeget fizessen a gyülekezeteknek. 
Egyházunk a lelkiismereti szabadságot tiszteletben tartva senkit 
sem kényszerít az egyházhoz tartozásra, de ha valaki részt kíván 
venni az egyháztagoknak járó szolgáltatásokból, akkor vállaljon 
minimális részt az egyház fenntartásából is.

A pénzügyi fegyelem megszilárdítását célozza az az intézkedés, 
amely a lelkészek személyi járulékainak befizetését szorgalmazza.

A háztartásról szóló törvény további része lényegében meg
egyezik az 1953-as zsinat által alkotott háztartási törvénnyel, tehát 
új vonást nem tartalmaz. A 13. §-tól részletes rendelkezések szól
nak a költségelőirányzatokról és zárszámadásokról az 1953-as tör
vény alapján. Az élet ezeket is igazolta, az intézkedések a jelenlegi 
gyakorlatnak felelnek meg.

VI. TÖRVÉNY: AZ EGYHÁZ BÍRÁSKODÁSÁRÓL

Az idáig érvényben volt 1934/37. évi 8. tc-et érte a legtöbb bí
rálat, azon a címen, hogy terjedelmében rendkívül hosszú, s ez 
úgy tünteti fel egyházi törvényeinket, mintha annak legfontosabb 
anyaga a törvénykezés lenne. Ezen kívül zavaró volt annak erősen 
jogászias bonyolult fogalmazása. Lényegében a Horthy-korszak ne
hézkes jogászi logikáját tükrözte, amelyet nem szakavatott ember 
nehezen tudott megérteni. A világi büntető jog hatása tükröződött 
az olyan intézkedésekben, mint például a vizsgálóbíró funkciója; 
vagy a közvádló kirendelése, amelyek súlyos bűncselekmények ese
tében szükségesek, de nem akkor, amikor az egyház akarja tör
vényes rendjét megvédeni a vétkezővel szemben.

Ezért ez a törvény jelentősen leegyszerűsítette a bíráskodási el
járást, a lehetőségekhez képest egyszerű, világos fogalmazásra tö
rekedett. A nagymértékű egyszerűsítést az is jellemzi, hogy a ko
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rábbi 184. §-sal szemben a törvényjavaslat 38. §-ban foglalta össze 
egyházunk bírósági teendőit.

Egyházunk három területen gyakorolja bírósági hatáskörét 1. 
egyházi fegyelmi vétségek esetében, 2. egyházi választásokkal kap
csolatos panaszok során, 3. egyházi testületek egymás közötti, va
lamint alkalmazottak vagyonjogi keresetei tárgyában.

Az egyszerűsítés jegyében történt az egyházmegyei bíróságok 
tanácsa létszámának csökkentése, az egyházmegyei bíróság hár
mas tanácsban határoz. Űj vonás az is, hogy az elnök az elnökség 
egyik tagja, vagy az elnökség által megbízott bíró. Ez azt jelenti, 
hogy nemcsak az esperes vagy az egyházmegyei felügyelő lehet az 
egyházmegyei bíróság elnöke, hanem az elnökség által megbízott 
valamelyik bíró is.

Ugyanez vonatkozik az egyházkerületi bíróságra is, az is hár
mas tanácsban határoz, s annak is elnöke az elnökség egyik tagja, 
vagy az elnökség által megbízott bíró.

Az országos egyházi bíróság esetében emelkedik ötre a tanács
ban működő bírák száma. Az elnöklés rendje itt is azt a logikát 
követi, mint a már említett bíróságok esetében.

Jelentős egyszerűsítésen ment át a személyi összeférhetetlen
ség esete is, amelyről a törvényjavaslat 6—7. §-a rendelkezik. To
vábbra is lehetséges — szükség esetén — más területhez tartozó 
bíróság kijelölése is.

Jelentős újítás a bíróságok hatáskörének megváltoztatása. Az 
egyházmegyei bíróság hatáskörébe a gyülekezeti presbiterek fe
gyelmi vétségei, a gyülekezetek között felmerült perek, valamint 
a gyülekezetek és alkalmazottai által és ellenük indítható perek 
tartoznak.

Az egyházkerületi elnökség kivételével az egyházkerületben 
működő valamennyi lelkész, alkalmazott fegyelmi vétsége az egy
házkerületi bíróság hatáskörébe tartozik. A törvényjavaslat szerint 
az egyházkerület általában az elsőfokú bíróság fegyelmi ügyekben. 
Ezt az indokolja, hogy így lehet az eseteket kiemelni a helyi érde
kek részrehajlásából, s így lehet a magasabb közegyházi szempon
tokat is érvényesíteni. Fontos újítása tehát a törvényjavaslatnak, 
hogy a lelkészek fegyelmi ügyei a kerületnél kezdődnek. Ugyan
csak az egyházkerületi bíróság hatáskörébe tartoznak a választás
sal kapcsolatos panaszok is, kivéve az egyházkerületi elnökséget. 
Másodfokú bíróságként dönt a kerületi bíróság az egyházmegyei 
bíróságok határozatai ellen beadott fellebbezések esetében.

Megnövekedett az országos egyházi bíróság hatásköre. Ide
tartoznak az országos és kerületi elnökségek tagjainak fegyelmi 
ügyei is, ezt az országos egyházi bíróság teljes ülése tárgyalja. 
Az országos egyházi bíróság hatáskörébe tartoznak az országos egy
ház lelkészei, alkalmazottai, tisztviselői ellen indítható fegyelmi 
vétségek feletti döntések. Az országos egyházi bíróság másodfokon
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dönt az egyházkerületi bíróságok ítéletei ellen beadott fellebbezé
sek tárgyában.

Az országos egyházi bíróság, mint egyházunk legfőbb bírósága, 
teljes ülésén kétharmad jelenléti számban hoz jogegységi határoza
tot, amely az egyházi bíróságokra nézve kötelező.

Űj vonás az, hogy az országos egyházi bíróság a törvényesség 
biztosítása érdekében bármely ügyet felülvizsgálhat, vagy pedig 
saját hatáskörébe vonhatja bármely egyházi bíróság határozata el
leni fellebbezés elintézését.

A törvényjavaslat ilyen intézkedéseinek az a célja, hogy egy
házunk bírói funkcióját magas szinten gyakorolja, a közegyházi 
szempontok figyelembe vételével.

A fegyelmi vétségeket az előzőnél kevesebb pontba foglalta 
össze a törvényjavaslat. Első a vétségek sorában az egyházunk hit
vallásával meg nem egyező tannak a hirdetése.

Űj vonás a törvényjavaslatban az emberiség békéje ellen, vagy 
a Magyar Népköztársaság ellen, vagy az Ünnepélyes Nyilatkozat
ban foglaltak ellen történt vétség megtorlása. Ezzel egyházunk a 
maga részéről is el akar ítélni minden olyan magatartást, amely 
zavarja az egyház és állam kialakult jó viszonyát, egyházunk béke 
melletti állásfoglalását, s az Ünnepélyes Nyilatkozatban meghatá
rozott magatartást. Természetesen egyházunk a maga részéről is 
elítéli a büntetőtörvénybe ütköző cselekményt, s azt a maga ré
széről is joghátránnyal sújtja.

A fegyelmi vétségek másik csomópontja az egyházi felsőbb- 
sóggel kapcsolatos. A törvényjavaslat egész szerkezete azt tükrözi, 
hogy megnövekedett az egyházi felsőbbség felelőssége. Ennek meg
felelően kívánja a törvényjavaslat védelemben részesíteni egyhá
zunk közmegbecsülésben álló vezetőit. Az egyházi hatóságök tör
vényes rendelkezéseinek ellenszegülőt, a rendelkezések végre nem 
haj tóját, az egyházi f elsőbbséggel szemben engedetlent vagy tisz
teletlent kívánják törvényeink rendre utasítani, illetve vele szem
ben a törvényességet megvédeni. Az egyházi f elsőbbségnek és a 
törvényességnek ez a védelme egyébként a korábbi törvényekben 
is érvényesült, itt tehát lényeges újításról nincs szó.

összefoglaló jellegű pont az, amely a hivatalával össze nem 
egyeztethető magatartást tanúsító fegyelmi vétségét fejezi ki. Ha 
nem akarunk kazuisztikát követni, s a különféle esetekre is előre 
számítani, akkor legcélszerűbb ilyen fogalmazást alkalmazni, 
amelybe minden erkölcsiséget, törvényességet sértő magatartás 
belefér.

A kiszabható fegyelmi büntetések a régi törvényt követik. Eh
hez képest kisebb változás csak az áthelyezés esetében áll fenn. 
Ha az áthelyezést az ítélet jogerejétől fél éven belül nem lehet 
Végrehajtani, az illető segédlelkószi beosztásba kerül, vagy ha nyug
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díjjogosultságát elérte, akkor nyugdíjba kell helyezni. Ez az intéz
kedés sokkal egyszerűbb, mint a korábbi volt.

Űj vonás az, hogy nyugdíjasra is érvényes az egyház fegyelmi 
hatósága, azzal, hogy reá a kiszabható fegyelmi büntetések közül 
természetszerűleg csak a megintést, a pénzbüntetést és a hivatal- 
vesztést lehet kimondani.

Az eljárási szabályok nagymértékben leegyszerűsödtek. A fe
gyelmi eljárást az illetékes egyházi elnökségek indítják meg. Nagy 
súlyt helyez a törvényjavaslat a megelőzés szolgálatára. A 20. § 
kiemeli, hogy az enyhébb esetekben az illetékes elnökség pásztori 
síkon részesítheti figyelmeztetésben a panaszlottat. Ebben is ér
vényesül a törvényjavaslaton végighúzódó humanizmus, amely 
tárgyalásokkal kívánja megoldani a problémákat.

A volt „vizsgáló bíró” megjelölést a törvényjavaslat nem hasz
nálja, helyette a bírák sorából kijelölt fegyelmi megbízottat em
lít, akinek feladatkörébe tartozik a panaszlott elleni tényállás fel
derítése. A fegyelmi megbízott hallgatja meg az érdekelteket, be
szerzi a bizonyítékokat, tanúkat, szakértőt hallgathat meg, hely
színi szemlét tarthat.

Természetszerűleg tartotta meg a törvényjavaslat a védő fo
galmát, a panaszlott jogi képviselőjét. A fegyelmi eljárást nem 
akadályozhatja meg a panaszlott és védőjének elmaradása, vagyis 
nem ad lehetőséget a törvényjavaslat az eljárás hátráltatására.

Egyszerűsödtek az eljárási szabályok a tárgyalás vezetésének 
esetében is. A világos mondatok félreérthetetlen útbaigazítást ad
nak. A tárgyalást az ítélő tanács elnöke vezeti. Az ügy ismerteté
sét az előadó bíró végzi. A bíróság dönt a felek észrevételeiről és 
bizonyítási indítványairól. A bizonyítás befejezése után a fegyelmi 
indítvány képviselője, majd a panaszlott védője szól. A bíróság zárt 
ülésben hozott határozatára, az eljárás esetleges megszüntetésére, 
az ítéletre és annak indoklására vonatkozó eljárási szabályok ön
magukban evidensek, a világ minden részén alkalmazni szokott 
szabályokat tükrözik.

Az egyházi szolgálat alól való felfüggesztés a fegyelmi eljárás 
megindítására illetékes egyházi elnökség joga. Ez azt jelenti, hogy 
lelkész esetében az egyházkerületi, illetve az országos egyházi el
nökség illetékes a felfüggesztés kimondására. Ez logikus következ
ménye annak, hogy lelkészek esetében az egyházkerületi elnökség 
lett első fokon fegyelmi eljárás megindítására jogosulttá.

A fellebbezésre és a fellebbezési tárgyalásra vonatkozó anyag 
lényegében nem más, mint az eddig fennállottak egyszerűsítése és 
tömörítése.

A választás elleni panaszokat továbbra is egyházi bíróság elé 
kell utasítani. Ennek a rendelkezésnek nem az a célja, hogy az 
egyházunkban lefolyó választásokat akadályozza vagy nehezítse,
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ment ilyen panaszt csak törvénysértés vagy súlyos szabálysértés 
esetén lehet elfogadni és a választást megsemmisíteni. Az előkészü
leti munkák során volt olyan nézet is, amely szerint ez a pont fö
lösleges, mert a választási visszaélést elkövető személyek egyházi 
fegyelmi úton is elérhetők. Azonban mégis bent maradt ez a rész 
a törvényjavaslatban, annak a megfontolásnak az alapján, hogy 
itt a törvény lehetőséget biztosít az egész választás megsemmisí
tésére is, s ezzel többet mond ki, mint a fegyelmi ítélet.

A keresetekre, újra felvételre nézve szintén azt lehet meg
állapítani, hogy ennek szövege a korábbi rendelkezések egyszerű
sítését jelenti.

Noha a VI. törvény nem tartozik a kerettörvények sorába, 
mert bár egyszerűsített formában, de részletes rendelkezéseket 
tartalmaz, mégis nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy a tör
vényben nem szabályozott eljárásjogi szabályokat az összes egy
házi bíróságokra kiterjedő kötelező hatállyal az országos egyházi 
bíróság teljes ülése határozza meg. Ennyiben tehát mód nyílik 
a törvény kiegészítésére és részletes utasítása továbbfejlesztésére.

ÖSSZEGEZÉS

A törvényjavaslatnak az az alapvető jelentősége, hogy nem 
novelláris törvényt alkot, hanem kerek egészet. Az egyes törvé
nyekben egységes logika érvényesül, egységes a kifejezések hasz
nálata, tehát mind tartalmi, mind formai szempontból egészet 
alkot. Nem csupán egyházalkotmányt ad, nem is választja a ke
rettörvény útját, hanem magába öleli mind az alkotmánynak, 
mind a kerettörvénynek, mind a részletesen intézkedő törvény
nek az előnyeit. Ebben a vonatkozásban ez a törvényjavaslat csak 
az 1891—94-es zsinat törvényalkotásához hasonlítható, amely a 
maga korának feltételei között szintén egységes egészet alkotott. 
Ezt nem tette meg sem az 1934—37-es zsinat, sem az 1952—53-as 
zsinat, mert mindkettő a korábbiakkal szemben kiegészítéseket 
létesített.

A törvényjavaslat egyes részleteiben bizonyára kiegészítésre, 
javításra, módosításra szorul, azonban egészében ás logikájában 
tükrözi az elmúlt két évtized közös egyházkormányzati tapaszta
latait, s ezek alapján alkalmas eszköznek bizonyulhat mai és jö
vendő világunkban történő egyházvezetés támogatására.

Dr. Ottlyk Ernő
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A második vatikáni zsinat 
négy esztendeje 

1962-1965
II. rész

AZ EREDMÉNY „SZÍNKÉPE”

A zsinat promulgált, kihirdetett szövegei a rajzolt erőhatások 
eredőjét mutatják. Nem tükrözik a zsinat tulajdonképpeni vélemény- 
nyilvánításának 9:1, pesszimistább megítélés szerint 8:2 arányát. 
A konzervatív irányzat szempontjai, állításai, ellensúlyai ennél a je
lentéktelen kisebbségi aránynál jóval nagyobb mértékben szerepel
nek a zsinat elfogadott dokumentumaiban. A zsinat határozatainak 
„színképe” nem adja vissza hűségesen a római egyház megújulására 
törekvő többség zsinati akaratát. Ez a jelenség nemcsak a konzer
vatív erők szívós munkájának, sokkal inkább VI. Pál zsinatirányí
tásának eredménye.

A zsinati határozatok szövege mégis kitűnően mutatja, hogy 
miként történhet előrehaladás a római egyházban a tan és az egy
házi gyakorlat terén. Ez pedig: az ellentétek egységbe olvasztásának 
útja. Protestáns teológiai szemmel elképzelhetetlen, amilyen ellen
tétes elemek megférnek e szövegekben. Mégpedig nem dialektikus 
feszültségben, mert az termékeny ellentét lenne. Inkább így: adva 
van egy római katolikus dogma; ezt nem lehet megváltoztatni, de 
lehet színezni, továbbvivően értelmezni, kiegészíteni; ezek az új vo
nások azonban csak a régi tételekkel együtt létezhetnek. Hasonlattal 
világítom meg: kirakatokban látható olyan forgó állvány, amelyen 
köröskörül vannak a kiállított áruk, egyszer az egyik, máskor a má
sik kerül a néző szeme elé, de valamennyi ott van, rövid időn belül 
mindegyik látható, egyik sem hiányzik. A római katolikus tanfejlő
dés és egyházi gyakorlat változása csak így megy végbe: belekerül 
egy új elem, de a régi elemeket is tartják, hangsúlyozzák, mégha 
zavarják vagy némely esetben kizárják is egymást.

Mesterinek mondható az a teológiai szövegezés, fogalmazó ké
pesség, amellyel a zsinati dokumentumok végső formájukban a kü
lönböző ellenkező szempontokat, tételeket egységbe fogják a régi 
dogmák keretében, s közben mégis újat tartalmaznak. Számos példa 
kínálkozik ennek illusztrálására. Kettőt említek. Az egyik a vallás- 
szabadság kérdése. A zsinati vitában a progresszív irányzat hívei 
részéről a. vallásszabadság mellett felhozott érvek javarészt nem 
teológiai okfejtést tartalmaztak. A római katolikus dogmatizmus 
számára az a gondolat, hogy minden embernek szabad döntenie a 
katolikus hit mellett vagy ellen, elfogadhatatlan. Mégis jöttek elő
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új szempontok: Jézus nem kényszerített senkit a hitre, az emberi 
személyiség méltóságához tartozik a vallásszabadság, és így tovább. 
Végül is ezek a szövegben mind szerepelnek, de azzal a régi tétellel 
együtt, hogy a római katolikus vallás az egyetlen igazi vallás, amely 
állítás lényegében ellene mond a vallásszabadság követelményének. 
Sőt a nyilatkozat a római egyház múltját is felmenti: ha olykor elő
fordult is, hogy egyesek „eljárása kevésbé felelt meg a evangélium 
szellemének vagy annak ellene mondott, mégis mindig fennállott az 
egyház azon tanítása, hogy senkit nem lehet hitre kényszeríteni” 8. 
Ennek az állításnak ellene mondanak a történelmi tények, többek 
között múlt századi pápai megnyilatkozások is, de annál világosab
ban mutatja a törekvést: mindent a múltból egy nevezőre hozni a 
mai tételben, hogy ez az új — kívülálló számára erősen megkérdő
jelezhető, heterogén — szöveg dokumentálja a római egyház idő
fölötti egységét, változhatatlanságát és a reformtörekvésben is ma- 
radandóságát.

Másik példánk az „isteni kinyilatkoztatásról” szóló konstitúció. 
A régebbi római katolikus tanítás szerint az isteni kinyilatkoztatás
nak két forrása van: a hagyomány és a Szentír ás. Ezt a tételt a vég
leges zsinati szöveg nem tagadja meg, hanem továbbfejleszti — a re
formáció felismerésével ellentétes irányban —, amikor a hagyomány 
és a Szentírás mellé harmadik tényezőként odaállítja az egyház ta
nító hivatalát, ami azonos a római pápával és püspökökkel. „A szent 
hagyomány és a Szentírás képezik Isten igéjének az egyházra bízott 
kincsét. . .  Az a feladat azonban, hogy Isten igéjét — legyen az írott 
vagy hagyományozott — kötelezően magyarázzuk, csak az egyház 
élő tanító hivatalára bízatott. . .  A szent hagyomány, a Szentírás 
és az egyház tanító hivatala Isten szerfelett bölcs végzése szerint 
úgy vannak összekapcsolva és egyesítve, hogy egyik nem áll fent 
a másik nélkül” 9. Ebben a kétségtelenül új dogmatikai megfogalma
zásban benne rejlik a régi római tan a kinyilatkoztatás két forrásá
ról — ez megnyugtathatta a konzervatívokat; de elkerüli a szöveg 
ennek a zsinaton is sokat kritizált tételnek kimondását, nem ismétli 
meg a több évszázados katolikus felfogást arról, hogy a hagyomány 
kiegészíti a Szentírást, azonkívül nagyobb gyakorlati szerephez jut
tatja a Szentírást az egyház életében — ezek a mozzanatok a prog
resszív irány szempontjainak kedveznek; a harmadik tényező — az 
egyház tanító hivatala — bekapcsolásával pedig érvényesül a pápai 
hatalom szerepe. Így jön létre a teológiai eredmény a kinyilatkoz
tatás kérdésében: a Szentírásra és a hagyományra vonatkozó 16. szá
zadi dogmát összekapcsolja a pápai csalatkozhatatlanságnak száz
éves dogmájával, s e két régi dogma határai között új tételt mond ki.

Így a zsinat határozatainak és a zsinat idején VI. Pál által ki
adott pápai dokumentumoknak — encyklika, motu proprio, pápai 
breve stb. —■ együttes látványa rendkívül vegyes, ellentmondásos 
képet nyújt. Régi dogmatikai keretek között mozgó, de teológiailag 
mégis új és modernebb gondolatok mellett ez a teljes anyag olyan 
—  nyugodtan használhatom ezt az erős jelzőt — elképesztő szövege
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ket is tartalmaz, amely az érettebb gondolkozású katolikusokat is 
meghökkenti. Néhány példát erre is bemutatok.

1965 novemberben a zsinat szavazások közötti idejét néhány 
napon át a búcsú témája töltötte ki, amíg súlyos teológiai kritikák 
elhangzása miatt jónak látta a legfelsőbb vezetés a hozzászólások 
lezárását. A búcsú gyakorlatának újjárendezését egyébként is a pápa 
saját kezébe vette. Az általa kiküldött teológiai bizottság készítette 
tervezetben ilyenek vannak többek között (tartalmilag idézem): 
A búcsú imádsághoz vagy bizonyos kegyességi gyakorlathoz van 
kötve, s gyümölcse — tehát az ideigvaló isteni vagy egyházi bün
tetés elengedése — nemcsak az illető javára szolgálhat, hanem azt 
mások javára is megszerezheti az előírt kegyességi gyakorlattal. 
„Teljes búcsú’’ naponta csak egyszer nyerhető, s gyónást, áldozást, 
imádságot feltételez. Ezek nélkül csak „nem teljes” búcsúban része
sedik a hivő. Egy vagy több megszentelt tárgy viselése (feszület, 
nyakérme!) ezentúl mindenkinél ugyanazt a búcsút (elengedést) esz
közli, vagyis naponta egy „nem teljes” , évenként egyszer egy „tel
jes” búcsút.10 — E példánk annyiból nem végleges, hogy nem tud
ható: a búcsú gyakorlatának ilyetén „újjárendezésével” szemben 
a haladó irányzat részéről a zsinaton elhangzott éles kritikák lesz
nek-e hatással a későbbi pápai döntésre, mégis jellemző a példa, mert 
ez a nemcsak Szentírás-ellenes, hanem egyenesen babonás jellegű, 
elavultnak vélt gyakorlat egészen magas szinten nyert mai hang- 
súlyozást

Második példánkat az 1965. december 7-én kiadott „Mirificus 
eventus” kezdetű pápai bullából vesszük. Ebben VI. Pál 5 hónapos 
„jubileumot” hirdetett meg az egész katolikus egyházban a Földön 
a zsinat befejezésével kapcsolatban. 1966. január 1-től május 29-ig 
terjedő időben a gyóntató atyák „felmenthetik minden egyházi cen
zúrától és egyházi büntetésektől azokat a gyónókat, akik eretnek, 
elszakad t-hitű és ateista tanokat tudományosan bármilyen formában 
nyilvánosan képviseltek” (az őszinte megbánás feltétele mellett); 
felmenthetik „az egyházi cenzúrától és egyházi büntetésektől azo
kat, akik tudományos szempontból a szükséges egyházi engedély 
nélkül olyan könyveket olvastak vagy maguknál őriztek, amelyeket 
hitehagyók, eretnekek vagy elszakadt-hitűek írtak a hitehagyás, 
eretnekség vagy a római hittől elszakadás védelmezésére, vagy olyan 
könyveket olvastak, amelyek egyházilag név szerint tiltva voltak; 
a vezeklés feleljen meg a vétségnek és legyen üdvös, intsék a gyónó
kat a könyvek elővigyázatos őrzésére vagy megsemmisítésére . . . ” 11 
Valóban „alig akarunk hinni a szemünknek” — amint egyik vati
káni helyszíni protestáns sajtótudósító lelkész írta.12 A zsinat éve
ken át gondosan kerülte a „haretikusok” és „szkizmatikusok” , az 
eretnekek és a római hittől elszakadtak megjelölést, sőt az „ökume- 
nizmusról” szóló dekrétum minden katolikus hívőnek ajánlja az 
„elszakadt testvérek”  (kiemelés tőlem — Cikkíró) gondolkozásának 
tanulmányozását, megismerését; most pedig ez a pápai bulla ki
jelenti, hogy vezekelni kell a protestáns könyvek olvasásáért és bir-
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toldásáért, sőt a lehetőség szerint meg kell azokat semmisíteni!! De 
ez a két ellentmondásos vonás együtt jellemzi, a zsinat összképét, 
az ónak és az újnak egymásmellettiségét.

A zsinati eredménynek ugyanezt a római szempontból összetett
ségét, a mi megítélésünk szerint kiegyenlítetlenségét mutatja követ
kező — minket közelebbről is érdeklő — példaként az a körülmény, 
hogy az ökumenikus gondolkozás jó néhány zsinati dokumentum
ból teljesen hiányzik. Legfeltűnőbb ebből a szempontból a „Nyilat
kozat a keresztyén nevelésről” . Ez a dokumentum keresztyén neve
lésen állandóan csak a katolikus nevelést érti. Annyira egyoldalú volt 
a fogalmazása, hogy egy kirívó helyen a tervezetet később megvál
toztatták. Az eredeti mondat így hangzott: „A keresztyén szülők 
kötelessége, hogy gyermekeiket, ha lehetséges, katolikus iskolára 
bízzák.” A „keresztyén” jelző helyére végül is a „katolikus” meg
jelölés került. Ez az egyszeri javítás nem változtatott azon, hogy az 
egész tervezet a keresztyén nevelést kizárólag a római katolikus 
nevelés körére szűkíti.

Ugyanakkor elismerőleg meg kell állapítanunk, hogy néhány 
zsinati dokumentumban érvényesítették a katolikus „ökumenikus” 
látást. Ilyen — a külön e témával foglalkozó „ökumenizmusról” 
szóló dekrétumon kívül —• a „papságra nevelésről” és az „egyház 
missziói tevékenységéről” szóló dekrétum. Nyilvánvaló, hogy olyan 
nagy kérdésanyag és rendkívüli mennyiségű változtatási javaslat 
közepette, a különböző zsinati szövegezők munkája során elkerül
hetetlenek koordinációs hiányosságok. Mégis, mivel több dokumen
tum esetében nemcsak a szövegből, de a vitából is kimaradt az öku
menikus szempont, azt a következtetést kell levonnunk: az ökume
nikus aspektus, valamint annak hiánya és mellőzése egyaránt jel
lemzi a zsinat globális eredményét. Valaki ezt mondotta a zsinat 
kapcsán: a római katolikus „ökumenizmus” csak egy új regiszter 
a katolikus egyház számtalan regiszterű orgonáján. A hasonlat 
egyébként is találó: a zsinat eredményében konszonáns és disszo
náns hangok egyszerre szólnak. •

A zsinatnak ez az összképe, az ellentétek keresztezése, rendkívül 
jellemző módon mutatkozik — hogy ismét más jellegű legyen a ne
gyedik példánk — VI. Pál megnyilatkozásai során Krisztus és Mária 
tekintetében. Ehhez előre kell bocsátanom a következőket: Tanul
mányom előző fejezete szerint VI. Pál zsinati szereplése a zseniális 
taktikust rajzolja a jelenünk krónikása elé, ez azonban távolról sem 
jelenti azt. hogy megnyilatkozásait egyedül nagyszabású, bár erősen 
vitatható értékű zsinatirányító terve és a pápai hatalom körünkbe]' 
növelésére törő szándéka alapján mérhetjük le. Nem vonhatjuk két
ségbe számos megnyilvánulásának a taktikájába beleépülő, de mély 
belső egyéni gyökerű, szilárd meggyőződését. Ebben a tudatban lesi 
előttünk jellemzővé személye, amelyben reprezéntálódik, kifejező
dik a zsinat egész ellentmondásos képe. Ez a hasonlóság a zsinati 
eredmény és VI. Pál alakja között nem véletlen, hanem következik 
abból, ahogyan rányomta bélyegét a zsinat folytatására és befeje«
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•zésére. XXIII. Jánosban — hogy még egyszer jellemezzük kettőjü
ket — elhatározó erővel az „új” jelentkezett a 20. század római egy
házában, VI. Pálban keveredik a „régi” és az „új” . A pápa Olasz
országban a liturgiareform élére állt az utóbbi évben, különböző 
római templomokban olasz nyelven, és a gyülekezet felé fordulva 
tartotta a misét. Ugyanakkor a zsinat utolsó ülésszakának megnyi
tása napján, 1965 szeptemberében feltűnő ereklyehordozó körmene
tet végzett Rómán keresztül. A látványos ereklyetisztelet céltudatos 
hagyományfelújítás volt részéről, mégpedig olyan tárgyakkal kap
csolatban, amelyeknek történeti hitelessége teljességgel kétséges 
(Jézus keresztfájának három darabja, a megfeszítésből származó 
szög, a keresztfa feliratos táblája, a töviskorona néhány tövise, 
Tamás apostol ujja). S most jöjjön a példa!

VI. Pál először a zsinathoz a második ülésszak megnyitó be
szédében szólott, 1963 szeptemberében. A római egyházban szokat
lan Krisztus-központúságot hangsúlyozott. „Krisztus az egyetlen 
közvetítő Isten és az emberek között” — idézte az újszövetségi he
lyet. Három hónappal később, a második ülésszak záró beszédében 
Máriáról mint „az egyház anyjáról”  szóló témát emelte ki a leg
közelebbi ülésszak egyik legfontosabb tárgyalási anyagaként.13 
A  két ülésszak közben a szkémán dolgozó bizottság törölte a szö
vegből az „egyház anyja” és „közbenjáró” kifejezéseket, amelyről 
azután a harmadik ülésszak kezdetén, 1964 szeptemberében erős vita 
folyt a zsinaton, a progresszív irány felszólalói helyeselték a bizott
ság eljárását. November 21-én, az ülésszak záró beszédében a pápa, 
a zsinat végleges állásfoglalásának elébe vágva, Máriát hivatalosan 
„az egyház anyjának” nyilvánította — amint ezt már tanulmányunk 
más pontján említettük —, s az erre irányuló szertartást 24 olyan 
püspök közreműködésével végezte, akiknek egyházmegyéje területén 
kiemelkedő jelentőségű Mária-kegyhely fekszik. A pápa beszéde 
Mária dicshimnusza volt — íme az ellenpólus a kezdő, Krisztust 
prédikáló beszédhez! „Az egyház legbensőbb lényege a Krisztussal 
való misztikus egyesülés, az az egyesülés, amelyet Mi (a pápa szo
kásos fejedelmi többese önmagáról — A cikkíró) nem tudunk elgon
dolni a testté lett Ige Anyjától elválasztva. Krisztus és egyháza tit
kának igazi értelméhez a kulcsot a Máriáról szóló igaz katolikus ta
nítás adja” .14 Ennek a Mária-kultuszt fokozó pápai döntésnek meg
felel, hogy egy évvel később, a negyedik ülésszak vége felé, 1965. 
november 18-án tartott beszédében bejelentette1: a zsinat emlékére 
új plébániatemplomot állíttat Rómában, amely „Mária, az egyház 
anyja” nevet visel.13 A zsinat ünnepélyes befejezése december 8-án, 
Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén ment végbe; a pápának a 
zsinatot bezáró, annak dokumentumait kötelező erejűnek kimondó 
irata így kezdődik: „A II. vatikáni ökumenikus zsinat, amely a 
Szén ti élekben gyülekezett össze és a boldog Szűz Máriának, akit 
Mi az egyház anyjának nyilvánítottunk, és a boldog Józsefnek, az 
ő vőlegényének, s Péter és Pál szent apostoloknak védelme alatt 
ál l. . . ” 16
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Ezek a felsorolt megnyilatkozások világosan tükrözik, hogy 
"VI. Pálban összefért az egyetlen közbenjáró hirdetése, Krisztus 
egyedüli magasztalása és Máriának az egyház anyjaként történő 
lelkesült dicsőítése. Megnyilvánulásai sorában az 1964. nov. 21-i be
szédében fejezi ki legpontosabban a régi és az új ötvözetét e kérdés
körben : az egyház, Krisztus és Mária egybefonódó közösségét. 
Klasszikus példa arra, hogyan lehet biblikusán és értelemszerűen is 
egymásnak ellentmondó hittételeket egybefűzni új teológia látszatá
ban, valójában pedig Krisztus egyedüli érdeme, közbenjárása és di
csősége további háttérbe szorulásával.

A „színkép” mindegyik példánk esetében ugyanaz: a zsinati 
eredmény egészének természetét mutatja.

A FELSZÓLALÁSOK j e l e n t ő s é g e

A zsinat eredményének nem csupán azt a 16 szöveget tekint
hetjük, amelyet a közben sokat javított, változtatott, némelyik eset
ben teljesen átdolgozott szkémák, tervezetek nyomán a zsinat el
fogadott és a pápa promulgált, kihirdetett. E dokumentumok mögött 
óriási munka húzódik meg. Voltak olyan szövegek, amelyeknél tíz
ezer változtatási javaslatot is át kelett nézniük a tervezeten dolgozó 
bizottságoknak. E 16 dokumentum és a zsinatot kísérő pápai meg
nyilatkozások összképét előző fejezetünkben próbáltuk megrajzolni. 
A dokumentumok hatása csak később bontakozhat ki a katolikus 
teológiában és az egyházi életben, azok tanulmányozása révén. Ezt 
szolgálja mindjárt a jubileumi időszak: „teljes búcsúban” részesül 
minden katolikus hivő, aki legalább 3 oktatást meghallgat a II. va
tikáni zsinat dokumentumairól.

A zsinati határozatok később kibontakozó hatásától függetlenül 
máris felmérhetetlen jelentőségű a zsinaton elhangzott ,,votum”-ok, 
felszólalások hullámgyűrűje. A világ különböző pontjairól jövő egy
házfők megismerhették egymás véleményét, felfogását, mégpedig az 
élő szó közvetlen hatásában. Még kicsiny munkaközösségeknek is 
nagy jelentősége van a keresztyén egyház életében bárhol, mert 
egyik látás indukálja, tágítja vagy korrigálja a másikat. Megbeszé
lésen, eszmecserén több történik, mint vélemények felsorakozása. 
Függetlenül attól, hogy ez a jelenlevők tudatában mennyire tükrö
ződik, az állásfoglalások hatnak egymásra, s ezáltal a résztvevők 
tudatában valami új formálódik. A négy ülésszak rengeteg felszó
lalása hullámzó, kavargó folyam, amely tovább sodorja előre a ka
tolikus egyház gondolkozását a Föld különböző országaiba hazatért 
főpapokban. Olyan problémákat, álláspontokat ismertek meg, és
pedig élményszerűen, amelyről azelőtt talán sejtelmük sem volt.

1962. október 12-től, az első hozzászólástól, 1965. október 26-ig, 
az utolsó votumig, 1332 különböző zsinati atya — kereken a jelen
levők fele — kapcsolódott elbe a vitába. Legtöbbet az olaszok, 
spanyolok, amerikaiak és a németek beszéltek. Természetesen az
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említett létszámból többen többször is szóltak. A rekordot Ruffini 
olasz bíboros tartja 27 megnyilatkozásával; a konzervatív szárny 
egyik vezéralakjának ez az aktivitása különben illusztrálja azt a 
tanulmányom elején tett megállapításomat, hogy a konzervatív 
irányzat arányszám szerinti kicsiségét rendkívüli szívós küzdelem
mel ellensúlyozta. A felszólalások jelentőségének leméréséhez hozzá 
kell vennünk, hogy számos beszéd nemcsak az illető személyes vé
leményét foglalta magában, hanem egyes püspökök, bíborosok na
gyobb kör nevében szóltak, ami adott esetben 300 zsinati tag állás- 
foglalását is jelentette egyetlen votumban.17

A felszólalásoknak a zsinati tagok körében látókör tágító és 
véleményformáló hatásáról az egyik evangélikus megfigyelő. Wolf- 
gang Dietzfelbinger, a nálunk is járt müncheni püspök lelkész-fia 

így fest szemléletes képet: „A tradicionális és skolasztikus szellem
ben nevelt spanyol püspök, aki eddig egyetlen lehetőnek saját teoló
giáját tartotta, hirtelen megtapasztalta a német és francia katoli
cizmus új áramlatait. Az olasz püspök, aki nem látott még életé
ben egyetlen protestánst sem szemtől szembe, megtudta, hogy van
nak protestáns keresztyének, akikkel katolikusok széles közös hit
beli bázis alapján, magától értetődően, templomaikat kölcsönösen 
egymásnak istentisztelet tartására rendelkezésére bocsátják. . .  
A kulisszák egyik ismerője mondta nekem: »A zsinat megnyitására 
utazó püspökök 90 százaléka a Szentírás és kinyilatkoztatás kér
désében az iskolás teológiának a kinyilatkoztatás két forrásáról 
szóló tételét hozta magával«. Nos, 3 évvel később 2350 zsinati atya 
közül 2344 a kinyilatkoztatásról szóló végleges szöveg mellett sza
vazott, amelyben a két-forrás tétele nem szerepel. Ilyesféle elgon- 
dolhatatlan a zsinati vita formáló ereje nélkül.” 18

A felszólalások hullámai keresztül törték az Aula falait, és mesz- 
szebb gyűrűztek. Érdekes, jellemző és örvendetes, hogy éppen a 
progresszív irányzat megnyilatkozásai keltettek nagy sajtóvissz
hangot, túl egyházi berkeken, a napisajtóban, a világ különböző 
részein. Ebben a tényben nemcsak a sajtó megszokott szenzáció- 
keresése jelentkezett, hanem megnyilvánult benne az a vágy, amely 
mindenütt izzik katolikusok soraiban változások, reformok után. 
Annyiból mégis félrevezető volt ez a sajtóhírverés, mert azt a lát
szatot keltette az újító hangú felszólalások egyoldalú kiemelésével, 
mintha a zsinat nagyarányú reformokra készülődnék. Így fokozó
dott a zsinat befejezésekor a csalódás római katolikus körökben, 
erről még szólók később. Az Űj Ember magyarországi katolikus 
hetilapot figyelemmel kísértem a zsinat bizonyos időszakaiban: Ró
mából a kiküldött tudósítójától érkezett telefonjelentésekben java
részt a progresszív gondolatok szólaltak meg, ami nyilván jó ha
tású volt a magyar katolikusok véleményformálásában, de nem 
tükrözte a zsinat valóságos képét. Mindenesetre ennek az általános 
sajtójelenségnek köszönhető, hogy a zsinat pozitív megnyilvánu
lásai erősebben hatnak a világ katolikus közvéleményében, mint a 
negatívok. Számolni lehet azzal, hogy a — római katolikus szem
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pontból — merészen új kijelentések nem enyésznek el nyom nél
kül, s nemcsak vatikáni termek őrzik kéziratokban és hangszala
gokon az utókor számára, hanem benyomulnak római katolikus 
papok és laikusok tudatába.

Ismét szemléltetem az elmondottakat. Bejárta a világsajtót a 
vatikáni zsinaton elhangzott javaslat, hogy Galileit rehabilitálja a 
zsinat, miután Galilei természettudományos megállapításainak igaza 
volt, de az inkvizíció, a „szent törvényszék” elítélte. Ez a javaslat 
egyetlen felszólalásban hangzott el, megvalósításából semmi nem 
lett, de nem is foglalkozott vele tovább a zsinat A római egyház
nak az a mentalitása, amelyre e zsinat is számos példát nyújtott, 
hogy „Krisztus egyetlen egyházának” mindig igaza van —, elkép
zelhetetlenné teszi legalábbis még ma, hogy ez a rehabilitáció meg
történhessék. A sajtóhíradások nyomán a közvéleményben mégis 
úgy hatott, mintha ez lenne a zsinat állásfoglalása. Viszont ennek 
az egyetlen felszólalásnak mégis nagy a jelentősége: történelmi 
tanúbizonyságot ad a jövőnek arról, hogy volt egy ilyen nagyon 
igaz, helyes és mélyen keresztyén kívánalom a II. vatikáni zsina
ton. A jelenben pedig az volt a komoly hatása ennek az egy vo- 
tumnak, hogy hallva arról, katolikusok százezrei adtak magukban 
igazat az óhajnak, és álltak lélekben tisztelettel a római egyház 
által elítélt Galilei mellé.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÍTÉLÉSÜNK

Tanulmányom belső logikája, gondolatmenete ezen a ponton 
teszi szükségessé és lehetővé véleményünk summázását a II. va
tikáni zsinatról.
' Korfordulót élünk át, nemcsak a világban, hanem a római egy

házban is. A zsinat figyelemmel kísérésével egyháztörténelmi hord
erejű események szemtanúi lehettünk, amelyek nem annyira je
len alakjukban, mint inkább későbbi következményeikben jelen
tősek. Beláthatatlan végű folyamat indult meg a római katolikus 
egyházban. Nem a zsinaton fogant, már előzőleg kezdődött a Föld 
sok táján katolikus papokban, főpapokban, hivőkben. A zsinaton 
az eddig szétszórt szándékok összegeződtek, aktív erővé sűrűsöd
tek. A római egyház belső erjedése napvilágra került, XXIII. János 
látnoki erejéből és bátor kezdeményezéséből. Olyan hosszú folya
mat megindulásáról van szó, amelynek kibontakozását a mi nem
zedékünk aligha éri meg, végső kifejtésében pedig ma még nagy 
vonalakban sem jósolható meg. Lehet, hogy századok kellenek 
hozzá, ismerve a római egyház lényegéhez tartozó konzervativiz
must, s látva a zsinaton a reformtörekvések merészebb irányzatát 
visszafogó, középútra terelő, a meghaladottat, avultat, helytelen ré
git a jelenbe varázsoló és magasztaló erők működését. A zsinaton 
a római egyház megújulásának folyamata roppant belső küzdelmek 
között, saját dogmáinak és hagyományainak keretében indult meg, 
ezért nem lehettünk tanúi jelentősebb eredményeknek. Messze va-
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gyünk még attól, hogy a római egyházban megindult reformfolya
mat világos, átfogó, konkrét céllal és irányszabó mértékkel ren
delkezzék, új reformációról pedig nincs is szó. De megmozdult a 
föld a mozdítihatatlannak vélt másfélezer éves épület alatt. Ez a 
földmozgás keresztyén és általános emberi szempontból egyaránt 
örvendetes. A történelmi mozgásokat emberek ideig-óráig lassít
hatják. de végső soron fel nem tartóztathatják. VI. Pál pápa fé
kező szerepét így nézzük. A római katolikus egyházban dolgozó, 
újat munkáló történelmi erőknek ő is inkább eszköze, mint ura, 
s nem kétséges, hogy az egyháztörténelmi földmozgás az ő mai 
óvatos, egyensúlyozó, „kompromisszumos” áláspontján túlhalad 
majd, mert még olyan kiváló adottságokkal és nagy egyházi ha
talommal rendelkező személy, mint ő, sem tudja az egyháztörténe
lem kerekét visszatartani. Noha a II. vatikáni zsinat a reformátori 
teológia fényében kevés jót hozott, az evangélium alapvető kérdé
seiben pedig semmi változást nem mutatott, nekünk mégis a vá
zolt történelmi perspektívával kell néznünk a római katolicizmus 
mai képét, erjedését, belső küzdelmeit —, mozgásának vonalait a 
jövő felé meghúzva. Közben újra fel kell fedeznünk és meg kell 
becsülnünk azt a mérhetetlen kincset, amit Isten nekünk a refor
mációban, a Szentírás értelmezésében, az egyedül Jézus Krisztusra 
támaszkodó hitben adott, helytállásul és szolgálatul a mai korban, 
s reménységül és erőül a jövendőre nézve. Ennek a feladatnak van 
befelé néző, bűnbánatot tartó és megújulásra késztető oldala is a 
protestáns egyházakra nézve.

t a n u l s á g o k  a z  e v a n g é l i k u s  e g y h á z  s z a m a r a

Ma más római katolicizmussal állunk szemközt, mint öt évvel 
ezelőtt. A római egyház lényege nem változott — a reformáció 
teológiai kritikája ma ugyanúgy érvényes a központi kérdésekben, 
mint a zsinat előtt —, de a katolikus egyház távolról sem ugyanaz 
a zsinat következtében, mint amilyennek régebben ismertük. A zsi
nat egyik, már idézett evangélikus megfigyelője, Skydsgaard pro
fesszor személyes vallomása elgondolkoztató: „Amikor diák voltam, 
sziklaszilárdan állott az a meggyőződés, hogy az egyetlen egyház, 
mely nem mozdulhat, a római katolikus egyház. Számos katolikus 
is így vélte. 1956-ban mondta nekem egy ismert teológus: »A ró
mai katolikus egyház nem mozdulhat, a protestáns egyház ellenben 
igen. Reméljük, hogy meg is teszi!« A római katolikus egyház moz
díthatatlanságáról vélt »dogma« ma megrendült —, nyugtalanító- 
lag sok katolikus, de némely protestáns szemében is.” 19

Bennünket a római egyházban megindult változási folyamat 
nem nyugtalanít, sőt örömmel tölt el, de ennek máris le kell von
nunk következményeit a protestáns egyházakra nézve.

1. Üjra kell fogalmaznunk teológiai álláspontunkat a római 
egyházzal kapcsolatban. Számos teológiai kérdésben — éppen a 
zsinat következtében — a római tanítás és egyházi gyakorlat ma
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már más, mint amilyennek tanultuk és ismertük. Mind a római 
katolikus tanítás és gyakorlat elkerülhetetlen és szükséges teoló
giái kritikája, a polémia, mind a megindult római katolikus-pro
testáns dialógus feltétlenül megkívánja, hogy a római egyház leg
újabb, mai hivatalos tanításával és gyakorlati téren keresztülvitt 
változtatásaival számoljunk, s ne a már részünkről meghaladottat 
tartsuk szem előtt. Elégtelen és helytelen, ha a katolikus egyház 
dogmatikai megítélésében a régebbi kategóriáink alapján járunk el.

2. Saját egyháztörténetünk távlatába kell állítanunk a rámái 
egyház mai jelentősebb újításait. Istennek a reformációban adott 
nagy ajándéka iránti hálánk, múltunk megbecsülése időszerűvé te
szi, hogy rámutassunk azokra a protestáns egyháztörténeti té
nyekre, amelyek messze évszázadokkal vagy évtizedekkel meg
előzték a mai római katolikus eszmélést és reformokat. Ezzel az 
egyháztörténeti munkálattal nem hivalkodni akarunk, hanem a 
tisztánlátást szolgálni protestánsokban és római katolikusokban a 
reformáció igazi tartalma és jelentősége felől. Hihetetlen ugyanis, 
hogy még művelt római katolikusok is milyen keveset és torzítva 
tudnak a protestantizmusról, s mennyire nincs tájékozottsága a vi
lág katolicizmusának, hogy azok a vívmányok, amelyekért most a 
leghaladóbb gondolgozásúak a zsinaton annyit küzdöttek s ame
lyeket római katolikus hívők is vágyakozva reméltek, a reformáció 
egyházaiban régóta, magától értődő valóságok. Az anyanyelv hasz
nálata, a missziói munka helyes értelmezése, a házasság modem fel
fogása, a születésszabályozás kérdése, a vegyesházasság megértő, az 
evangélium szellemének megfelelő kezelése, a lelkésznevelésben és 
a teológiai munkában a Szentírás fontos szerepe, így sorolhatnék 
még egy sor mai katolikus reformot tételünk igazolására.

3. Számba kell vennünk saját egyházi megújulásunk szükséges
ségét, azokon a pontokon is, amelyeket a II. vatikáni zsinat a római 
egyházban előremozdított. A vatikáni zsinaton keresztül Isten meg
kérdez minket: nem állt-e meg egyházunkban az állandó reformáció? 
Nem zárkózunk-e el korunk és a mai élet új adottságaival szembe
nézéstől az egyházi szolgálat munkamódszereinek és formáinak 
felülvizsgálatától, a szükséges változtatásoktól? 1928-ban Barth Ká- 
rolynak megjelent cikke a „Zwischen dér Zeiten” folyóiratban: „A 
római katolicizmus mint kérdés a protestantizmus felé” . Ez az írás 
abban az időben nagy hatást váltott ki fiatal protestáns teológusok 
között. Közel negyven év után a most lefolyt zsinat új kérdés a 
protestantizmus számára, kérdés saját egyházi megújulásunk, mai 
hitünk, mai korszerű tájékozódásunk és szolgálatunk modernsége 
felől. Egyházi önvizsgálatot kell tartanunk: nem álltunk-e meg a re
formációban megkezdett úton? „Nem köröz-e le bennünket a római 
egyház?” (Barth Károly) Nem kerül-e át tőlünk a „semper reformari 
debet” lendülete — ha korlátok között érvényesülve is — a római 
egyházba? Nem figyelmeztet-e a katolicizmusban kétségkívül tapasz
talható nagy arányú erjedés saját fejlődésünk szükségességére a mi 
sokkal előrehaladottabb egyházi örökségünk közepette?!
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Nem fejezhetem be a II. vatikáni zsinat általános értékelését 
anélkül, hogy az egyes határozatok alapján legalább néhány fő vo
násban meg ne vonjam a zsinat teológiai mérlegét. Először néhány 
örvendetes vonást emelek ki (I.), azután pedig a legkiütközőbb ne
gatívumokat (II.).

I. 1. A Szentírás fokozódó gyakorlati szerepe. A Szentírás jelen
tősége dogmatikailag nem jutott előbbre, amint az „isteni kinyilat
koztatásról” szóló konstitúció mutatja — erről már tettem említést 
—, ellenben a Szentírás használatát a római egyház életében jelen
tősen előrevitte a zsinat. Három határozatban találunk erre vonat
kozó fontos megállapításokat: a liturgiáról, a kinyilatkoztatásról és a 
papnevelésről szóló zsinati dokumentumban.

Az írásmagyarázat a liturgia szerves részének tekintendő, Aján
latos a Szentírás-szerű igehirdetés minden vasánapon és ünnepna
pon. A vasánapi és ünnepnapi igeolvasások rendjét úgy kell kialakí
tani, hogy a fontos iszentírási szakaszok két-három év alatt felolva
sásra kerüljenek. Az oltári lekcióknál (epistola, evangélium) is hasz
nálható az anyanyelv.20 A zsinat a papi magánmisével szemben foko
zottabb hangsúlyt adott a gyülekezeti misének, s előtérbe állította a 
szent cselekmények és a mise közösségi jellegét.21

A papnevelésben a Szentírás fokozottabb tanulmányozását írta 
elő a zsinat. A Szentírásnak „az egész teológia leikévé kell válnia” . 
Ennek megfelelően nagy hangsúly került a biblia-teológiai szakra.

Az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúció jelentős monda
tokban foglal állást a Szentírás használata mellett. A papok mélyed- 
jenek bele a Szentírásba, a hívek is buzgón olvassák azt, „mert a 
Szentírást nem ismerni, azt jelenti, hogy Krisztust sem ismerjük” . 
A püspökök gondoskodjanak az Újszövetség korszerű fordításáról, 
ezek legyenek ellátva a szükséges és kielégítő magyarázattal. Az egy
házi főhatóság hozzájárulásával „az elszakadt testvérekkel együtt
működve” is jöhet létre új bibliafordítás. Szükségesnek tartja a 
zsinat a modern bibliakutató és írásmagyarázati módszerek alkal
mazását.

A Szentírásnak a teológiai munkában, lelkésznevelésben, papi 
elmélyedésben, a misében és a hívők kezében jelentkező ez a na
gyobb szerepe beláthatatlan jelentőségű folyamatot mozdíthat előre 
a római egyházban. A Szentírás maga győzi meg olvasóit és tanul
mányozóit. A megértéséért fáradozók előtt megnyílhat a Jézus Krisz
tusról szóló evangélium igazi értelme. Bízhatunk a Szentírás -belső 
erejében, amellyel utat tör Isten tiszta igéjének, s új felismeréseket 
érlelhet meg a római egyházban — lehet, hogy csak hosszú idő múl
tán.

2. Több nyitottság mások felé. Bármennyire nem változott is a 
római katolikus egység-teória — az egyház egységét más keresztyé
neknek a római egyházba térésével tudja csak elképzelni, a pápa 
vezetése alatt -—, de kétségtelen, hogy a zsinat megváltozott maga-
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tartást tanúsított a protestantizmus iránt: a szeretetnek, az „elsza
kadt testvérek” megismerésének, a dialógusra és bizonyos együtt
működésre készségnek számos megnyilvánulása volt.

A nyitottság testvéri közeledéssé vált az ortodox keresztyénség 
irányában. Ez nem kevés teológiai megállapításban kifejezésre ju
tott, s csúcsát abban az ünnepélyes pillanatban érte el, amikor 1965. 
december 7-én, a zsinat nyilvános záróülésén VI. Pál pápa és 
Athenagoras konstantinápolyi pátriárka közös nyilatkozata hangzott 
el. Ebben kifejezték sajnálkozásukat az 1054. esztendő szakadáshoz 
vezető eseménye miatt, amikor a pápai küldött és az ortodox pát
riárka kimondták egymásra az exkommunikációt. A mai nyilatko
zat ezt a régi exkommunikációt ki törli „az egyház életéből és emlé
kezetéből” , s átadja a feledésnek. Azt az óhajt fejezi ki, hogy ez a 
lépés a hit és a szakramentális élet teljes közösségének helyreállí
tására vezessen, ami az egyház történelmének első évezredében 
fennállott.

^Megítélésünk szerint a római és az ortodox keresztyénség egy
ségének útjában ma még elháríthatatlan akadályok vannak, de a 
közös nyilatkozat felolvasását kísérő közvetlen és viharos tetszésnyil
vánítás a zsinati aulában jelezte, hogy a szívek belső vágya erősíti 
meg ezt az eseményt, amely „Rómának az ortodoxia felé közeledé
sében a maximumot jelenti”22.

Nyitottságot mutatott a zsinat a nem-keresztyén vallások iránt. 
„Az egyháznak a nem-keresztyén vallásokhoz való viszonyáról” szóló 
nyilatkozat a hinduizmusról, buddhizmusról, az Iszlám és zsidó 
vallásról hangzott. Teológiailag sok kívánni valót hagy maga után, 
mert egyáltalában nem tisztázza a keresztyénség és Izrael népe, 
valamint a többi vallás viszonyát, valószínűleg azért, mert él akarja 
kerülni pozitív értékelésüket csakúgy, mint -— taktikai érdekből — 
kritikájukat. Az is különös, hogy a zsinat a más felekezetű keresz
tyéneket és a nem-keresztyén vallásokat „egy lélegzetvétellel em
líti” , s szinte nagyobbnak érzi a különbséget katolikusok és más ke
resztyének között, mint keresztyének és nem-keresztyének között.23 
Ez a teológiai hiány, illetve tévedés nem von le semmit annak érté
kéből, hogy a zsinat határozottan elítélte az „antiszemitizmus min
den megnyilatkozását, amely bármikor és bárki részéről a zsidók el
len irányult” . A többi nem-keresztyén vallással kapcsolatban pedig 
gyakorlati célt munkál: „elő akarja mozdítani az egységet és szere- 
tetet az emberek között” , s együtt akar dolgozni velük „a szociális 
igazságért, erkölcsi javakért, valamint minden ember számára a bé
kéért és szabadságért” (Az idézetek a dokumentum szövegéből van
nak).

A minden ember iránt jelentkező nyitottabb lelkiség, több meg
értés főleg az „egyház a mai világban” című pasztorális konstitúció- 
ban és a „vallásszabadságról” szóló nyilatkozat néhány határoza
tában található. Az egyéni meggyőződés tiszteletben tartása felé 
mutatnak itt jelek, ha nem egészen egyértelműen is. Az ateizmus 
kérdésében is jelentkezett a zsinaton a fölényes elítélést felváltó,; be
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felé néző, bűnbánó keresztyén hang. A nyitottabb, szabadabb gon
dolkozás kifejezésre jut a tudományos munka belső autonómiájáról 
szóló megállapításban, ami római katolikus vonalon szintén hallat
lan újítás, a protestáns egyházakban évszázadok óta természetes.

3. A kollégiális vezetés. Akármennyire érvényesítette is VI. Pál 
a zsinaton pápai hatalmát, ez a zsinat a római katolikus egyház tör
ténetében mégis egyedülálló abból a szempontból, hogy rendkívüli 
módon növekedett a püspökök befolyása a legfelsőbb egyházi veze
tésben. Nemcsak a zsinat határozataiban van benne jelentős mér
tékben a világ különböző tájain élő püspökök és rendfőnökök szava, 
hanem lehetőség nyílott a jövőben a püspökök közreműködésére ar 
római egyház irányításában. Amikor a pápa 1965. szeptemberében, a 
negyedik ülésszak kezdetén — elébe vágva a zsinat ilyen irányú 
fokozottabb kívánalmai további nyilvánításának — a pápai primá
tust biztosító korlátok hangsúlyozásával ugyan, de elrendelte a 
„püspökök szinodusá” -t, ebben a zsinattól ösztönzött újításban a jövő 
jelentős ajtaja teremtődött meg: kisebb vagy nagyobb mértékben — 
ez még a pápa szándékától és a visszahúzó kúriai erők működésétől 
függ — a világ püspöki konferenciáinak képviselői munkatársai 
lesznek a pápának. E szervnek — amelynek egyébként állandó tag
jai a vatikáni kúria vezetői és a pápa által kinevezett főtitkár — 
a pápa tetszése szerinti alkalmakkor az lesz a feladata, hogy a pápát 
informálja és tanácsolja, előmozdítsa, a „testvéri dialógust” a pápa 
és a püspökök között.

A pápai iratnak megfelelően a „püspökök pásztori hivataláról” ' 
szóló zsinati dekrétum kifejti az új helyzetet, hogy a „püspökök részt 
vesznek az egész egyház gondjában” , s a „püspökök szinódusa . . . 
nagyobb segítséget fog nyújtani az egyház legfőbb pásztorának” .

Hallatlanul nagy jelentőségűvé válhat a püspököknek ez a köz
reműködése a római egyház további vezetésében. A zsinat egész le
folyása tükrözte, hogy az élethez, emberekhez, a különböző népek
hez és az emberiség reális helyzetének felismeréséhez a püspökök 
sókkal közelebb állnak, mint a pápa tanácsadó és intézkedéseket fo
ganatosító szerve, a pápai kúria. A püspökök folyamatos felhaszná
lása a római egyház irányításában olyan távolabbi eredményeket 
érlelhet, amelyeket ma nem tudunk elgondolni.

4. Az emberiség problémáival törődés. Ezen a területen is meg
figyelhető a zsinat munkájában nem egy teológiai hiányosság, külön
böző álláspontoknak helytadó kompromisszum. Az „egyház a mai 
világban” szkémát ért zsinati bírálatok rámutattak, hogy nem kielé
gítő a teológiai alapvetés. Kitűnt, hogy nincs a római egyháznak 
alapos és mély bibliai tanítása a „világról” . Volk mainzj püspök töb
bek között kifogásolta a krisztológiai vonatkozás teljes hiányát. Az 
atomháború elítélésének kérdésében is egészen az utolsó ülésszakig 
akadtak bizonytalankodó hangok. Mégis a konstitúció — még inkább 
a róla előzetesen éveken át folyt zsinati vita — világos bizonysága, 
hogy a római egyházban is izzanak ma már korunk nagy kérdései.

A határozat megállapítja, hogy az emberek alapvető egyenlősé—
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gének társadalmi egyenlőségre kell vezetnie. A szöveg állást foglal a 
fegyverkezési versennyel szemben, felmérve annak kettős kárát: a 
háborús potenciál végzetes növelését és a szegények életét megnyo
morító gazdasági kihatásait. A háborútól megszabadulást az isteni 
gondviselés korunkbeli sürgős követelésének vallja, amelyet ha el
mulasztunk, „nem tudjuk, hová jutunk a megkezdett gonosz úton” .

A viták során világos elítélést nyert a háború, az ún. kis hábo
rúk, korlátozott háborúk esetében is. Sőt többen kritizálták a szkéma 
szövegében található hagyományos tanítást az igazságos és igazság
talan háború megkülönböztetéséről, amelyet azután a végleges szö
veg felcserélt a „törvényes védekezés jogának” tételével. A fejlődés
ben elmaradt országok problémája is hangot kapott a zsinaton. A 
keresztyénség befelé néző bűnbánata szólalt meg Cardijn belga bí
boros felszólalásában: „Felháborító történelmi tény, hogy a Föld 
gazdagsága még majdnem kizárólag olyan népek kezén van, amelyek 
keresztyénnek számítanak. Szigorú lesz Isten ítélete, ha továbbra 
is megmarad ez az igazságtalanság” .

Ha mindehhez hozzászámítjuk VI. Pálnak az ENSZ közgyűlésén 
mondott beszédét, megelőző indiai útjának a gazdaságilag elmaradt 
országok felé megnyilvánult szimbolikus jelentőségét, a zsinat befe
jezésekor a világ kormányaihoz, íróihoz, művészeihez, szegényeihez, 
betegeihez és szenvedőihez intézett üzeneteit, a záró mise offertó- 
riumánál szétosztott csekkadományokat (30 000 dollárt betlehemi 
kórház javára, Argentínának, Pakisztánnak, Kambodzsának 10—• 
20 000 dollár közötti összegeket jóléti intézményre, Indiának, 15 000 
dollárt mezőgazdasági iskolákra), — függetlenül attól, hogy ezek
ben a lépésekben mennyi a római egyház részéről a rokonszenv 
megnyerésére törekvés, el kell mondanunk: a római egyház is kezdi 
megérteni, hogy a keresztyénség nem foglalkozhat csak saját belső 
feladataival, hanem szolgálnia kell messze túl határain az emberi- ' 
ség mai égető kérdéseinek megoldását.

Most a zsinat teológiai mérlegének néhány negatív vonása kö
vetkezik :

II. 1. A pápai primátus megerősödése. A pápaságnak ez a zsinat 
rendkívül nagy eredményt hozott: a pápai primátust kimondó dogma 
(1870) most közel 100 év múltán nagyszabású próbán ment át, és tel
jes diadalt aratott. Az egyik protestáns sajtótudósító találóan fe
jezte ki: „Az első vatikáni zsinatot a második vatikáni zsinat tettel 
ratifikálta”24. Még ennél is több történt: VI. Pál pápa több mint 
2000 püspök és rendfőnök személyes jelenlétében és vitái közben 
kezében tartotta a kormányrudat, keresztülvitte akaratát, és vitat
hatatlan személyi tekintélyt is szerzett magának. Senki nem támadta 
meg pápai ténykedéseiben, s mindenki meghajolt döntései előtt.

A pápaságnak ez a nagyszabású sikere azonban nem egyszerűen 
protestáns szempontból, hanem a római katolicizmus fejlődése szem
pontjából kétes értékű. Ha nincs is a római katolikus egyház re
formtörekvése kiszolgáltatva a pápák személyének, mert — mint 
megállapítottuk — a történelem gördülését egy pápa sem akadá
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lyozhatja meg, de a megújulás üteme, intenzitása, egyértelműsége 
nagymértékben függ tőle. Egy erős kezű, céltudatos, tehetséges pápa 
a jövőben is sokat tehet ellene. Ez a jövőbeli eshetőség komoly hát
ránya a pápai hatalom zsinati megerősödésének.

Hátrányos azonban ez a jelenség a keresztyén felekezetek viszo
nyára is. A pápai primátus tanát az ortodox keresztyénség, de az 
„ókatolikusok” sem fogadják el, a protestantizmusról nem is be
szélve. Mivel pedig itt nem elszigetelt dogmáról van szó, hanem 
olyan tanról, amely belenyúlik minden más katolikus tételbe, mint 
valamennyinek közös tengelye —, ennek a katolikus dogmának meg
erősödése gátlólag hat a keresztyén egyházak közösségének munká- 
lására, teológiai beszélgetéseire.

2. A Mária-kultusz növekedése. Ameddig a katolikus Mária- 
kegyesség látszólag csak alsóbb, népies szinten mozgott, érettebb gon- 
dolkozású római katolikusok és más keresztyének azt gondolhatták, 
Mária nem központi tárgya a katolikus hitnek. Ezt a hiedelmet meg
ingatta az utolsó évtizedekben a maríológia erőteljes dogmai fejlesz
tése, végképpen szétzúzta pedig e zsinat, amelyen Mária szerepe tan
beli és kegyességi vonatkozásban fokozódott. Erről már említettem 
néhány példát a zsinat történetéből. Hozzá kell fűznöm, hogy e te
kintetben XXIII. János sem képviselt más nézetet és gyakorlatot. 
A zsinat első ülésszakának megnyitásán imádságában a Mindenható 
Isten és Jézus Krisztus mellett Máriához is fordult: „vigyél végbe jól 
mindent, imádkozz érettünk Istennél” . A zsinat kezdő üzenetében 
pedig így vallottak a zsinati atyák: „Mi, az apostolok utódai, Máriá
val, az Űr anyjával imádságban egyértően egyesítve . . .” Bár voltak 
a zsinaton kritikai megnyilvánulások a Mária-tan fejlesztésével kap
csolatban, a zsinat mégis Mária jelentőségét fokozta a katolikus ke
gyességben. Ez a reformáció egyházai irányában az elválasztó fal 
erősítését jelenti, a római egyházban pedig nehezíti a közelebb ju
tást Krisztus egyedüli megváltó érdemének, közbenjáró imádságának 
felismeréséhez, az evangélium tiszta megértéséhez.

3. A római egyház kizárólagossági igénye és önértékelése. Noha 
fejlődést jelent az eddigiekhez képes a zsinat szóhasználata és annak 
tartalmi kifejtése a nem-katolikus keresztyénségről mint „egyhá
zakról” , az e tárgyról szóló dekrétum („az ökumenizmusról” ) fenn
tartja, sőt megerősíti a régi katolikus álláspontot Jézus Krisztus 
„egyetlen igazi egyházáról” : „Egyes, sőt sok és jelentős elemek és 
javak, amelyekből épül és életét nyeri az egyház, a katolikus egyház 
látható határán kívül is létezhetnek: Isten írott igéje, a kegyelem 
élete, hit, reménység és szeretet, s a Szentlélek más belső ajándékai 
és látható elemek, mindez, amely Krisztustól indul ki és hozzá vezet, 
igazában Krisztus egyetlen egyházához tartozik . . . Csak Krisztus 
katolikus egyháza által, amely az üdvnek általános segítő eszköze, 
van az embernek eljutása az üdveszközök teljességéhez. Mert egve- 
dül az apostolok kollégiumára, amelynek élén Péter áll, bízta az Űr 
— így hisszük mi — az Űjszövetség minden javát, hogy Krisztus 
egyetlen testét alkossa a földön, amelybe mindenkinek teljesen be 
kell illesztetnie, aki már valami módon Isten népéhez tartozik” .
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Nem szükséges elemeznem ezt a határozatot, mert annyira vilá
gos az állásfoglalása: a kegyelem és igazság teljességét csak a római 
katolikus egyház birtokolja, más keresztyének az üdvjavak részérté
keivel rendelkezhetnek ugyan, de útjuk csak a római egyházban ér
het teljes céljához. A római egyház „ökumenizmusának” egyetlen — 
távoli — perspektívája: az „elszakadt testvérek” visszatérése a kato
likus egyházba. A zsinatnak ez a teológiai vonása ismét nemcsak a 
keresztyén egyházak közösségének áll útjába, hanem akadályozza a 
római katolikus egyházfogalom bibliai tisztulását, és a katolikus hit 
alázatának — amely minden keresztyén hit nélkülözhetetlen vonása 
— létrejövetelét.

Már idéztem Skydsgaard professzor, evangélikus zsinati megfi
gyelő kritikáját arról, hogy a római katolikus egyházfogalomból 
hiányzik a vétek, az elbukás dimenziója, s ezzel együtt, és éppen 
ezért, a megkegyelmezettségnek, Isten alaptalan szeretetének és ha
talmának dimenziója25. Ennek a mélyre hatoló megállapításnak — 
elhangzása után két évre történt — újabb szomorú igazolódása 
VI. Pálnak 1965. október 28-án a zsinat ötödik nyilvános ülésén el
mondott szárnyaló beszéde. Arról szólt, hogy az egyház arca valóban 
megújult a zsinaton. „A  katolikus egyház szebbé lett arcára tekint
senek a mi kedves keresztyén testvéreink, akik annak teljes közös
ségétől még el vannak szakadva. Tekintsenek erre az arcra más val
lások 'követői, mindenekelőtt azok, akikkel összekapcsol minket a 
rokonság Ábrahámtól kezdve, különösen a zsidók, akik többé ré
szünkről nem a megvető elutasításnak vagy bizalmatlanságnak, ha
nem a megbecsülésnek, szeretetnek és reménységnek tárgyai. Az 
egyház valóban megy előre, az igazságnak és hitnek szilárdságában, 
az igazságosság és szeretet terjesztésében. így él az egyház!” Azután 
még lelkesültebb mondatok következnek: „Az egyház él! Itt van rá 
a bizonyíték (ti. a most lefolyt zsinat — A cikkíró); itt érezzük az 
élet lélegzetét, hangját, énekét. Az egyház él! . . . íme, a zsinatnak 
ezek a befejező cselekedetei nyújtják nekünk az érezhető tapaszta
latot: az egyház él. Az egyház gondolkodik, az egyház szól, az egy- 
ház növekszik, az egyház épül! Ízleljük meg ezt a lenyűgöző jelen
séget; ismerjük fel messiási vonását: Krisztustól jön az egyház, 
Krisztushoz megy; és ezek a tettek (ti. a zsinaton történtek — A 
cikkíró), a lépései, amelyekkel tökéletesedik, megbizonyítja magát, 
fejlődik, megújul, megszentelődik” .26

A római egyház életerejének magasztalása a zsinat munkájára 
tekintve emberileg igaz. Mégis az elhangzottak kétségbeejtően ige
ellenes kijelentések az egyházról! Ellentétben vannak a Szentírás 
minden szavával Isten földön vándorló népéről. Az egyházra Isten 
igéje szerint a gyalázat, erőtlenség, kicsiség, vétek — mindezt egy
befogja Luther azzal a szóval, hogy „kereszt” — jellemző, s ugyan
akkor Istennek mindezek ellenére adott kegyelme és ereje. Amikor 
e sorokat írom, nemrégen jöttem le a szószékről, amelyen ugyan
aznap minden hazai evangélikus igehirdetővel együtt Pál apostol ön
vallomásáról szóltam: 2 Kor 12,1—9. „Magammal nem dicsekszem,
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hanem csak erőtlenségeimmel... Az Űr azt mondta nekem: elég 
neked az én kegyelmem, mert az én erőm gyengeségben jut teljes
ségre. Nagy örömest dicsekszem tehát az erőtlenségeimmel, hogy 
Krisztus ereje lakozzék bennem” .

A római katolikus egyház önértékelése a II. vatikáni zsinatnak 
— Jézus Leikéhez mérve — legnegatívabb jelensége.

4. El nem végzett feladatok. Nem azokra a túlzott várakozásokra 
gondolok, amelyeket sokan a zsinathoz fűztek. Ezek nem voltak soha 
reálisak, amint hazai evangélikus egyházunk a zsinat kezdetétől 
hangsúlyozta. Ellenben voltak olyan érthető reménységek, amelyeket 
a zsinat nem váltott be, sajnos ismét azt kell megállapítanom az igaz
ság érdekében, hogy javarészt VI. Pál intézkedései következtében. 
A római katolikus hívők világszerte várták a zsinattól azoknak az 
egyházi problémáknak megoldását, amelyek a római egyház taní
tása és gyakorlata miatt rendkívüli lelki teherrel, egyes országok
ban pedig életüket bénító súllyal is nehezednek rájuk. Hármat em
lítek, amelyek drámai módon előkerültek a zsinaton is: a születés
szabályozás, elválás, vegyesházasság.

A vegyesházasság kérdése nem szerepelt a zsinati témák kö
zött, de a második ülésszak végén váratlanul felvetődött egyik zsi
nati tag felszólalása révén. Erre számos megnyilatkozás követke
zett, melyekből kitűnt: római katolikus oldalon is látják, hogy a je
lenleg érvényben levő katolikus vegyesházassági előírások súlyos 
lelki és házassági gondot okoznak jegyesek és házasfelek között, 
amely megoldás után kiált. A zsinat nem határozott a kérdésben. 
Rendezését nyilván merev katolikus dogmatikai tételek teszik ne
hézzé, amelyek éppen a római katolikus házasfél számára jelente
nek megoldhatatlan lelki ínséget, a másik keresztyén fél irányá
ban pedig megengedhetetlen lelkiismereti erőszakot.

A születésszabályozás kérdésében több felszólaló püspök rend
kívül emberséges, megértő és modern hangot ütött meg. Maximos 
melkita (uniált ortodox felekezet) pátriárka aggasztónak mondotta 
a szakadékot a katolikus egyház tanítása és a keresztyén házastár
sak nagy többségének gyakorlata között. A zsinatnak tekintettel 
kell lennie a túlnépesedett országok helyzetére is — folytatta — és 
revideálnia kell az eddigi egyházi szempontokat. A zsinat vége felé 
az egyik főpap így fejezte ki súlyos ítéletét: Ha nem történik vilá
gos döntés a születésszabályozás kérdésében, ,,a híveknek az lesz 
az érzésük, hogy cserbenhagytuk őket” . A pápa saját hatáskörébe 
vonta a döntés jogát, még a negyedik ülésszak előtt külön bizott
ságot küldött ki a kérdés tanulmányozására, emiatt a zsinati hatá
rozat csupán negatívumot mondhatott ki a születésszabályozás kér
désében: „Az egyház gyermekei nem léphetnek a házastársi sze
relemben olyan útra, amelyet az egyház tantekintélye helytelenít” .

A válás kérdése ismét váratlanul vetődött fel, nem szerepelt 
a megtárgyalandó anyagban. Zoghby egyiptomi püspök — ugyan
csak melkita főpap — az ortodox egyház gyakorlatára hivatkozva 
síkra szállt a házassági elválás lehetőségéért. Hallatlan dolog egy
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római katolikus zsinaton! Az egyház — mondotta — „nem kény
szerítheti élethossziglani önmegtartóztatásra” a házastársától hűt
lenül elhagyott házasfelet. Szerencsétlen dolog lenne — hangsú
lyozta —, ha ilyen esetben az egyház csak annyit tudna mondani: 
„Én néni tudok számodra megoldást, oldd meg problémádat, aho
gyan tudod.” A következő napon már megjött erre a felszólalásra 
a kemény válasz. Journet svájci bíboros kijelentette zsinati votu- 
mában: „Az egyháznak nincs módjában azon változtatni, ami isteni 
jog” . Ennek a merev tételnek nemcsak a fölényessége bántó, ami 
embertelenséggel párosul, hanem szégyenteljes hangzása is éppen 
a Vatikánban, ahol tudják: hányszor mondott ki a szentszék csű- 
réssel-csavarással, különböző érdekből, nemlétezőnek nagyon is vi
lágosan létezett házasságokat! A római katolikus hivő számára to
vábbra is megoldhatatlan a válás kérdése, ami nemcsak súlyos lel
kiismereti konfliktusokba taszíthatja, hanem például éppen Olasz
országban elképesztő élethelyzeteket is teremt. Így értjük meg az
után az olyan ironikus vádiratokat a római egyház ellen, mint volt 
például a „Válás olasz módra” című antiklerikális olasz film.

A zsinat által el nem végzett feladatok közül azért emeltem ki 
e hármat, mert ezek jelentik a katolikus hívek számára egyéni kér
déseikben a zsinat által okozott fő csalódást. De ugyancsak komoly 
teológiai hiánnyal zárult a zsinat a katolikus papok számára is: a 
püspöki tiszt jelentőségének fokozása közben a zsinat nem töreke
dett a papi tiszt értékelésének megállapítására. A zsinaton kritikát 
váltott ki az a tény, hogy a szövegek csak a papok kötelességeiről 
szólnak, de tisztük jelentőségéről csupán annyi a megállapítás, 
hogy a püspök küldetésében vesznek részt. A római katolikus papi 
tiszt teológiai súlyának kidolgozása — mint emlegették — a „har
madik” vatikáni zsinatra marad, miután az első vatikáni zsinat a 
pápai primátust, a második a püspöki méltóságot részletezte.

Nem említek most olyan hiányokat, amelyek a zsinat eredmé
nyére tekintve a reformáció egyházainak, a protestáns teológiának 
nézőpontjából tűnnek elő. Sem azokat az elmaradt feladatokat, 
amelyeket az emberiség további kérdései kívántak volna. Nem em
lítek ilyeneket azért, mert a II. vatikáni zsinatot elsősorban a ró
mai katolikus egyház belső mértékével kell mérnünk: mennyi telt 
az ő lehetőségeikből.

*

Jelen soraim kéziratát 1966. február közepén fejeztem be, tehát 
olyan időpontban, amikor még nem váltak ismeretessé a különböző 
nemzetközi értékelések a II. vatikáni zsinatról. Azzal zárom sorai
mat, hogy ez a tanulmány is talán hozzájárul a római katolikus 
egyház egyháztörténelmi jelentőségű, eseményének, a zsinatnak reá
lis, kritikai és mégis reménységes keresztyén felméréséhez.

Veöreös Imre
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JEGYZETEK

1. A dokumentum szövegét idézi Lutherische Monatshefte, 1966.. 
januári szám. 40.

2. A Lelkipásztor és a Theológiai Szemle legutolsó évfolyamaiban 
a vonatkozó tanulmányok könnyen megtalálhatók. Az Evangélikus Élet
ben, mint hetilapban, felkeresésük nehezebb feladat. Ezért itt felsoro
lom az első és második ülésszak eseményeit feldolgozó, a harmadik és 
negyedik ülésszak eseményeiről pedig folyamatosan jelentéseket közlő 
cikkek lelőhelyét: 1964. év január 5-i, 12-i, 19-i, 26-i, febr. 2-i, 9-i, 16-i, 23-i, 
márc. 1-i, 8-i, 15-i, 02-i, 29-i, ápr. 5-i, 12-i, 19-i, 26-i, október 11-i, 18-i, 
25-i, november 8-i, 22-i, dec. 6-i, 13-i szám. 1965. év január 24-i, okt. 24-i,. 
nov. 7-i, 14-i, dec. 5-i, 12-i, 19-i szám. 1966. január 9-i, 16-i, 30-i, febr. 
6-i, 20-i szám. A sorozat záró cikke e sorok írásakor még nem jelent 
meg. A szerkesztőbizottság egyik márciusi számra tervezte közlését.

3. Eddig ilyen irányú, kisebb lélegzetű munkálat a liturgiáról (Év. 
Élet 1964. jan. 12-i szám), a tájékoztatás eszközeiről (Év. Élet 1964. márc. 
22-i szám), valamint az ökumenizmusról (Ev. Élet 1965. július 18-i, 25-i, 
aug. 1-i szám) szóló dokumentumról jelent meg egyházi heti sajtónkban.

4. Idézve Wolfgang Dietzfelbinger, Rückblick auf das Vatikanische 
Konzil. Lutherische Monatshefte, 1965. decemberi szám. 578.

5. Universitas. Stuttgart. 1965. Heft 2.214.
6. Dr. Vilmos Vajta, Ein Bericht über das zweite vatikanische Kon

zil. LWB-Pressedienst. 28/64. Genf, 1964. okt. 15. 3.
7. LWB-Pressedienst. 31/63. Genf, 1963. dec. 6. 5.
8. Schweiz. Evang. Pressedienst (EPD). Informations-Sonderdienst 

zum Konzil. IV. Nr. 7. Zürich, 1965. nov. 4. 3—4, 7—8.
9. EPD i. m. Nr. 9. Zürich, 1965. nov. 25. 6—7.
10. Ugyanott 2—3. Továbbá W. Dietzfelbinger i. cikke 570—573.
11. EPD i. m. Nr. 11. Zürich, 1965. dec. 16. 1—2.
12. Ugyanott 2.
13. Evangélikus Élet 1964. ápr. 26-i szám.
14. Ev. Élet 1964. nov. 13-i szám.
15. EPD i. m. Nr. 9. Zürich, 1965. nov. 25. 4.
16. A dokumentum idézve Lutherische Monatshefte, 1966. január. 40.
17. Az adatokat W. Dietzfelbinger i. cikkében közli. 573.
18. Ugyanott 574.
19. LWB-Pressedienst. 31/63. Genf, 1963. dec. 6. 2.
20. Prőhle Károly, A „szent liturgia” . Ev. Élet, 1964. jan. 12-i szám.
21. Dr. Nagy Gyula, Vaticanum II. Lelkipásztor, 1965. 2. szám. 103.
22. EPD i. m. Nr. 11. Zürich, 1965. dec. 16. 3.
23. W. Dietzfelbinger i. cikke. 581.
24. EPD i. m. Nr. 11. Zürich, 1965. dec. 16. 5.
25. LWB-Pressedienst. 31/63. Genf, 1963. dec. 6. 5,7.
26. EPD i. m. Nr. 7. Zürich, 1965. nov. 4. 4—5.
A tanulmányban előforduló egyéb zsinati, tartalmilag közölt vagy 

szó szerint idézett utalásokat a 2. és 3. jegyzetben felsorolt lapszámok
ból az általam írott cikkekből vettem.
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Az ige h irdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 11. v a s á r n a p
I. Kor. 15, 1— 10.

IGEHIRDETÉSÜNK IRÁNYA

Mivel nem húsvétkor, vagy a húsvét utáni időben kerül elő ez a. 
textus és nem is az egész fejezet van -kijelölve, hanem csak az első 10 
vers, a hangsúlyt nem Jézus Krisztus feltámadására, a róla szóló tanú
ságtételre, vagy a mi feltámadásunkra helyezzük ezen a vasárnapon, 
hanem az evangélium hatására, amint az Pál apostol szolgálatában és 
a gyülekezet életében jelentkezik. Krisztus evangéliumának hirdetése 
nem hiábavaló szolgálat. Erről ír nagyon alázatosan ebben a szakaszban 
Pál, mint aki tudja, hogy az eredmény, a gyümölcs, végső soron nem az 
ő produktuma, hanem Istené, aki rajta keresztül végzi munkáját. Ez az 
isteni kegyelem eredményes egyéni életében, ez a kegyelem eredményes 
a többi igehirdetőben is és az egész gyülekezetben. Ez az alázatos és 
hivő vallomás szépen illik a vasárnap jellegéhez és a vasárnap ó-egyfházi 
evangéliumához is. A magyar periikopa-rend is így nevezi meg a vasárnap 
jellegét: Mindig kegyelemre szorulunk. A heti ige is ebbe a vonalba 
esik: Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak azonban kegyelmet 
ád. I. P. 5,5. Az ősi evangélium, a farizeusról és publikánusról szóló jézusi 
példázat nyilván mutatja, mi a Jézus szája-íze szerint való magatartás. 
Egy bizonyos értelemben epistolánk az evangéliuip kiegészítője is, mert 
azt mutatja meg, hogy nemcsak a vámszedő képes alázatosan megállani 
Isten előtt, hanem a Krisztus által megragadott farizeus Pál is. így is 
mondhatjuk: Krisztussal mind a vámszedők, mind a farizeusok új em
berek lehetnek, megigazult emberek. így hát a 3—7. versszakaszt emel
jük ki a sodor-vonalból és igehirdetésünk mondanivalója az 1—2., 8—10. 
versek irányához igazodjék, nem felejtve el természetesen a 3—7. vers 
mondanivalóját sem véglegesen, hiszen ott az evangélium tartalmának 
summázását találjuk. Ezek szerint igehirdetésünk iránya a következő: 
A hatásos kegyelem meghirdetése. Ügy érzem, a kegyelem (charis) szót 
és fogalmat általában nagyon passzív módon szoktuk értelmezni, a fel
mentés, a harag megszűnése, a szeretetből való megbocsátás értelmében 
szoktuk csupán használni, itt azonban mint hajtóerő jelentkezik, mint 
a gyümölcstermés titka, ugyanúgy, mint II. Kor. 12,9-ben: „Elég néked 
az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenségben, erőtlenség által jut 
célba.” Ha figyelembe vesszük Pálnak zsidó gondolkozásmódját, a jelleg
zetes parallelizmus membrorum alkalmazását, úgy cserefogalomnak érez
hetjük a kegyelmem és erőm kifejezést. Mai textusunk alapján tehát a 
hatásos, hathatós, eredményes kegyelmet kell meghirdetni. Isten kegyel
me ezek szerint nem tesz passzívvá, tétlenné, nem veszi el aktivitásunkat, 
hanem felhasznál és szolgálatba állít. Az alázatosság, amellyel elfogad
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juk ezt a kegyelmet, nem jelent tehetetlenséget, tunyaságot, eredmény
telenséget, sőt ellenkezőleg, hasznos, eredményekben gazdag, aktív éle
tet Hogy igazán megértsük Pál apostol mondanivalóját, ahhoz őtőle ma
gától kapunk segítséget, hiszen az apostol háttérként jól megrajzolja a 
hiábavalóságot, mint a hasznosság ellentétét. Textusainkban is többször 
fordul elő a „hiábavaló” kifejezés, ez az ellenpólusa a hathatós kegye
lemnek. Ez a kifejezés egyébként az egész fejezetben újra meg újra elő
kerül: 2. vers, 10., 14., 17., 58. vers. Hat megnézzük az eredeti görög 
szöveget, a magyar hiábavaló kifejezés megfelelőjeként, három különböző 
szót találunk: eiké, kenosz, mataiosz. Gyümölcstelent, alaptalant, céltalant 
jelent az eiké Üreset, eredménytelent a kenosz, haszontalant, hiábavalót 
a mataiosz. Pál apostol szerint a feltámadott Krisztusban való hit nélkül 
hiábavaló a prédikálásunk, hiába lettünk hívőkké, még bűneinkben va
gyunk . . .  Ámde Krisztus feltámadott, s nem hiábavaló, sem a hit, sem 
a predikálás, sem a szolgálat. Külön felhívom a figyelmet fejezetünk 
utolsó versére, mint ami azt mutatja, hogy hasonló gondolatok között 
fejezi be Pál apostol a fejezetet: Buzgólkodjatok mindenkor az Űr 
dolgában, mint akik tudjátok, hogy a ti munkátok (koposz: fáradság, 
fáradozás, törekvés) nem hiábavaló az Úrban. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy I. Kor. 15-ben, ebben a híres, briliánsán megírt fejezetben, amely
ről mindenki úgy beszél, mint a feltámadás himnuszáról, a főtéma 
mellett (mint egy nagy szimfónia valamelyik tételében) állandóan meg
húzódik egy melléktéma is és ez a hathatós kegyelem meghirdetése. 
Az a szolgálat, amit Pál, vagy a többi apostol végez, de általában a 
keresztyén élet és fáradozás nem hiábavaló az Úrban. A hiábavalóságot 
mint veszedelmet másutt is emlegeti Pál: Hát hiába tapasztaltatok 
annyi mindent? Gal. 3,4. Attól félek, hiába fáradoztam közietek.. . Gal. 
4,11. — De egyetlen fejezetben sem használja ennyiszer ezt a kifejezést, 
mint itt. Ez a felismerés határozza meg igehirdetésünk irányát! Meg kell 
hirdetnünk a nem hiábavaló, hanem hathatós kegyelmet!

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

Szakaszunk nyilvánvalóan három kisebb részre oszlik: 1—2, 3—7, 
8—10. v.

1—2. v. Gnorizó: ismertté tenni, figyelembe ajánlani, tudatni. Itt 
nem valami új anyagra vonatkozik, hanem a már ismert hírt, az evan
géliumot állítja új látószögbe az apostol. Gál. 1, 11-ben is előforduló 
formula. Parelabete: beleegyezéssel elfogadtátok (Rienecker); hestékate: 
megállottatok, megvetettétek a lábatokat, ráálltatok, mint sziklaszilárd 
fundamentumra, szilárdan kitartotok benne. Szózeszthe: megmentettetek, 
üdvözöltetek.

3—7. v. A parelabon és a paredóka mutatja a hűséges igehirdetői 
szolgálat két fázisát. Amit vettem, azt adhatom tovább. Ez a helyes 
tradíció értelme is. Így jut az evangélium hitből hitbe, szájról szájra, 
az egyik embertől a másikig. Ez az evangélium az egyéni keresztyén 
élet és a gyülekezeti élet alapja. A 3—7. v. több írásmagyarázó szerint 
egy ősi hitvallásformula. Ez az ősi credo sűrítette azt, amit Jézus Krisz
tus életéről, haláláról, feltámadásáról mindenütt vallottak a keresztyé
nek. Talán azért is emlékeztet erre Pál, mert ez a hitvallás figyelembe 
vette a háttérben meghúzódó hamis tanításokat is. Wendland szerint 
két tipikus tévtanítás között mutatja meg Pál a keskeny utat. Az egyik 
tévelygés az a gnosztikus tanítás volt, amely szerint a feltámadás már 
megtörtént s azóta vagyunk mi „isteni természetű emberek” , a másik
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oldalon meg azt hirdették, hogy feltámadás egyáltalában nem lehet
séges. E kettős front figyelembevétele állandóan érezhető az egész 
fejezetben.

A graphé szónál egyes íráshelyekre (Ps. 16,10, És. 53,4. És. 55,3; Hős 
6,2) és az egész írás egybehangzó bizonyságtételére egyaránt gondolha
tunk. Az etaphé eltemettetett — kezdettől fogva lényeges alkotórésze a 
hitvallásoknak, őseink hangsúlyozni kívánták, hogy valóságos halálról 
volt szó Jézusnál s ebből támasztotta fel Öt Isten. Egégertai perf. pass. 
felébresztetett (ti. a halál álmából). Ophthé aor. pass. írásmagyarázók sze
rint a kulcsszó a feltámadás értékelésében: úgy jelent meg, hogy meg
látták. Ephapax egyszerre, azaz nem egyenként titokban némelyeknek, 
hanem egyszerre több, mint 500 atyafinak. Ezekre a férfiakra (!) úgy 
hivatkozik itt Pál, mint akik tanúsítják, hogy nemcsak hittétel, hanem 
tanúsítható eseményről van szó, amikor Jézus feltámadásáról beszél, az 
ókor legtöbb tanúval bizonyított eseményéről. Pál még az evangéliumok
nál is több Christophániáról beszél, de úgy, mint amelyek az egész gyü
lekezet előtt ismerősök voltak. Hangsúlyozza azt is, hogy azok közül, akik 
így találkoztak az Űrral, a legtöbben élnek, tehát még megkérdezhetők.

8—10. v. Ezután tér rá önmaga bemutatására. Ezek szerint őt is a 
tanúk közé lehet sorolni a damaszkuszi élmény alapján, de szerényen 
megjegyzi az apostol: ő nem szabályos időre született: ektrómának mondja 
magát. Az ektróma sok jelentésű szó: nem életképes csecsemő, torzszü
lött, koraszülött, későnszülött. A rabbik is használták ezt a kifejezést 
azokra a tanítványokra, akik később csatlakoztak tanítványi körükhöz, 
mint a többiek. Ezáltal Pál kifejezi, hogy tudja, mivel vádolják és tud ar
ról, hogy nem akarják elismerni egyenértékű apostolnak. Nem tagadja’ 
valóban üldözte az egyházat, ezért legkisebb az apostolok között, nem 
is méltó az apostoli névre, annál csodálatosabb, hogy Ura mégis felhasz
nálta apostolként. Ezeken a verseken, de az egész előadáson érezhető, 
hogy dialógust folytat Pál, figyelembe véve a vádakat, önvédelmét két 
tényre alapítja: Neki is megjelent Jézus Krisztus. Rajta keresztül is 
eredményesen munkálkodott. Jól tudja, hogy a „Pálfordulást” nem tart’ 
ják magától értetődőnek az emberek, ezért kénytelen bizonyítani. De 
nemcsak magát hirdeti, igazolja, hanem egyúttal Urát is prédikálja és 
dicsőíti, mint akinek a kezében az ő életéből is példa, példázat lett, ahogy 
ezt I. Tim. 1,16-ban is kifejti. Jézus Krisztus kegyelme életében döntő 
fordulatot eredményezett és ezt a kegyelmet termékeny, hasznos, gyü
mölcsöző életre használta fel. A kegyelem a titka annak a ténynek, hogy 
ő mindenkinél többet dolgozhatott, csak erről tudva nem érthető félre 
az apostol dicsekedése. Pál pontosan be tudja mérni a helyét: kegyelmet 
nyert bűnös ember ő, akit ugyanaz az evangélium éltet, mint a többi 
apostolt s mint a gyülekezeteket. Rajta világosan látszik, hogy a kegye
lem nem maradt hiábavaló. Ez a méltatlan ember (hikanos: alkalmatlan, 
untauglich — Rienecker) a kegyelem által lett valóban alkalmas eszköz az 
Úr kezében.

MEGJEGYZÉSEK A PRÉDIKÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ (nem vázlat!)

1. Ha elfogadjuk azt, amit az igehirdetés irányánál írtam, hogy ezen 
a vasárnapon, ebből a textusból nem a feltámadásról, hanem a hat
hatós kegyelemről kell prédikálni, úgy a prédikációnk a hiábavalóság 
érzése és kísértése alapjáról indulhat el és az ilyen kísértések között
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vergődő embereknek hirdethet szabadulást és bemutathatja a hasznos 
életeit. Arra kell vigyázni, nehogy megrekedjünk valamiféle létanalízis
nél, mert az még nem prédikáció. Mindenhogyan meg kell szólaltatni azt 
a drága vigasztalást, amit Pál itt mond gyülekezeti tagoknak, de lelké
szeknek is. Milyen szörnyű kísértés lehet a hiábavalóság érzése! Milyen 
nagyszerű feloldás az eredményes kegyelem átélése! Érzi a hiábavalóság 
érzését sokszor a szülő. Úgy látja, hiába a gondos nevelés, a rengeteg 
fáradság, a sok beszéd — a gyermeken, vagy gyermekeken nem fog 
semmi, falrahányt borsó minden. . .  Érzi ezt sokszor a nevelő, egész éle
tét gyermekek nevelésére szenteli s mindenhol csak kudarcot lá t. . .  Érzi 
ezt gyakran a legtöbb háziasszony, aki belefásul már az állandó egyforma 
munkába, amit nagyon kevéssé értékelnek a családban, s aminek valóban 
alig van látszatja, mindennap újra kell mindent elölről kezdeni.. . érez
heti a jó barát, akinek csalódnia kell, mert úgy tapasztalja, hiába volt 
mindén áldozat, energiabefektetés, őszinte feltárulkozás, a barát nem 
barát többé. . .  megkísértheti ez a lelkészt is, aki talán gondosan foglal
kozik a konfirmációi oktatáson a gyermekekkel, de néhány év múlva már 
semmit sem tud lemérni magvetéséből, hirdeti az evangéliumot koporsó 
mellett, mégis sírnak reménytelenül, életrevaló tanácsot ad fiataloknak, 
de azok nem tartják meg szavát stb., stb. Lehetne folytatni a -sort. — A 
feltámadott Úrba vetett hitben úgy láthatjuk, nem hiábavaló a szülő 
fáradsága, a nevelő törődése, a háziasszony munkája, a jó barát áldo
zata, a lelkész funkciója, sőt nagyon is hasznos. Nem igaz, hogy értel
metlen az életünk, nem igaz, amit mai egzisztencialisták gyakran hir
detnek: „Abszurd az, hogy születtünk, abszurd az, hogy meg kell hal
nunk” (Sartre). Mi azt hisszük, hogy van értelme annak, hogy szület
tünk és újjászülettünk, van értelme a bölcső és koporsó közti létnek is, 
sőt van értelme halálunknak is, hiszen a halál fullánkját (bűn) kihúzta, 
diadalmát elvette Jézus Krisztus — ahogy még ugyanebben a fejezetben 
olvassuk (54—56. v.). Tudunk mi eredményesen, hasznosan szolgálni — 
de ez nem magunktól van —, hanem az Istennek hozzánk forduló ke
gyelme miatt.

2. A hathatós kegyelemmel való élést be lehetne mutatni úgy is,, 
mint a keskeny útnak a valósulását: megőriz az elbizakodástól egyfelől, 
megvéd a kétségbeeséstől másfelől. Másként: Nem engedi, hogy óriások
nak képzeljük magunkat, de attól is megőriz, hogy törpének érezzük 
magunkat. Egyensúlyt teremt az életünkben, a helyes, minket megillető 
pozícióba helyez: emberek vagyunk, akik kegyelemre szorulunk, de ez a 
kegyelem hathatós lehet a legerőtlenebb ember életében is.

3. Ha pedig mégis az egész textusról akarunk prédikálni, úgy az. 
evangéliumi hit lehetne a témánk, amelyben a gyülekezet jól teszi, ha 
rendíthetetlenül megáll, amelynek tartalma a teljes Krisztus esemény 
és amely gyümölcshozó, hasznos hitnek bizonyul mindnyájunk életében. 
Bárhogyan is fogjuk meg a textust, a róla való beszéd az evangélium 
hirdetésének nagyszerű alkalma lehet!

Hafenscher Károly
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SZENTHÁROMSÁG U. 12. VASÁRNAP
2 Kor 3, 4— 9.

TEXTUSUNK

rendkívül nehéz, akárcsak a jövő vasárnapi, és félő, hogy amikor fel
olvassuk a szószékről, egy-két részlet kivételével semmit meg nem ért
het belőle' a gyülekezet. (Fokozottan áll ez a jövő vasárnapira, mely 
érthetőség szempontjából első hallásra semmi támpontot nem nyújt.) 
Bármily mély tisztelettel viseltetem is azok iránt az atyák iránt, akik 
az óegyházi perikóparendet igen magasrendű teológiai tudással állítot
ták össze, látnom kell, hogy a mi korunkra nem gondolhattak, ami 
természetes. De az utóbbi száz — főleg az elmúlt húsz — év alatt töb
bet változott a világ, mint azelőtt kétezer év folyamán.

Természetesen elhibázott dolog lenne alapigénk magyarázgaitására 
fordítanunk időnk felét-harmadát. Érjük be néhány szűkszavú utalás
sal, hogy magát a mondanivalót szólaltassuk meg. Nekünk magunk
nak persze feltétlenül át kell rágnunk magunkat a szövegen.

4—6. vers

4 Ilyen bizonyosságunk Krisztus révén van az Isten előtt. 5 Nem 
mintha magunktól tudnánk (biztos) véleményt alkotni valamiről, mint
egy saját képességeinkből — dehogyis! A mi alkalmasságunk Istentől 
ered, 6 aki alkalmassá is tett minket, hogy új szövetség szolgái legyünk, 
akik nem betűt közvetítenek, hanem Lelket; mert a betű halálra ítél, 
a Lélek azonban életet hoz.

Korintusi ócsárlóval szemben Pál maga és munkatársai nevében 
nagyon öntudatos és határozott kijelentést tett: „Mi nem vagyunk olya
nok, mint sokan, akik üzérkednek az Isten igéjével, hanem tiszta szív
ből, sőt mintegy Istenből szólunk..." (2,17). Ez vakmerő öndicséretnek 
is hangozhatott; de nem úgy áll a dolog, mintha Pál saját nyilatkoza
tának erőteljességét akarná most egy kis alázatossági toldalékkal ellen
súlyozni, hanem apostoli teljhatalmának s igehirdetői méltóságának 
gyökere éppen alázatosságával kapcsolatos, annak mélyében szívja táp
erejét Isten irgalmából, mely egyedül tehet alkalmassá szolgálatra. („És 
ezekre kicsoda alkalmas?” 2,16.) Ilyen bizonyossággal éppen annak a 
tudatában beszélhet csupán, hogy tekintélyének forrása a könyörülő 
Isten, s minden dicsőség őt illeti, tehát az általuk közölt ige a leg
kevésbé sem köszönhető az ő emberi, vallásos, vagy lelkigondozói kva
litásuknak. Isten szolgáinak ez az alázatossága és „ öntudata” különben 
együtt áll, vagy bukik, s ha egyik kiesik, nagyonis emberi torzképpé 
deformálódik a másik: gyötrő kisebbrendűségi érzéssé, vagy bekép
zeltséggé, .melyek között (mert nem ússzuk meg a torzulások egyikével) 
gazdátlanul hányódik-vetődik állhatatlan szívünk. Igen hangzatos alap- 
igénk első mondatában a dia tou Christou. NEB: It is in full reliance 
upon God, through Christ, that we make such claims =  Istenre való 
teljes ráhagyatkozásban, Krisztus által lépünk fel ilyen igénnyel. Pros 
tón theon =  (bizonyosság) Istenre nézve, Istenbe gyökerező meggyő
ződés, bizodalom, mely jellegét: bizonyosságát onnan veszi, hogy Istenre 
vezethető vissza, őbeléje fogózik, Isten színe előtt létrejött, jelenlété
nek valóságában érvényes bizonyosság.
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A diathéké-börit olyan szö.vetség, melyben az Isten és ember közötti 
viszonyt Isten határozza meg. A régi szövetséget — éppen Isten aka
ratából — új váltotta fel, ennek tartalmát „közük” az apostolok, ilyen 
értelemben új szövetség szolgái. Két gén. qual. (betűé, Léleké) azt jelzi: 
mi jellemző a régi és új szolgálatra, melyik mit „hoz” . E két genitivust 
fordításomban felbontottam, hogy a hagyományos és jó fordítás mellé 
egy támadhatóbb, de érthetőbb variánst adjak. Hasonlóképpen jártam 
el a közismert s oly sokszor félreértett folytatással, melyben nem arról 
az aranyigazságról van szó, hogy pl. a törvény betűjénél fontosabb a 
törvény szelleme, mert a dolgok lelke több megnyilvánulási formájánál. 
To gramma apokteinei értelemszerűen azt jelenti: az írott (mózesi) tör
vény mintegy jogilag „megöl” , megállapítja a bűnös emberről, hogy 
halálra méltó, hiszen a törvényhez mérten annak bizonyul. (Róma 
7,7—10!) A megelevenítő Szentlélek hozza az életet! Nem az írott bétű 
kérlelhetetlensége, hanem a Lélek vezetése által ad megoldásit Isten 
új szövetségében. S ahol Krisztus trónusa áll, Mózes széke nem marad
hat a középpontban.

7—9. vers.

7 De ha kőbe vésett írásával már az a „halálra ítélő’’ szolgálat 
annyira dicsőséges volt, hogy az izráeliták nem tudtak Mózes szemébe 
nézni, arcának múlandó ragyogása miatt, 8 hogyne lenne dicsőségesebb 
az a szolgálat, amely által a Lelket kaphatjuk?! 9 Mert ha dicsőséges 
az elítélés szolgálata, sokkal túláradóbb a megigazítás szolgálatának 
dicsősége!

Feljött a nap, halványul a hold: nemcsak Mózes arcának ragyo
gása (2 Móz 34,29—35) volt múlandó, hanem a nevével fémjelzett szol
gálat is, bármily nélkülözhetetlen és korszakos jelentőségű volt is a 
maga idejében. Az ó szövetséget leváltotta az új, az elítélésre' a ke
gyelem meghirdetése következett. Diakonia tou thanatqu =  az a szol
gálat, melynek végeredménye a halál, illetve a halálos ítélet kinyil- 

. vánítása volt. A „halál szolgálata” fordítás érthetetlen, provokálja a 
félreértést, akadályozza az amúgy is nehéz szöveg megértését. Ha sze
retettel, vagyis a gyülekezet számára felfoghatóan akarunk fordítani, 
e kifejezés felbontása elkerülhetetlen. Az atenisai eis to prosópon ki
fejezésnek („feszülten, figyelmesen belenézni valaki arcába”) magyar 
megfelelője kb.: a szemébe nézni. Az „arc” úgyis szerepel másodszor 
is. Egenéthé en doxé — dicsőségben, dicsőséggel, dicsőségesen történt, 
ment végbe. Az ószövetségi kábódnak elmaradhatatlan velejárója volt 
a ragyogás.. De annak a kábódnak, mármint a mózesi szolgálat dicső
ségének csak átmeneti időre szólt a mandátuma: az apostoli-pásztori 
hivatásra Isten már sokkal „jobb” üzenetet bízott. Beteljesedett Jer 
31,31—34: a Törvény elítélt ugyan, mert Isten igaz akarata nem tűr 
engedetlenséget s kimondja a halált „jogerősen” arra, aki nem követi 
mindenben, ám a Szentlélek a kegyelem jegyében belülről formál át 
engedelmességre.

Bajos dolog fordítás fordításával operálni, de ezúttal megpróbál
nám: átültetem magyarra Jörg Zink nemrég megjelent Újszövetség for
dításának szövegét (6b—9. versek) — bár Zink szövege sokszor inkább 
parafrázis, de éppen mint ilyet tartanám most jónak. „Nem kevesebb
ről van szó, mint arról, hogy Isten valami újat kezd az emberekkel. 
Nem afféle hivatásról (Amt) van megint szó, mint az Ószövetségé volt,
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amikor Isten szolgáinak betűkkel-szövegekkel kellett sáfárkodniuk, ha
nem olyanról, amely által Isten Lelke tör be a világba. A betű holt, s 
annak, aki hozzá ragaszkodik, a halált tanúsítja. Isten Lelke azonban 
eleven életet alkot és ajándékoz.”

A MEGOLDÁST h o z ó  e v a n g é l i u m  s z o l g á l a t a

Ez az ige az Isten szerétéről szóló örömhírt, a bűnboosánat evan
géliumát dicsőíti, és hangsúlyozza: az igehirdetői szolgálatra is az vet 
fényt, hogy ezt a drága kincset hordozza-kínálja Istentől kapott meg
bízatásában.

Igénkben Pál visszatekint az ószövetségi törvény szolgálatára, mely
ről akkor — olyan 1900 évvel ezelőtt — még kevesen tudták, hogy hiva
tását már betöltötte, ideje lejárt, mert felváltotta a Jézus Krisztusban 
eljött új szövetség. Megállapítása röviden így hangzik:

1. A törvény szolgálata dicsőséges volt, de megoldást nem hozott.
a) Dicsőséges volt, mert Isten szent akaratát közvetítette kérlelhetet

len követelményeivel, kristálytiszta határozottsággal. Ennek óriási jelen
tőségét nem hivő emberek is elismerik, mert világos, hogy alapvető 
erkölcsi normák nélkül minden felborul és összekuszáíódik a világon, 
s az iszonyú zűrzavarba minden emberiesség belevész. Figyeljük csak 
meg, milyen szavakat ad Mózes szájába Thomas Mann A törvény című 
kisregényében: „Jól tudom, és Isten is tudja előre, hogy az ő parancsait 
nem fogják megtartani és az ő szavai ellen mindenkor és mindenütt 
vétkeznek majd. De mindenesetre jéghidegség fogja körül annak a 
szívét, aki ezt megtöri, mert az ő húsába és vérébe is be van írva, és 
jól tudja, hogy e szavak érvényesek!”

A törvénynek — főleg a Tízparancsolatra gondolunk — felbecsül
hetetlen értékére jellemző, hogy hosszú századokon át embermilliók 
belőle tanultak becsületet és erkölcsöt — amiből mit sem von le az a 
Bibliában is megtalálható tárgyilagos elismerés, hogy erkölcsiség van 
a pogány népek körében is. Hányán köszönhetik a Tízparancsolat ko
molyan vételének, hogy nem adtak menlevelet indulataiknak, mert buk
dácsoló, gyarló életük fölött nem szűnt meg ragyogni az isteni követel
mény: „Ember, ilyen légy!

b) Bármily nagyra értékeljük is azonban a törvényt, mely egyének 
és népek legsötétebb időiben is briliánsként tündökölt, látnunk kell, 
hogy a követelmény puszta kinyilvánítása még nem hoz megoldást 
minden tekintetben, hiszen hányszor tudjuk, hogy mit kellene tennünk, 
mégsem tesszük! Különösen ha belemélyedünk Isten parancsolatainak 
lényegébe s észrevesszük, hogy itt nem csupán külsőleges szabályokról, 
formális előírásokról, amolyan kegyes paragrafusokról van szó, melyek
nek kifejezései között a kibúvót is meg lehet találni, s a tételes törvény 
mégis sértetlen maradt, legalábbis szövegében, hanem a Tízparancsolat 
érzületünknek, belső emberünknek engedelmességét, kész odaadását kí
vánja, s Isten törvénye titkos gondolatainkat, rejtett indulatainkat is 
megítéli, akkor döbennünk rá, hogy a Tízparancsolat isteni magassága 
csak megdöbbentő módon jelzi, milyen nyomorultul alatta maradunk mi 
emberek ennek a megvesztegethetetlen „minőségvizsgáló” mértéknek! 
Mint ultrahangvizsgálat a selejtes öntvényt olyannak minősíti, amilyen, 
s nem olyannak, amilyennek addig látszott, úgy mondja ki a Törvény 
ránk az ítéletet: Ember, szíved mélyén eltolódtál az Istentől, szüntelen 
elszakadóban vagy tőle, s ez nemegyszer cselekedeteiden is meglátszik! 
Felebarátaiddá1 is ezért nem tudsz igazán egyenesbe jönni! Áttörted
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az élet 'útjának korlátját — vedd hát észre, hogy a halál mezejére té
vedtél ! — Az első tilalom így hangák a Bibliában: Amely napon eszel a 
tiltott fáról, bizony meghalsz! — vagyis: elszakítod magad az élet for
rásától, Istentől. _ Nos, ennek az iszonyú elszakadásnak, illetve az el
szakadás tüneteinek irgalmatlan regisztrálója lett a Törvény, ezért ne
vezi tisztét Pál apostol halált hirdető, halálos ítéletet kimondó szolgá
latnak. Mint egy lázmérő. amely kimutatja a 42 fokot, adja meg a 
Törvény a diagnózist: „Ez van!” De meggyógyítani nem képes, meg
oldást nem hoz, „Ö, én nyomorult ember!” — kiált fel Pál római levél
beli mondatával az, aki eljutott erre a mély és megrendítő felisme
résre. Hiszen nékem nem elég a parancs, hanem olyan szív, gondol
kozásmód, beállítottság kellene, amelynek révén magam is akarom és 
ténylegesen teszem is, amit Isten parancsol, nem fogcsikorgató rab
szolga-engedelmességgel, hanem örömest, mint akinek valóban meg
tisztelő kiváltsága, hogy követheti Istent!

2. A megoldást hozza életünkbe a Szentlélek!
Így is hirdette annakidején Jeremiás (31,31—34) az eljövendő új 

kezdet ígéretét: „Űj szövetséget kötök Izráel házával...: Törvényemet 
bensejükbe helyezem, szívükbe írom b e . . .  mindnyájan megismernek 
engem . .. mert megbocsátom bűneiket.” Ebből a legmeglepőbb az „in
dokolás” : hogy ezt az istenien új belső meghatározottságot a bűnbo
csánatból eredezteti az ige. Vagyis nem úgy kezdődik Istenhez való 
viszonyunk megújulása, hogy a vesékig ható Törvény mázsás szikla- 
tömbjeit egyszerosak mégis fölemeljük s könnyedén hordozzuk, meg
felelvén minden, de minden külső-belső kívánalmának, hanem úgy, 
hogy Isten irgalmas keze leveszi rólunk a lelkismeretünket végső 
agyonnyomással fenyegető súlyt, és Szent Lelkét adja, az új engedel
messég forrását, hogy most már hálából, felszabadultan kövessük Öt, 
nem félelemből, vagy számításból, nem a Muszáj alatt görnyedezve, 
hanem kimondhatatlanul örülve annak a hallatlan szabadságnak, hogy 
lehet már Istennek engedelmeskednem, kész szívvel, önként.

Hogy a kegyelem micsoda erőt, életformáló energiát adhat az 
embernek még a hitélet területén kívül is, arra nézve jellemzőként 
említhetjük meg egy katonaszökevény esetét, aki az amerikai polgár- 
háború idején megszökött csapattestétől, de elfogták s halálra ítélték. 
Végső fokon Lincoln elnök elé került az ügy, aki döntéséről szószerinl 
ezt az írást adta ki: „Kormányzói székház, 1864. oíkt. 4. Azzal a fel
tétellel, hogy Mc’Intry Roswell — New York-i 6. lovasezred, 5. század — 
visszatér ezredéhez és hűségesen leszolgálja idejét, ezennel teljes bo
csánatban részesül bármilyen ezelőtt elkövetett hűtlenségéért és ezen 
okmány igazolásul szolgál az ezredéhez való visszatéréshez. Abraham 
Lincoln.” A Fehér Ház levéltárában most ezzel az egykorú megjegy
zéssel olvasható ez az írás: „Mc’Intyre Roswell holttestén találták a 
Five Forks melletti ütközet után, 1865-ben.” Five Forksnál volt a néger 
rabszolgák felszabadításáért vívott harc utolsó lovastalálkozása. Mc’Intyre 
Roswell helytállt haláláig.

Ha embertől kapott kegyelem ilyen óriási mértékben képes hatni 
ránk, mennyivel jobban átformálhatja belső világunkat az Isten Jézus 
Krisztusban megjelent bűnbocsátó irgalma! S a tettrekészségnek mek
kora erőit mozgósíhatja bennünk minden jó ügyre! De „gyújtás kell a 
motornak”, nekünk pedig nélkülözhetetlen Szentlélek, hogy ösztönözze- 
vezérelje életünket a felszabadult engedelmesség útján, mind eltökél- 
tebb odaadásra —, mert ez sem rajtunk kívül és nélkülünk történik, 
hanem a Szentlélek egyre jobban átjárja, újjáteremi, krisztusszerűvé
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formálja belső világunkat s így tesz akcióképessé a „külvilág” javára 
is. Ezt a megújulást nevezi igénk a Lélek szolgálatának, mely tiszte
letben tartja s eltökélten követi Isten parancsolatait, de nem nyomot
tan, hasadásos létlekkel, hanem a hála szolgálni akarásával. Erre ele
venít meg a Lélek! Erre hív, indít, nógat.

Ez azonban nem légüres téren át történik, nem angyalok, vagy lá
tomások által, nem magányos spekulálás közben, hanem:

3. Isten az igehirdetői szolgálattal szólít ilyen engedelmességre, s a 
keresztyén bizonyságtételnek egyedül ez ad igazi súlyt és fényt.

Természetesen nem akármilyen kegyeskedés számít keresztyén bi
zonyságtételnek. Az alapigénket megelőző sorokban Pál igen öntudatosan 
tiltakozik az ellen a Korintusban szárnyra kelt felelőtlen gyanúsítgatás 
ellen, mely neki és munkatársainak buzgósága mögött anyagi számítást 
feltételezett. „Nem vagyunk olyanok — írja —, mint sokan, akik Isten 
igéjéből üzletet csinálnák!” — mert sajnos, akkor is akadtak ilyenek, akár
csak például a reformáció hőskorában, mikor is 1575-ben Bornemisza 
Péter így fakadt ki egyszer: „Még az mi prédikátoraink is immár csak 
ez világi haszonra és jövedelemre lettek figyelmesek.” (Pedig mi szívesen 
látjuk akár az első keresztyénség, akár a reformáció kezdeti szakaszának 
korát a romantika idealizáló, rózsaszínű ködében.) Volt hát árnyék akkor 
is. Pál viszont határozottan leszögezi az álkeresztyén obulus-lesők ellené
ben: „Mi tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban!” 
Nem túlzás ez, nem vakmerőség? Erre az önkéntelen kérdésre válaszol 
az apostol textusunk első mondatában: „Ilyen bizonyosságunk Krisztus 
révén van.” „Alkalmasságunk Istentől ered.” Eszközök ők, de tudják, kinek 
a kezében! S mert Isten megragadó ttjai és nem emberi képességeik alap
ján tulajdonítanak hatalmat maguknak, hanem Jézustól kapott megbíza
tásukra támaszkodnak — „Aki titeket hallgat, engem hallgat” — egyetlen 
s mindenekelőtti szívügyük, hogy igehirdetői, lelkigondozói, vagy bár
milyen más jellegű szolgálatukkal továbbadják, amit Uruk megmagya
rázhatatlan kegyelméből kaptak. Tisztában vannak azzal, hogy szolgála
tuk jelentősége, „dicsősége” nagyobb a Mózesénál, mert „jobb” üzenetet 
hoz: a megoldást hirdető evangéliumot, a Lélek felszabadító uralmát, 
de ugyanígy világos számukra, hogy ez a dicsőség (teljességgel Istené. Ve
gyük csak tömören sorra, mit jelent mindez a ma gyülekezete számára.

a) Az egyház sohasem tehetséges, vagy ügyes emberek révén jelent
het igazán súlyt és fényességet, nem is vagyonnal, vagy társadalmi rang
gal, hatalommal, hanem egyesegyedül Krisztus komolyanvétele, igéjének 
igaz hirdetése s valósággá élése által.

b) Az evangélium hirdetői a szó legszorosabb értelmében ember- 
fölötti feladat előtt állnak, amelynek hű betöltésére a legkiválóbb emberi 
képességek sem elegendők, ezért püspöktől segédlelkészig egytől egyig 
rászorulnak arra, hogy a gyülekezet kikönyörögje számukra Isten Lelké
nek világosságát és erejét, amely nélkül nincs egyház.

Becsüljük meg ezt a szolgálatot, mert gyarló „doboz” ugyan, de drága 
kincset hordoz: a megoldást munkáló evangéliumot, az örömhírt, hogy 
Isten bűneink ellenére is szeret bennünket s az egész világot és Szent Lei
kével erőt tud adni arra, hogy életünk minden napján az isteni szeretet 
továbbsugárzóinak bizonyuljunk. 

Bodrog Miklós
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SZENTHÁROMSÁG U. 13. VASÁRNAP

Gál 3, 15— 22

Főként arra törekedtem fordításomban, hogy az lehetőleg első hal
lásra, illetve olvasásra érthető legyen, ami különösen fontos egy ilyen 
nehéz textusnál. Minden nehézséget persze nem lehet „kifordítani” 
belőle.

15 Emberi szokásokból veszek példát, testvérek. Még egy ember 
érvényes végrendeletét sem teheti érvénytelenné senki és hozza sem 
toldhat. 16 Nos, az ígéretek Ábrahámnak szóltak és sarjadékának. Nem 
„sarjadékairól” beszél az ige, mint sokról, hanem egyesszámban: „és 
sarjadékodnak” — aki nem más, mint Krisztus. 17 Namármost: azt a 
testámentumot, amelyet Isten már korábban érvényesnek nyilvánított, 
a 430 év múlva adott törvény nem érvéfiyteleníti, hogy azzal semmissé 
lenne az ígéret! 18 Ha ugyanis törvénytől függene az örökség, ígéret
hez semmi köze nem lenne. Csakhogy azt Ábrahámnak kegyes ígé
rettel helyezte kilátásba az Isten!

Mi a törvény szerepe Isten üdvtervében? Mit akar vele Isten? — 
ez igénk témája. Izráel népe egészében és egyedeiben távol áll attól, 
hogy általa nyerhessenek áldást a föld népei. Az ígéret várományosa 
egyvalaki, akin át beáramlik a megújulás: Jézus Krisztus, Ábrahám 
kat'exochén sarjadéka. Nem áll a galáciai törvényeskedőknek az az 
érvelése, hogy a törvény, mivel későhbi, kizárólagos érvénnyel bír, az 
ígéret rovására. A 18. versben jogi vonatkozású, de közismert ténnyel 
magyaráz az apostol: az örökséget nem valamiféle törvény osztogatja 
(az odaítélés más kérdés), hanem kizárólag az örökhagyó szándékától, 
ígéretétől függ. Különben itt a törvény és ígéret általános, jogi érte
lemben szerepelnek (erre utal az, hogy egyik előtt sincs határozott 
névelő), de „átsüt” rajtuk az az értelem, amire Pál gondol: az örökség 
elnyerése csakis az „ígéret” függvénye, minden toldalék nélkül. A tör
vénynek tehát nincs szerepe az „örökség” elnyerésében.

19 Minek akkor a törvény? A vétkek miatt jött még ez is — (a 
közbeeső időre), míg el nem jön a „Sarj” , akinek az ígéret szólt — 
angyalok bízták rendelkezéseit egy közvetítő kezére. 20 A közvetítő 
azonban nem egyvalakit képvisel — ám az Isten egy! 21 A törvény 
akkor szemben állna Isten ígéreteivel? Szó sincs róla! Ment ha olyan 
törvényt kaptunk volna, amely életre tud segíteni, valóban törvényből 
származnék a megigazulás. 22 Ám az írás az egész emberiségről nyil
vánvalóvá tette, hogy bűn alatt van, azért, hogy a Jézus Krisztusba 
vetett hit alapján elnyerhessék az ígéret javait azok, akik hisznek.

Az ellen a vád ellen védekezik Pál, mintha ő a törvényt értelmet
lennek, sőt az ígérettel ellentétesnek állítaná be. A „Szó sincs róla!” 
erélyes elhárítás más esetekben is feltehetően arra utal, hogy ez a mé 
genoito a tévtanítók félremagyarázásait utasítja ól. E ponton isűrűsö- 
dik drámaivá a feszültség. Oepke szerint sehol sem kell annyira a 
sorok között olvasni, mint itt, hogy ellessük a mondanivalót.

A nomos-tóráh-nak a követelő jellege van itt előtérben, mondhatni 
kizárólagosan, a rendszeres teológiai értelemben vett lex, mely „mor- 
tificat, semper accusat” , s nem átfogóbb értelmében szerepel, az Ür 
tanításaként, amibe a prófétai ígéreteket is bele kellene érteni. Ilyen 
egyoldalúan nyilván az ellenfelek értelmezték a Tórát, (farizeusi recept 
szerint), ezért az apostol heves támadása. A harci szituáció magyaráz
hatja, hogy úgy tűnik legalábbis, mintha az apostol csak a secundus
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usus legis-ről tudna. Azaz.. .. némelyek a primus usus értelmében ve
szik a 19. vers első mondatát, mondván, hogy a bűnök miatt azok 
megfékezésére adatott a törvény, mások viszont „a bűnök (kimutatása) 
végett” értelmezés mellett törnek lándzsát B.m 4,15, 5,20, 7,7kk-re hi
vatkozva, ami alighanem perdöntő. Ezt nem zárja ki a „miatt” fordí
tás, mely a „végett” félreérthetősége miatt is jobbnak látszik. Egyéb
ként jó szem előtt tartanunk, hogy Pál itt nem dogmatikát ír, hanem 
tanít, s egyben hadakozik, és ez adja szájára a szót. „Zsidózó” ellen
feleinek persze mindez talán istenkáromlás-számba megy, hiszen a 
hagyományos rabbinisita felfogás szerint „hét dolog teremtett a világ 
teremtése előtt: a tóra, a bűnbánat, a paradicsom, a pokol, a dicsőség 
trónja, a (mennyed) szentély és a Messiás neve” , „a tóra örökre meg
marad” , s az üdvösségben az igazaik egyik tanítási csarnokból a má
sikba mennek, miközben maga az Úr tanítja nekik a tórát. . .  (Str.—B.). 
És most ez a Pál holmi epizódnak minősíti ezt a Szent Törvényt! Az 
angyalok közreműködése a törvényadásnál megfelel ugyan az arány
lag kései zsidó hagyománynak, csakhogy amiben a rabbik dicsőség 
jelét látták, annak Pál éppen a másodrendűség jelzését tulajdonítja, 
mondván, hogy csak angyalpk hozták a törvényt, többen, ezért még egy 
közvetítőre is szükségük volt, (ez talán a 20. vers legvalószínűbb ér
telmezése a rengeteg közül), az ígéretet azonban közvetlenül maga 
Isten adta. Tehát a törvény átmeneti érvényű, (múlandó ragyogásé: 
lásd a múlt vasárnapi textust), az ígéret azonban örökérvényű szentség. 
A vita hevében a mesités szót is egész más értelemben használja, mint 
1 Tim 2,5-ben, ezért nem is lehet közben járó'’-nak fordítani, csak 
„közvetítő”-nek. Mellesleg, igen tanulságos ez: mennyire nem lehet egy 
kifejezés értelmét mechanikusan lefixálni egyszer s mindenkorra.

A, törvény tehát nem konkurálhat az ígérettel, összetoldozni sem. 
kell a kettőt. A törvény százszázalékos követelése úgyserrt tölthető be, 
úgyis totális kegyelemutaltságunfc, nagyon veszélyes dolog 'tehát isteni 
jogokba ártani bele magunkat, meg akarván toldani szeretetének irgal
mas testámentumát a törvény teljesítésében elért eredményeinkkel, 
illetve ilyen jellegű feltételek hangoztatásával. Nincs két út az Életre, 
csak egy: az ígéret beteljesítőjének, Jézus Krisztusnak megragadása.

A 22. versben a synkleió szakkifejezés: letartóztatást 'és őrizetben 
tartást jelent. E helyen képletes értelme: a törvény mintegy letartóz
tatottnak, lecsukottnak minősít minden embert, akik valamennyien a 
bűn fogságába estek, de azért, hogy immár tagadhatatlan állapotukból 
keressék az egyetlen kiutat.

p e r o k ó p A n k  h o m i l e t i k u m a t

megtalálni többszörösen nehéz. A vitának ajkkori megnyilvánulási for
mája rég a múlté, abban a megfogalmazásban egyáltalán nem érinti a 
mai embert. A „balgatag galáciaiák” tévelygésére is csíalk Pál soraiból 
következtethetünk vissza. De az ellenérvek felhasznált anyaga és gon
dolatmeneté különben is annyira idegen korunktól, még a komoly hit
életet élő mai emberek kérdésfelvetéseitől is, hogy nem csodáljuk 
Stáhlin megjegyzését azzal kapcsolatban, hogy az eisenachi perikópa- 
rend mással helyettesítette ezt a textust: „Komoly kérdés, hogy ne
künk, prédikátoroknak és gyülekezeteknek szükséges-e ilyen komplikált 
és nehezen hozzáférhető gondolatmenettel vesződnünk; ami benne szá
munkra fontos, azt más textusok nemcsak könnyebben, de átfogóbban 
is mondják el; nehéz alapigék kifejtése pedig — melyek számunkra
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több érdekességet nyújtanak, mint segítséget — nem lehet az igehir
detés feladata.” S hogy megmutassa: tényleg milyen nehéz ez a textus, 
egzegetikai jellegű elmélkedés után ad egy szkopuszt, s ezzel a hamu- 
basült pogácsával útrabocsát a szószék felé.

Teljesen le kell hántani perikópánkról mindazt, ami időhöz kötött, 
esetleges; a rabbinista, sőt még a páli hermeneutika kérdése sem elsőd
leges most, hanem csakis az, hogy a csomagolásból kiemelve a tulaj
donképpeni probléma hogyan szólal meg a mában!

HINNI, VAGY NEM LENNI

Érdemes lenne-e halálos veszedelemben a hozzánk leeresztett men
tőkötélhez hozzácsomóznunk a zsebünkben levő jó minőségű cukor
spárgát, csak azért, hogy nekünk is legyen némi részünk megmenté
sünkben? Vajon milyen perspektívát nyitna meg előttünk a madzaggal 
megtoldott kötél zseniális kombinációja?

Világos: a halál horizontja tágulna ki az efféle önérzeteskedés 
komb'inatív készsége előtt. Mert a mentőkötélen nincs mit kombinálni 
— azt meg kell ragadni. S akinek ez nem tetszik, az elveszett. Erről 
szól ez az ige.

1. Dehát olyan emberek volnánk mi, akik megmentésre szorulnak?
A múlt vasárnapi igében hallottunk Isten törvényének „halálra

ítélő” szolgálatáról, ami abban áll, hogy Isten osorbíthatatlan paran
csolatai nemcsak külső magatartásunkat, - de legtitkosabb indulatainkat 
is kérlelhetetlenül „megmérik” s megállapítják, hogy Istennel szem
beni engedetlenségünk és embertársainkkal szemben elkövetett szere- 
tetlemségeink nem valami ártatlan hőemelkedést jelentenek, hanem 
halálos lázrt. Csakhogy egyének és kisebb-nagyobb emberi közösségek 
életében korántsem minden esetben válik kívülről is megfigyelhetően, 
kirívóan halálosnak ez a mi bűnösségünk, sőt néha talán megkopott és 
erőltetett hittételnek véljük, legalábbis önmagunkra nézve, mert a 
magunk igazolásában mesterek vagyunk. De gondoljunk csak meg egy
két kérdést. Az emberiség, mely létezése óta egyedeiben és egészében 
egyaránt boldogságra vágyik, vajon évezredek során miért jutott oda, 
hogy ma a tömegpusztító fegyverek egyetemes kiirtással fenyegető ár
nyékában élnek a föld népei? Miért vannak minden józan észt és igaz- 
ságérzetet megcsúfoló torzsalkodások családi, ismerősi, munkatársi kö
rökön belül, melyekből semmi haszon nem származik, csak fokozódó 
indulat, kár és keserűség? Vagy mi magunk miért vagyunk folyton a 
körülményeinkkel s embertársainkkal elégedetlenek és magunkkal elé
gedettek, s miért nem tesszük ezt fordítva? — ami nyilván sok jót 
hozna nekünk is, másoknak is. Vajon mi lakik az ember lelkében, hogy 
így állunk?

Isten igéjének válasza „nem fér bele” az emberi szívbe, mely ki 
akarja lökni magából ennek a gondolatnak még az árnyékát is. Mert 
ez a válasz alapvető változásra hív, megtérésre, Isten iránti odaadó 
engedelmességre s ebből fakadó szolgálatra embertársaink között. Az 
Isten törvénye mintegy meghirdeti az ítéletet: Bűneid miatt a halál 
állapotában vagy! Maga a törvény többet nem is tud mondani. De 
annak, aki engedve az ige meggyőzésének, rádöbbent, hogy emberi 
mentségei, kifogásai, vagy polgári értelemben vett rendes élete elle
nére is méltán áll Isten ítélete alatt és megmentésre szorul:

2. az önmagát kegyelemre megadó embernek mentőkötelet nyújt 
az Isten.
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Egyszerűen szerétéiből, mert segíteni akar tulajdonképpeni egyet
len, mély ínségünkön, azon, hogy nem vagyunk kapcsolatban, életkö
zösségben az Istennel — hiszen minden bajunknak ez a végső forrása.

A törvény, a parancsolat — általánosságban is — minden nélkü
lözhetetlensége ellenére sem képes „életre segíteni” , mögötte Isten is 
mintegy háttérben, homályban áll, belőle Öt meg nem ismerhetjük, 
sőt ákármily igazságosak is a parancsolatok, hézagtalan szigoruk miatt 
ellenségnek tűnhetnek gyarló emberi mivoltunk számára, hiszen az 
irgalmatlan igazságot zúdítják a nyakunkba. Ügy vagyunk velük, mint 
Ibsen drámájában, a Vadkacsában az ifjú idealista Gregers Werle 
„ideális, követelményeivel”, melyek jegyében úgy véli, hogy a puszta 
tárgyi valóság kérlelhetetlen feltárásával segít barátain, akik azonban 
éppen ebbe roppannak bele. Ami tiszteletreméltó rend és törvény csak 
van a világon, az Istenről csupán közvetve és csak valamit mond el; 
az Élet forrásához, Istenhez magához el nem vezet. Ö csakis a Jézus 
Krisztusban felénk nyújtott mentőkötélből, az ennek a megragadására 
biztató evangéliumból ismerhető meg: igen, ez Isten, aki nem szeret
hetne, ha azt nézné: megérdemlem-e, de ő azt nézi, milyen kimondha
tatlanul rászorulok tiszta szeretetére, mely áthatja életemet. A könyör
telen fenséggel ragyogó törvény elérhetetlen magassága elesettségünk 
fokmérője, de Krisztus keresztje azt mutatja meg: mennyire szeret az 
Isten, hová szállt alá értem, hogy fölemeljen, kimentsen a bűn szaka
dékéból. Jézus Krisztus Ábrahámnak, „a hívők atyjának” páratlan és 
egyedüli „Sarja”, s kizárólag őbenne valósulhattak meg Isten üdv- 
ígéretei, melyeket még az ősidőkben adott Ábrahámnak: „A  te sarja- 
dékodban nyer majd áldást a föld minden népe!”

3. Ezen a tökéletes kegyelmen nincs kipótolnivaló.
Annakidején a galáciai gyülekezetben sokan úgy vélték azonban, 

hogy „biztos, ami biztos” alapon mégis kellene valami toldalék ehhez 
a kegyelemhez, vagy inkább: hogy ez a kegyelem csak azé, aki előző
leg megfelelt bizonyos ceremoniális előírásoknak és a törvény teljes 
mértékének. Mintha azt mondták volna a szakadékba esettnek: Előbb 
menjMöl a mentőkötélért, s majd akkor lenyújtják neked. Ilyenkor sem 
a zuhanás tényét nem vesszük komolyan, s vele a sebesült tehetetlen 
állapotát, sem pedig a mentő szándékát, amely előbb segít, hogy aztán 
idővel talpra állhasson a szerencsétlenül járt.

S mi vajon nem akarjuk sosem kitöldozni-föltözni az Isten szere- 
tetéről szóló örömhírt, a magunk fazonja szerint? Nem tekintjük-e 
állítólagos hitünket amolyan varia-bútornak, amelyet úgy vardáluhk, 
ahogy ízlésünk megkívánja? Nos, Isten igéjének középponti üzenete, 
az evangélium nem „varia-eszme”, mely minden további nélkül a fo
gyasztóközönség rendelkezésére áll, hanem valóban mentőkötél: ragadd 
meg, higgy benne, mert léted biztosítéka, az Istennel való közösségbe, 
az Életbe csak ez visz haza. És ne toldozgasd: egyházi múltaddal, val
lásos teljesítményeiddel, vagy „civil” büszkeségeiddel, melyeket embe
rek elismerhetnek, de azért Isten előtt velük együtt koldus maradsz, 
csak éppen nem veszed észre. Idegenkedel ettől a feltétel nélküli hit
től? Kedved lenne valami házilag előállított pót-biztosítókhoz? Az ige 
azt mondja: Vagy — vagy! Vagy eléred a tökéletességet, (próbáld csak 
meg), vagy ha ennek nem tudsz megfelelni — mint ahogy nem tudsz 
—, akkor manőverezés és variálás helyett bízd rá magad kizárólag 
arra a szeretetre, amelyet Isten már Ábrahámtól fogva rátestáit az 
^emberiségre.

Elképzelni is képtelenség, hogy pl. Villon Nagy Testámentuimába
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bármily kiváló műfordító is belekölthessen olyan verseket, vagy stró
fákat, amelyek abban nem voltak benne, Villon szerzőségének fenn
tartásával. Hát az Isten Nagy Testamentumát, világszeretetének sérthe
tetlen rendelkezését mi talán módosíthatjuk, megtoldhatjuk? Veszélyei 
próbálkozás, mert itt nem szép szavak díszelegnek csupán, hanem az 
örök élet hív, Isten kegyelmi ajándéka, melyet egyedül hit által nyer
hetünk e l ! *

Hinni, egész szívvel, feltétlenül, kizárólag Isten szeretetére hagyat
kozva — a jó cselekedetek majd ebből a hitből, Istennel való össze
kötöttségből adódnak (s melyekről a további vasárnapokon lesz szó).

Hinni, vagy nem lenni — e létkérdés elé állít az ige. S ha jól vá
lasztunk és megragadjuk azt a bizonyos mentőkötelet, az semmiképpen 
el nem fog szakadni!

Bodrog Miklós

SZENTHÁROMSÁG U. 14. VASÁRNAP
G al. 5, 16— 24.

AZ ALAPIGE ÉRTELME

Alapigénk egy nagyobb, az 5,13—6,10-ig terjedő szakasz része. Ebben 
a szakaszban fejti ki az apostol, hogy mit jelent az evangélium által 
elnyert szabadság a keresztyén életben, az etika területén. A galáciabeli 
tévtanítók legerősebb érve a törvény mellett éppen az lehetett, hogy a 
törvény fegyelmező ereje nélkül a keresztyén ember visszasüllyed az 
erkölcsi zabolátlanságba. Pál válaszának alaphangja a 13.—15. versben 
csendül meg: Krisztus által szabadok vagyunk a törvény nyűgétől, de 
ez a szabadság csak addig szabadság, amíg tartalma a szeretet, a fele
barátnak végzett szolgálat. Alapigénk a szolgálatra felszabadult ember 
életének alapjait világítja meg.

16.A „lego de” fordulattal szokta Pál apostol jelezni azt, hogy a 
továbbiakban az előző mondanivaló elmélyítése következik. Míg a 13. 
versben a „sarx”-szal szemben a szeretet által végzett szolgálat áll, a 
16. versben a „sarx” és a „pneuma” közötti ellentétre kerül hangsúly. 
Világos tehát, hogy a Lélek és a szeretet között ok és okozati össze
függés van, mert mind a kettő a „sarx” ellen van. Aki „Lélekben jár” 
a szeretetben szolgál. A „peripatein” (jár) ige a héber „hálakh” ige 
tartalmát adja vissza, s tulajdonképpeni jelntése: él. Természetesen- 
nem az élet biológiai oldalára, hanem a fordulatokkal és események
kel teli jellegére kerül a hangsúly. A „Lélekben” kifejezés -rokon a 
„Krisztusban” kifejezéssel. Finom érzékeltetése ez annak, hogy a Lélek 
nem azonosítható a mi lelkűnkkel, énünkkel, hanem mintegy körtil- 
vesz bennünket, azaz kívülről, a kegyelmi eszközök útján hatol éle
tünkbe. Külön fel kell figyelnünk a „járjatok-éljetek” jellegzetes páli 
imperatívuszára. Olyan parancs ez, amely nem törvény. A Lélek jelen 
van a Krisztusban hivő gyülekezet és keresztyén életében, de nem 
automatikusan, hanem az akaratunkon keresztül hat. Olyan lehetőség,, 
amelyet vagy kihasználunk, vagy nem. Ugyanígy az akaratunkra van 
szükség a „test” vágyainak megfékezéséhez is. Az „epiithymia” az UT- 
ban általában a bűnös vágyat jelenti, azt az ösztönzést, amely végül is;
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cselekedetekben érik meg. A következő vers értelméből azonban arra 
lehet következtetni, hogy van Lélektől indított vágy is. Azt talán most 
nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy a „test” nem az ember 
testiségét, hanem az embernek Istentől elszakadt állapotát jelenti.

17. v. A Lélek és a „test” mint két ellenséges tábor áll szemben egy
mással (antikéitai). A két tábor a keresztyén ember személyiségében, 
akaratában csap össze. Ha az ember enged a „test” vágyainak, akkor 
a Lélek szándéka nem érvényesülhet, ha pedig a Léleknek enged, ak
kor a „test” vágyainak nincsen helye. A vers második fele az 1952-es 
próbakiadás fordításában súlyos teológiai kérdésekbe bonyolít. Leg
alább öt változatban lehetne válaszolni az akaratszabadságnak, az aka
rat és cselekvés hasadtságának a fordítás által felvetett problémájára. 
Ez a mellékmondat azonban nem a főmondat célját, hanem eredmé
nyét fejezi ki, mert a „hina” kötőszónak mondattanilag itt ez a sze
repe. A helyes értelem tehát: „(a Lélek és „test”) egymással szemben 
áll, vagyis nem tehetitek azt, amit csak akartok.” így ez a mellékmon
dat visszautal a szabadságnak a 13. v.-ben felvetett problémájára, és 
azt mondja, hogy a Krisztusban nyert szabadság nem azt jelenti, hogy 
azt tehetjük, amire éppen kedvünk szottyan. Ez a libertiinizmus nem 
számol a „test” hatalmával. Ezt egyedül a Lélek törheti meg.

18. v. A Lélek munkája a másik oldal felé is elhatárolja a ke
resztyén életet. „Ha a Lélek hajt benneteket, akkor nem vagytok a tör
vény alatt.” Róm. 6,14—15. szerint az ember számára két állapot le
hetséges: a törvény alatt vagy a kegyelem alatt élhet. Annak számára, 
aki a törvény alatt él, az igazság olyan cél, amelyet a törvény betöltése 
útján érhet el. Aki a kegyelem alatt él, annak számára az igazság nem 
cél, hanem kegyelemből kapott kezdet. A törvény alatti élet rabság, 
mert a törvény a célt ugyan megmutatja, de erőt nem ad az eléréséhez. 
A törvény a „test” hatalmát nem töri meg, sőt fokozza erejét és ra
vaszságát. A Lélek viszont megvalósítja azt, amit a törvény el nem ér
het, de ami a törvény célja, a szolgáló szeretetben folyó életet.

19—21. v. Pál a „test” erejének illusztrálására felsorol néhányat a 
„test” cselekedeteiből. Ezek „phanera estin” , azaz ínyilvánvaiók, ta
pasztalhatók. Ezt lehet úgyis érteni, hogy az ember „test” volta rejtve 
van, de ennék a sötét háttérnek konkrét esetek a következményei. A go
nosz cselekedetek tehát nem véletlen esetek, hanem ugyanannak a gyö
kérnek látható hajtásai. A „phanera estin” másik jelentése az lehet, 
hogy ezeknek a cselekedeteknek gonoszsága közismert. Itt gondolhatunk 
a törvény bűnt megnevező funkciójára, de gondolnunk kell az egyetemes 
erkölcsi érzék megnyilvánulására, ami ha nem is töretlenül, de valami
képpen mégis funkcionál az emberiség életében. Erre annál is inkább 
gondolnunk kell, mert a test cselekedeteinek felsorolásánál Pál nem a 10. 
parancsolat sorrendjét követi, hanem inkább a korabeli vándorfilozófu
sok, erkölcsprédikótorok felsorolásait. Pál felsorolásában nehéz valami
lyen rendszert felfedezni. Inkább hangzásbeli asszociációkat követ. Min
denesetre a „romlás virágaiból” a hasonlókat egymás mellé szedi. Először 
a nemi élet eltévelyedéseiről, azután a bálványkultuszról és az ahhoz 
kapcsolódó varázslásról, majd a közösségi élet bűneiről, végül pedig a 
mértéktelenségről szól. Némelyik bűn nevét érdemes elemeznünk. Az 
„akatharsáa” itt nem kultuszi tisztátalanságot, hanem a nemi élet termé
szetellenes hajtásait jelöli meg (Róm. 1,24.). Az „aselgeiá” a nemi életben 
való féktelenséget jelenti. A „pharmakeia” tulajdonképpen a gyógyszer 
szóból származik, s gyógyszerekkel való gyógyítást jelent, de később a
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méregkeverés és az ezzel együttjáró fekete mágia megjelölése lett. A 
„dikhostasia” egységbontás, a „hairesis” pedig pártoskodás. Ez utóbbinak 
eredetileg nem volt rossz értelme, csupán egy szellemi irányzat követé
sét jelentette. A „methai” és „komoi” ikerszavak, s kezdetben a dioni- 
zoszi ünnepek eszem-iszomját jelölték. Ma az orgia vagy tivornya szóval 
adhatnánk vissza a két szó jelentését. Hogy ez a felsorolás nem teljes, 
azt maga az apostol is hangsúlyozza. Érdemes még megjegyezni, hogy » 
felsorolásban olyan szavak is szerepelnek, amelyek jó értelemben is hasz
nálatosak. A „zélos” például a jóra való törekvést is jelentheti. Ez a 
tény arra utal, hogy a „test” az ember jó tulajdonságait is eltorzít
hatja. Az ember tulajdonságai általában labilisak, s hogy melyik 
irányba billennek, az beállítottságunktól függ.

A 21. v. második felében kitűnik, hogy Pál mindezt elmondotta a 
galáciabelieknek már keresztyénné lételük előtt, de el kell mon
dania a már keresztyéneknek is, azzal a komoly figyelmeztetéssel, 
hogy a „test” cselekedeteinek elkövetői nem kaphatnak részt (ou kle- 
ronomésousin) Isten országában. A futurikus ige arra utal, hogy itt Pál 
Isten eschatologikus, eljövendő uralmáról beszél. Ez az ige nem mond 
ellent annak, hogy Isten országában kegyelemből részesülünk, de rá
mutat arra,,  hogy a bűn a kegyelem alatt élő embert is elszakítja 
Istentől.

22—23. v. Nem véletlen, hogy a Lélek „gyümölcsei” a „itest” csele
kedeteinek felsorolása után következik. A sötétségre a világosság fe
lel, a Lélek erősebb a „test”-nél. A két felsorolás között tartalmi ösz- 
szefüggés is van. Míg a „test” cselekedetei megmérgezik az emberi 
kapcsolatokat, addig a Lélek gyümölcsei mind olyan tulajdonságok, 
amelyek az igaz emberséget, az igaz emberi együttélést teremtik meg. 
A sorok között Pál a galáciai törvényeskedőknek is válaszol, hiszen 
csupa olyan dolgot említ, amely túlmegy követeléseiken. A törvény 
igazi célját egyedül a Lélek ereje valósíthatja meg. Figyelemre méltó, 
hogy Pál a Lélek gyümölcsei között nem a konkrét cselekedeteket, ha
nem a minden cselekedetbe (belejátszó, az élet leghétköznapibb pilla
natában is ható tulajdonságokat sorolja fel.

Bár logikai sorrend a Lélek gyümölcseinek felsorolásánál sem mu
tatható ki, a szeretetnek az első helyre állítása 1. Kor. 13.-al csendül 
össze. A szeretet, s itt nyilván a felebarát! szeretetről van szó (1. 13. 
v.!), az alapja, mértéke és éltetője az egész keresztyén életfolytatásnak. 
Az öröm az Istennel való együttlét eschatologikus ajándéka. Á békes
ség itt nemcsak belső harmónia, hanem az emberi kapcsolatok jellem
vonása is. A „makrothymia” a türelmetlenség ellentéte, amellyel a 
nehéz emberekkel szemben is megőrzi az ember a közösséget. „Mak- 
ros” távoli,' tehát a „makrothmos” ember bírja a hosszútávot, akár 
időbeli, akár felfogásbeli távolságról is van szó. A „khrestothes” barát
ságosságot, derékséget jelent. Hasonló az értelme az „agaithosyné’-nek 
is, amely a rosszindulat, irigység ellentéte. A „pistis” itt hűséget je
lent, a „prautes” pedig szelídségben megnyilvánuló alázatot. Az „egkra- 
teia” =önfegyelem, mértéktartás. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek 
közül a „gyümölcsök közül” nem egy szerepel a görögök által nagyra- 
becsült erények között is.

24. v. Az apostol más oldalról is aláhúzza, hogy a keresztyén em
bernek nem lehet közössége a bűnnel. A Jézus Krisztusban való hit, a 
váltság művében való részesedés (keresztség! Róm. 6,6.!) együtt jár az
zal, hogy megtagadjuk azt, ami miatt Krisztusnak meg kellett halnia-
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A hit elfogadja azt az ítéletet, amelyet Krisztus keresztje jelent a 
„test”, az Istentől elfordult emberi természet felett, s így szembefor
dul mindazzal, ami ebből a „test” -ből ered.

MEDITÁCIÓ

Az .alapige a keresztyén életfolytatás alapjait világítja meg. Ezit az 
életfolytatást a szabadság és a szeretetből fakadó szolgálat jellemzi. 
A kettő logikailag egymást kizárja, a valóságban azonban ugyanannak 
az éremnek két oldala. Luther Márton ugyanezt mondja a keresztyén 
embeh szabadságáról szóló iratában. A keresztyén ember hite által 
mindennek szabad ura, szeretete által viszont mindenkinek szolgája.

Ha a szabadság és szeretet elválik egymástól a keresztyén élet 
többé már nem keresztyén élet. A szabadság önmagában önkénnyé 
válik. Krisztus által valóban szabadok lettünk, hiszen minden feltétel 
nélkül lettünk és vagyunk Isten gyermekei, de ha azt gondoljuk, hogy 
most már tehetjük azt, amit akarunk, csupán a szabadság illúziójában 
ringatjuk magunkat. Ez az önkény csak látszólag szabadság, valójá
ban a megromlott természetünket követjük. A bűn bűn, életrontó hata
lom marad a keresztyén ember életében is. Ez a szabadosság olyan 
helyzetekbe is bonyolíthat, amelyben már nem tarthatjuk meg a cse
lekvési szabadságunkat. Az ilyen értelemben vett szabadságnak legkifor- 
rottabb filozófiai lecsapódása Nietsehe hitvallása az „Übermen;sch”-ről. 
Az „ember feletti ember” szabadsága nem más, mint gátlástalanság. 
Nincs semmihez kötve, csak önmagához. Valóban szabadságnak lehetne 
nevezni ezt a magatartást akkor, ha az ember nem volna kötve bű
nös természetéhez. Tudnunk kell azt is, hogy az ilyen szabadság elke
rülhetetlenül együtt jár mások leigázásával.

Ez az ige rávilágít arra, hogy a kegyelemmel vissza is lehet élni. Ha 
a bűnbocsánatra közönyösséggel, nemtörődömséggel és felelőtlenséggel 
válaszolunk, kiestünk a kegyelemből, s újra szolgái lettünk a bűnnek. 
Ma újra nagy hangsúlyt kell tennünk a kegyelem és széretetlenség ösz- 
szeférhetetlenségére. Keresztyénségünk bajai az „olcsón” adott kegye
lemre vezethetők vissza.

Szabadság nélkül azonban a szeretet is lehetetlenné válik. A tör
vény értelme a szeretet, de nincs olyan törvény, amellyel valakit sze- 
retetre lehet kényszeríteni. Szeretetlen mivoltunkat nincs hatalmunk 
megváltoztatni. Ha a keresztyén élet bizonyos előírások megtartásában 
merül ki, elkerülhetetlenül lelki gőggé, a másképp élőkkel való közös
ség megtagadásává válik.

A Szentírás a Lélek szabadságáról beszél. A Lélek az, aM úgy 
tud szabaddá tenni, hogy ugyanakkor nem leszünk a megromlott ter
mészetünk martalékai. Szabadság ez, mert a jó megszűnik kényszerré 
lenni, és mégis szolgálat, mert a szeretet indulatát adja a Lélek belénk. 
A Lélek által kiárad Isten szeretete szívünkbe, s ez a szeretet átfor
málja természetünket, amely termi a jó gyümölcsöket, mint a fa, kény
szer nélkül, hiszen ez a természete.

Felszínesség volna azt hinni, hogy ez csak úgy magától megy. 
A „test” és Lélek egyaránt harcol értünk, még a keresztyén életben is. 
Ezért van szükségünk arra az intésre, hogy a Lélekben járjunk. Üjra 
és újra a Lélek ösztönzése mellett kell döntenünk. Enélkül a szolgáló 
élet hiábavaló programmá válik.

Cserháti Sándor
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SZENTHÁROMSÁG U. 15. VASÁRNAP

Gál. 5, 26— 6,10

Textusunk túl sok problémát ad, de azért ajánlatos figyelmesen 
dolgoznunk át magunkat rajta, mert egyes helyeken félreérthető, ré
szint a közkézen forgó bibliafordítás „jóvoltából”.

25. vers

Ha a Lélek ad nekünk életet, magatartásunkat is a Lélekhez iga
zítsuk! Dehogyis „Lélek szerint” ! Pneumati: a Lélek által, segítségé
vel; hiszen a Lélek elevenít meg! NEB: If the Spint is the source of 
our life =  Ha életünk forrása a Lélek. Az előző szakasz eredményét 
foglalja össze, kiindulásul a továbbiakhoz. Krisztussal együtt megfaszít- 
tettünk, a Lélek életre keltett — további életfolytatásunk is ennek felel
jen hát meg! Stoichein katonai szakkifejezés is: (zárt rendben) mene
telni ; de használják táncolok, vagy egymás mellett álló levelek sorára 
vonatkozóan is. (Stichos =  sor.) A Lélek rendet teremt, „sorba állít” ! 
V. ö.: „Igazodj!” Athéni polgár-eskü: „Nem fogom a sorban mellettem 
állót (hó an stoichó) cserbenhagyni!” Dativusban: aki mellett állok, ill. 
akihez igazodom. Pneumati stoichein kb.: a Lélek „hadrendjéhez” tar
tani magunkat.

26. vers

Ne törjük magunkat hiú dicsőség után, kihívóan viselkedve és 
irigykedve egymásra. Kenodoxos: hiú (üres) dicsőségvággyal telt. Jel
lemző átkaroló hadmozdulatai a megtűrt hiúságnak: 1. Le akarom pi
pálni a másikat, talán „kifogástalanul” kegyes keretek között, s akkor 
persze óhatatlanul provokatív' lesz a viselkedésem, melynek ez esetben 
immár szaga van, mit csalhatatlan orral éreznek meg a többiek. 2. Má
sok eredményeinek, elismertetésének nem tudok örülni, sőt .. .  És már 
ki is léptem a sorból! (Lelkiekre sokat adó embereknél már pszicholó
giai törvényszerűségeknél fogva is fokozott a hiúság kísértése.)

1. vers

Testvérek, ha valamilyen bűnbe esik is valaki, ti lelki emberek, 
igazítsátok vissza az olyat szelíd lélekkel — de ügyel] magadra, nehogy 
te is kísértésbe essél. Teljesen lehetséges ez a fordítás is: „Ha valami 
bűnön kapnak is valakit” — de nem feltétlenül tettenérésről van szó. 
A különben igen kemény részieteket villogtató levélben itt igencsak 
szordinóval beszél Pál: a „testvérek” megszólítás, az anthrópos („valaki”) 
általánossága, az en tini paraptómati óvatos kifejezése („valami félre
lépésben”) már előre az alázatosság légkörét hozzák. Nóta bene: gyü
lekezeti tagokról van szó, akik pedig olyan nagyra vannak a törvény
nyel! Pneumatikoi: itt aligha a karizmatikusokat kell értenünk rajtuk, 
hacsak a pásztori karizmával rendelkezőiket nem, hanem inkább azo
kat, akiknek életében a Lélek tényleg nagyhatalommá lehetett erköl
csiek terén is. Katartizó =  helyreállít, visszazökkent a helyes kerék
vágásba. „Szelídség leikével” itt nemigen vonatkozik közvetlenül a 
Szendétekre, inkább gén. qual., 1 Kor 4,21 értelmében. — A bűntudat 
alázatos szolidaritása megóv a mennydörgő ítélkezéstől, késszé tesz a
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segítésre és egy kis egészséges gyanakvással is ellát önmagunkkal szem
ben, nehogy „elkapjuk” tőle a bajt (az dicstelen szolidaritás lenne)

2. vers

Egymás terhét hordozzátok — akkor töltitek he a Krisztus tanítását. 
Hányszor hallani ezt az igét összefüggéséből teljesen, de teljesen kici- 
bálva! Itt arról van szó, hogy nagyképűség nélkül, komolyan segítsünk 
egymásnak — kölcsönösen! — hordozni nyomorult emberi mivoltunk 
annyi gyarlóságát-gyengeségét, a bűn ellen vívott ama nemes harc 
jegyében. Bengel: „Állhatatosan hordozzátok, ne csak olykor-olykor 
emelintsétek meg!” Nomos tou Christou =  a Messiás törvénye-tórája 
célzás a galáciai tóra-imádók tévelygésére. A rabbinizmus tudott arról, 
hogy a Messiás módosítja Izraelnek a Tórához való viszonyát. Midras 
Qoh.: „Az a tóra, amit az ember ezen a világon tanul, semmiség a 
Messiás tórájához képest.” V. ö. Rm 15,2kk.

3. vers

Mert ha valaki azt hiszi, hogy ö valami, pedig semmi, magát csalja 
meg. Megváltottságunk hitéből eredő, „Krisztus-tudaton” alapuló meg
szentelt öntudat van. De ez tudja a legjobban, hogy mennyire semmi 
Isten előtt, aki egyedül teheti alkalmassá. Az ebből adódó alázatosság 
a szeretet édestestvére.

4. vers

Vizsgálja csak meg mindenki a saját cselekvését, és akkor csakis 
sajátmagához képest lehet majd mivel dicsekednie, és nem másokhoz 
mérve!

Persze ösztönösen is önkényesen válogatjuk ki azokat, akikkel ösz- 
szehasonlítgatjuk magunkat, és még ilyenkor is milyen igazságtalanok 
tudunk lenni a másik rovására! De „mindenki magáról ad számot Is
teninek” — és az igazán nem mentség, hogy „más hússzor is lopott, én 
csak ötször”, stb. Isten ítélőszéke előtt nem lehet mérlegbe dobni a 
mások bűneit, a magunkéit ellensúlyozandó. Egy páciens: „Nekem csak 
egy rákos daganatom van! A szomszédomnál már áttételek is vannak!” 
— Aki egy golyót kapott csak a fejébe, az kicsit halt meg? — A fő
kérdés: nyertünk-e bűnbocsánatot, és éljük-e erejét!

5. vers

Mert mindenkinek a maga terhét kell majd hordoznia!
Futurum! Valószínűleg eszkatologikus értelmű, a végső számadásra 

vonatkozhat.

6. vers

Akit az igére tanítanak, osztozzék minden javában tanítójával.
Alighanem anyagi dotálásról van szó, 1 Kor 9,11 értelmében. Az 

írásmagyarázóknak kisebb része véli úgy, hogy lelki közösségről beszél 
az apostol. Mindenképpen a közösség komolyanvételére figyelmeztet az



ige. A tanítványi honorálásról alkotott zsidó vélemény lényegében egy. 
bevágott a hellenisztikus jogszokással.

7—8. vers

Ne tévelyegjetek — Istenből nem lehet csúfot űzni! Amit vet az 
ember, azt fogja aratni is: 8 aki a testébe vet, a testből aratja majd 
vesztét, aki azonban a Lélekbe vet, a Leiekből arat majd örök életet.

A „Ne tévelyegjetek!" óvást lóként erkölcsi jellegű tevtanítás ese
tén szokta alkalmazni az apostol. Myktérizein: „orrfintorgatással gú
nyolni”, vagy inkább „tele szájjal nevetni” — „Fütyülök Isten paran
csolataira”, „Ugyan kérem, régen túl vagyunk rajta” stb. Semmit sem 
tehetünk következmények nélkül — még itt a földön sem „ússzuk meg" 
tetteink konzekvenciáit, de ezen felül „cselekedeteink követnek” . „Lé
lekbe vetni” : arra építeni princípiumként, amit a Szentlélek munkál 
bennünk. (Nem emberi „lelkizésről” van szó.) Ennek ellentéte a „testbe 
vetni” : azt venni csak alapul, ami a természeti ember számára „érde
kes”. (Nemcsak az ún. testiség tartozik ide.)

9—10. vers

A jócselekvésbe pedig bele ne fáradjunk, mert a maga idején aratni 
fogunk, ha el nem lankadunk. 10 Amíg tehát van még alkalmunk, 
munkáljuk a jót mindenkinek, kivált hittestvéreinknek javára.

Kétfrontos küzdelmet vív a keresztyén ember: nemcsak a külső 
kísértésekkel, de önnön gyengeségével, állhatatlanságával, megfáradá- 
sával is. És a belső front a kényesebb. Lehet megújulni, van „kiből” ! 
— To kálón, to agathon: átfogó értelmű neutrumok — nyugodtan cse
lekedhetünk akármennyi jót az élet bármely területén! De csak addig, 
amíg e földi mandátumunk le nem jár, amíg időnk, illetve (kairos!) 
alkalmunk van. „A  maga idején” értelme eszkatológikus, mint az ara
tás képe is.

Egy vázlat-kísérlet:

A SZENTLÉLEK URALMÁBAN

1. Amitől megtisztít. 2. Amire felszabadít. 3. Amit megígér (aratás).
Két utóbbi írásomban Oepke és Schlatter egzegézisét, valamint 

Iwand és Stahlin homiletikai elmélkedéseit használtam fel elsősorban.

Bodrog Miklós


