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C sendben Isten  előtt

Jézus nevében!
Életünk indulásánál elhangzott felettünk, hogy a Jézus 

Krisztus nevében kereszteltek meg. Jézus nevében kezdtük 
életünket, azaz Isten elhívott arra, hogy akarata szerint jár
junk. „Mert akik Krisztusba kereszteltettek meg, Krisztust öl- 
tözzétek fel” (Gal 3, 27). Ezzel Isten azt tervezte rólunk, hogy 
a Jézus nevében megkezdett élet, Jézus nevében fog folyta
tódni, egykor pedig az ő nevének segítségül hívásával fog be
fejeződni.

Isten arra figyelmeztet minket, hogy amint az egész életre 
Jézus nevével indultunk el a keresztség által, úgy minden 
egyes esztendőt is ezzel a névvel kezdjük. Életünk egyeszten- 
dei időszakát is állítsuk oda újra meg újra Jézus neve alá. Ú j
év az ősi egyházi szokás szerint Jézus Krisztus névadásának 
ünnepe. Ezen a napon Isten különösen is felhívja figyelmünket 
Jézus nevére.

Isten jelölte ki ezt a nevet, amikor az angyali üdvözletben 
Máriának azt üzente: „Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szaba
dítja meg az ő népét annak bűneiből” (Mt 1,21). Isten tervezte 
meg Jézus nevét akkor is, amikor még csak várták eljövetelét, 
amikor forró vágyakozással nevezték őt csodálatosan tanító
nak, erős Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedel
mének (Ezs 9,6). Messiás, eljövendő megváltó, Isten szolgája, 
emberfia, Dávid, fia — ezek voltak a nevei a még meg nem 
született, csak vágyva vágyott Jézusnak. Amikor pedig Isten 
kijelölte ezt a nevet, belehelyezte mindazt a gazdag értelmet, 
amit majd Jézus jelenteni fog. Aki magát alázatosan ember
fiának nevezte, arra Isten a megkeresztelésekor úgy mutatott 
rá, mint szeretett Fiára, almiról a tanítványi bizonyságtétel is 
úgy szólt, hogy ő a Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16,16). Más
kor „az Úr” volt a neve. Ez hatalmát fejezte ki. ö  a királyok 
királya, az ég és föld ura. Váltságművének kifejezésére a „Bá
rány”, a „Főpap” neveket használták, ezzel azt jelentették ki, 
hogy ő egyszerre áldozati bárány, aki odaadja magát a világ 
bűneiért, s ugyanakkor áldozatot bemutató főpap is Isten színe 
előtt, aki mindenért eleget tesz. Egész megváltói művét össze
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foglalja ez az Isten által kijelölt név: Jézus, mert mindazt a 
szabadítást jelenti, amit Isten általa és vele adott az ember
világnak.

Jézus neve ragyog az esztendő kezdetén, névadása ün
nepén, hogy ennek a névnek az oltalma, irányítása, ereje je
gyében járjunk az esztendő minden napján. Akit Isten a ke
resztsedben elhívott ennek a névnek követésére, az Krisztus
tól kap értelmet, tanácsot, irányítást az életben. Pál apostol 
tanácsa így igazít el minket erre az esztendőre is: „Mindent, 
amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, az Úr Jézusnak 
nevében cselekedjétek” (Kol 3,17). Ez azt jelenti, hogy a Jézus 
lelkületével, az ő megbízása szerint, az általa adott feladattal 
járjunk az új esztendőben. Ö azt kívánja, hogy hozzá tartozá
sunkat a felebaráti szeretet vonalán valósítsuk meg. Nem ön
magát állította oda célként, hanem azt, hogy a tőle tanult sze
retettel szolgáljunk embertársainknak. Öt nem lehet szeretni az 
emberek szeretete nélkül. Ő ma is kiküldi tanítványait, hogy 
enyhítsenek minden emberi szenvedést, ott legyenek, ahol 
dolgozni kell az emberek javáért, ahol védelmezik az életet, a 
jövendőt, a békét. Jézus nevében nem lehet cselekedni semmit, 
ami emberellenes. Jézus nevében mindent meg kell tennünk, 
ami az emberi életet szolgálja és előbbre viszi.

A Jézus nevében rejlő erő indít minket mindannak cse
lekvésére, amit tőlünk joggal megkívánhat. Isten megadja 
az erőt és energiát is ahhoz, amit kíván. Jézus neve nem üres 
fogalom, hanem erőforrás.

Üj esztendőt kezdeni Jézus nevében azt jelenti, hogy vele 
indulunk el és vele akarjuk járni az előttünk álló esztendőt is. 
és az egész földi életet. Aki Jézus nevével indul, és vele együtt 
tervez, dolgozik, cselekszik, az ő lelkületét képviseli és hor
dozza. Vele együtt szereti az embereket. Vele együtt tud szol
gálni embertársának, vele együtt akarja az egyház népével 
együtt a cselekvő szeretet útját járni.

Nemcsak személyes keresztyénségünk, hanem egész egy
házunk élete is Jézus nevével indul az új esztendőben. Sze
mélyes hitünk egybeolvad gyülekezeteink hitével, az egész 
magyarországi evangélikus egyház hitével. Egész egyházunk 
átfogó közösségében is érvényes az, hogy Jézus nevében kezd
jük az új esztendőt. Jézus nevével indulunk azoknak a felada
toknak az elvégzésére, amelyek egyházunk előtt állnak.

Induljunk az előttünk álló esztendőbe a tanítványok lel
kületével, a szeretetre erőt kapottak örömével: Jézus nevében!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Ta n u Im ányo k

Húsz év teológiai problémái
Előadás a finn—magyar teológiai konferencián, Buda

pesten, 1968. június 7-én.

1. Jézus Krisztus a élő Úr

Örökségünk
Krisztocentrikus teológia volt a kiindulópontunk a háború után. Az 

idősebb nemzedék jól emlékszik arra az élményre, amelyet a 20-as évek
ben a teológiai újraeszmélkedés jelentett. Barth és a dialektikus teológia 
megmutatta, hogy az egyház Istennek a Jézus Krisztusban adott kinyilat
koztatásából él. Nem kultúrmunka a feladata, és nem világnézetet kell ter
jesztenie, hanem hirdetnie kell Krisztus evangéliumát. Megindult a refor
mátorok tanulmányozása is, és az újság örömével szívtuk magunkba az 
eleven bizonyságtételt Jézus Krisztusról. Az újreformátori teológia mel
lett, sokszor vele együtt érvényesült a konfesszionális és ekklesiológiai 
teológia, amely a hitvallásos teológia felújításán dolgozott, és a gyüleke
zeti élet megelevenítésére törekedett a reformáció liturgiái, énekes és 
imádságos hagyományainak felhasználásával. Krisztocentrikus volt a 
húszas évek végén megindult és egyre terjedő evangelizáció is, amely 
részben angolszász, részben északi hatások alatt állt, de magyar terüle
ten jelentékeny mértékben beépült a gyülekezetek és az egyház életébe. 
A háború előtti teológiai és kegyességi irányzatok eltértek egymástól, sőt 
sokszor élesen szembenálltak egymással nem egy kérdésben. De abban 
a tekintetben megegyeztek, hogy szinte kivétel nélkül valamennyi krisz
tocentrikus volt.

Ezt a teológiai örökséget tovább vittük a háború után, és nem a ma
gunk erejével, hanem Isten kegyelméből töretlenül megőriztük mind a mai 
napig. Sem egyházi életünket, sem teológiánkat nem tudjuk elképzelni 
anélkül a hit nélkül, hogy az élő Ür Jézus Krisztus a mi Urunk és Meg
váltónk.

Új helyzetünk

Mégsem voltunk készen teológiailag arra a forradalmi átalakulásra, 
amely 1945 után következett. Hazánkban addig olyan elmaradott polgári
feudális rendszer uralkodott, amelynek nem volt párja Európában. Ezért a 
felszabadulás után nemcsak a háborús romokat kellett eltakarítani, hanem 
új társadalmi rendet is kellett felépíteni, amely egész népünknek megadja 
a felemelkedés lehetőségét. Teológiai örökségünk alapján nyilvánvaló volt, 
hogy egyházunknak az új viszonyok között is egyháznak, Jézus Krisztus 
egyházának kell lennie. De az már nem volt ilyen világos, hogy ez hogyan 
lehetséges egy olyan társadalomban, amelynek élharcosai és építői nem
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vallják magukat keresztyéneknek. Nemcsak az okozott nehézséget, hogy 
egyházunk tényleges szervezete és élete mélyen öszenőtt a régi renddel, 
és fel kellett szabadulnia a polgári-feudális kötöttségektől. Problémát 
okozott az is, hogy a Jézus Krisztusra való teológiai koncentrálódás több
nyire beszűkülést is jelentett az egyház sajátos területére és a lélek üd
vösségére. Egyházunk tehát inkább fel volt készülve arra, hogy magába- 
zártan vagy talán új környezetével szemben biztosítsa és élje a maga éle
tét, mint arra, hogy részt vegyen népünk társadalomépítő munkájában. 
De a feladat kikerülhetetlenül adva volt számunkra. Nem teologizálhat- 
tunk elvontan, hanem sajátos történeti helyzetünkben felmerült felada
tainkra kellett teológiai választ keresnünk. Feleletet kellett kapnunk és 
adntunk arra, hogy Jézus Krisztust, akit tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz, hogyan hirdessük és kövessük a rohamosan változó történeti 
helyzetben, hogyan éljünk mint keresztyének a világban, és hogyan le
gyünk az élő Jézus Krisztus élő egyháza a szocializmusban. Ez a témája 
a mi teológiánknak a háború után.

2. Jézus Krisztus és az időszerű igehirdetés
Biblikusan

Az elmondottakból érthető, hogy teológiánk középponti kérdésévé lett 
az igehirdetés. Közelebbről az, hogy igehirdetésünk hogyan lehet bibli
kusan krisztocentrikus és ugyanakkor időszerű is. Valamennyi teológiai 
irányzatunk egyezett abban, hogy az igehirdetés mértéke a Szentírás. De 
eltértek a nézetek abban, hogy mi a Szentírás üzenete új helyzetünkben. 
Az ébredés némely szélső irányzata szívesen használta a losungokat úgy, 
hogy a napi igéből vagy egy találomra kiemelt igehelyből olvastak ki köz
vetlen isteni utasítást a konkrét kérdésekre. Nyilvánvaló, hogy ez az eljá
rás, bármilyen kegyesnek és igeinek látszik, jóslatgyűjteménnyé degra
dálja a Szentírást, önkényesen alkalmazza az igehelyeket, és felmenti a 
hivőt emberi kötelessége, a tudatos és felelős döntés alól. Egyidőben di
vatossá vált bizonyos körökben, hagy minden állásfoglalásra „eligazító 
igét” kerestek a Szentírásból, s még a politikai kérdésekben is csak 
úgy nyilatkoztak, ha előre bocsátottak valamilyen bibliai idézetet. 
Ez az egyébként jószándékú eljárás azonban egyre inkább veszített meg
győző erejéből, mert az íráshelyek gondos tanulmányozása rendszerint 
felderítette, hogy azok egészen más helyzetben keletkeztek, és ezért köz
vetlenül nem alkalmazhatók a mi viszonyainkra.

A Szentírásnak ilyen hibás használatán és alkalmazásán túlvezetett 
minket egyrészt a Szentírás történetkritikai kutatása, másrészt a Szentírás 
lutheri krisztológiai értelmezése.

Mi valljuk, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, 
de amikor az ige testté lett, belépett az emberi történelembe és történeti 
valósággá lett. Isten igéje sohasem időtlenül, hanem mindig egy bizonyos 
helyen és egy bizonyos időpontban szólal meg. Megértéséhez tehát mindig 
figyelembe kell venni az eredeti történeti helyzetet. Az ige történetiségé
ből következik az is, hogy a Szentírás bizonyos kijelentései időhöz kötöt
tek, és véglegesen a múlté lettek, amikor Jézus Krisztusban új kezdődött. 
Maga Jézus beszél arról, hogy bizonyos szabályok a régieknek mondattak 
meg, és tanítványaitól mást vár. A Szentírás történetkritikai kutatását te
hát magábanvéve nem tekintjük leplezett modern hitetlenségnek, hanem 
éppen azért tartjuk szükségesnek, mert hiszünk az élő Jézus Krisztus
ban, aki emberré lett a történelem egy bizonyos pontján. Ezért tekintjük
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feladatunknak, hogy igehirdetésekben, bibliakörökben, előadásokban Is
ten igéjének helyes megértése céljából ismertessük a Szentírás emberi ol
dalát, és azt a világot, amelyben az keletkezett. Ez a szemlélet egyúttal 
szabaddá tesz arra, hogy ne tekintsük magunkra nézve kötelezőnek azo
kat a kijelentéseit, amelyek nyilvánvalóan a mienktől eltérő politikai, 
gazdasági és társadalmi viszonyokra vonatkoznak.

De emellé állítjuk a Szentírás lutheri krisztológiai értelmezését is, 
amely szerint a Szentírás, mint Isten igéje Jézus Krisztus Urunkról tesz 
bizonyságot és ezért minket nem a betűjéhez, nem is egyes íráshelyekhez, 
hanem az élő Jézus Krisztushoz köt.

A Szentírás történeti és krisztológiai értelmezését tehát szorosan együtt 
tartjuk, amikor mai üzenetét keressük. Egyrészt a mai világban a mai em
bernek is ugyanazt az élő Jézus Krisztust hirdetjük, akiről a közel 2000 
évvel ezelőtt lezárult Szentírás szól: nincs más Megváltó. Ez a botránkoz- 
tató „maradiság” a kereszt botrányához tartozik, s ezt semmiféle modern
ség vagy időszerűség címén nem kerüljük ki. Másrészt azt tartjuk, hogy a 
Szentírásban feltételezett világkép, társadalmi rend és politikai helyzet a 
múlté. Ezeket nem tartjuk magunkra érvényesnek. Az élő Jézus Krisztus
ba vetett hitünk nem arra kötelez, hogy híveinket visszahúzzuk a régmúlt 
világba, hanem arra indít, hogy a Szentírás üzenetét a mai helyzetre nézve 
szólaltassuk meg.

Hitvallásosan
Ugyanerre az eredményre vezetett hitvallásaink értékelése is. Ez is 

kulcskérdésünkké lett, mert egyházunk ősi hagyománya a hitvallásos hű
ség. Szembe kellett néznünk azzal, hogy sokan a hitvallásokra hivatkozva 
követelték a „tiszta” igehirdetést, és tiltakoztak az emberiség mai társa
dalmi, gazdasági és politikai kérdéseire kiterjedő igehirdetés ellen.

Először az ortodoxia, azután a múltszázadi lutheránus teológia foglalta 
össze és redukálta hitvallásaink mondanivalóját a megigazulástanra — 
olyan elvontan és időtlenül, mintha a reformációnak semmi kapcsolata se 
lett volna kora égető kérdéseivel. Hitvallásaink tanulmányozása alapján — 
az 1963. évi helsinki nagygyűléssel kapcsolatban is — meg kellett állapí
tanunk, hogy a megigazulástannak világos kapcsolata van a reformáció 
korának világi problémáival. Ez a tanítás nem azért érdekelte a vezető
ket és a nép széles rétegeit, mert teológiai szempontból műveltebbek vol
tak, mint a mi híveink, hanem azért, mert a megigazulástanban megfo
galmazott -ingyen kegyelem feleslegessé tette a kegyelem megérdemlését, 
és az emberek milliói számára azt jelentette, hogy nem kell pénzt adni 
búcsúcédulára, vissza lehet térni a kolostorból a mindennapi életbe, és 
Istennek tetsző életet lehet élni a világban. Ez a tanítás egzisztenciáli
san érintette nemcsak az egyes embereket, hanem megrázta azt az egész 
társadalmat és világot is, amely összenőtt a pápasággal. Hitvallásaink te
hát nem elvont teológiai fejtegetések, hanem sokszorosan összefüggenek 
a reformáció korának égető kérdéseivel, és így példát adnak az ige idő
szerű megszólaltatására. És ebben is egyeznek a Szentírással

Értelmesen
Ez a felismerés felszabadít a Szentírás és a hitvallások formális me

chanikus alkalmazása alól, ugyanakkor azonban még élesebben veti fel 
azt a kérdést, hogy hogyan találjuk meg az ige egészen konkrét monda
nivalóját a sajátosan mai kérdésekre, olyan kérdésekre, amelyek sem az 
Újszövetségben, sem hitvallásaink idején nem merültek fel. Eleinte —
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főként református hatásra — az a nézet terjedt el, hogy a keresztyén 
embernek ilyen esetekben hitből kell döntenie, vagyis hittel kell vállal
nia. hogy döntése nem igazolható közvetlenül a Szentírás igéjével. Nyil
vánvaló, hogy ez sokszor szubjektivizmusba vezetett, és a hitetlenség 
vádja érte azt, aki nem tudott ugyanúgy dönteni. Egyházunkban azon
ban egyre inkább tisztáztuk, hogy amikor világi dolgokról, a világ prob
lémáiban való eligazodásról van szó, akkor az emberi értelem szerepét 
sem szabad elfelejtenünk. Valljuk a harmadik hitágazattal, hogy „saját 
értelmemmel nem tudnék Jézus Krisztusban hinni”, de ugyanígy valljuk 
az első hitágazattal, hogy „ő adta értelmemet”, s ezt az értelmünket Jé 
zus Krisztusba vetett hitünk nem homályosítja el, hanem megvilágosítja. 
Ez az álláspont felel meg nemcsak a lutheri reformációnak, hanem a 
Szentírásnak is. Isten azért adott értelmet az embernek, hogy tájékozód
jék a világban, és felelősen döntsön a világi kérdésekben. Ez alól a hivő 
ember sem kivétel. Az Isten Szentlelke által megvilágosított hivő em
bernek értelme segítségével kell tájékozódnia a világban, és így kell al
kalmaznia Isten igéjét. Példával világítjuk meg az ige, a hit és az érte
lem viszonyát. Nem kétséges, hogy Isten az igéje szerint azt tartja jó
nak, ha az emberek és a népek békében élnek egymással. De nincs igéje 
arról, hogy akár egy viszálykodó családban, akár a Távol-Keleten milyen 
konkrét lépéseket kell tenni a béke megteremtéséért. Ezt az embernek 
a lehetőségek mérlegelésével, ésszerűen kell felismernie. De Isten aka
rata és igéje szerint a békét kell keresni.

Személyesen
Tudjuk, hogy ez az út veszélyeket rejt magában, de nem kevésbé ve

szélyes a Szentírás igéinek és a hitvallás tételeinek puszta ismétlése sem. 
A farizeusok és írástudók a Bibliát idézik, és a sátán is a Szentírás szavait 
mondja, mégis szembenállnak Jézussal. Nyilvánvalóan ki vagyunk téve a 
tévedés lehetőségének, amikor az ige mai üzenetét keressük. Ez ítész min
ket alázatossá, hogy komolyan vegyük keresztyén testvéreink eltérő látá
sát, és ez indít minket arra, hogy hivő és értelmes teológiai munkával el
lenőrizzük döntéseinket és lépéseinket. Az is nyilvánvaló, hogy maga Jé 
zus hozott minket ebbe a helyzetbe, amikor nem örök időkre formulázott 
és könyvbe foglalt tanítást adott egyházának, hanem embereket állított az 
evangélium szolgálatába. Embereknek kell őreá nézve megtalálniuk az ige 
személyes és időszerű mondanivalóját. Ennek feltétele az, hogy az ige 
szolgája benne éljen korában és világában, együtt éljen az emberekkel és 
úgy figyeljen Jézus Krisztusra. Nincs más út az ige időszerű megszólalta
tására. Az élő Űr Jézus Krisztus az élő igét a világban élő emberek által 
szólaltatja meg.

3. Jézus Krisztus és az ember világa
Krisztus em berré létele

Az ige időszerűségének kérdésével ilyen módon adva van teológiánk 
másik nagy problémakomplexuma: a mai világ és a mai ember. Kiinduló
pontunk itt is a krisztocentrikus teológia volt, amelynek középpontjában a 
háború előtt Krisztus keresztje, a theologia crucis állott. Ez az előző kor
szakhoz képest mélyebben szólaltatta meg az evangéliumot, mert rámuta
tott arra az ellentétre, amely Isten és az ember között van, aláhúzta Isten 
elrejtettségét és az ember eredeti hitetlenségét, s ugyanakkor kiemelte a 
bűnbocsánat szükségességét és a kiengesztelés jelentőségét. Semmit sem 
ejtettünk el  ebből a teológiából. De ézzel teljes egységben hangsúlyozzuk
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Krisztus emberré léteiének és igazi emberségének jelentőségét. Jézus való
ságos embersége szemlélteti, hogy Isten és az ember világa között nincs 
eredeti és végleges ellentét, és maga Isten akarja a kettő találkozását, ami
kor Jézus emberré lett, nem a kegyesek, hanem a bűnösök közé jött, nem 
uralkodott, hanem szolgált, és életét adta a világért. Az emberré lett Krisz
tus keresztjét ezzel nem homályosítjuk el, hanem így állítjuk biblikusan és 
időszerűen középpontba. Ugyanakkor Jézus Krisztus igazi emberségének 
teológiája kimozdítja az egyházat a kegyes elzárkózásból, és arra ösztön
zi, hogy Jézushoz hasonlóan felvállalja az ember gondját, és együtt küzd
jön a mai emberrel az igazi emberségért.

Hívők és nem hívők humanizmusa
Ebből azonban az az újabb kérdés adódik, hogy a keresztyén ember 

nem bontja-e meg Krisztus-hite miatt az emberiség egységét, tisztább fel
ismeréseivel nem emelkedik-e a többi ember fölé, és nincs-e arra hivatva, 
hogy az ige világosságával irányítsa az emberiséget. Ebben a kérdésben 
is a megigazulástan egyik néha elhanyagolt vonása igazított útba. Jézus a 
farizeus és a vámszedő példázatában mutatja meg, hogy nem igazult meg 
előtte az, aki magát másoknál különbnek tartja. Ugyanezt az igazságot fe
jezi ki Luther „simul iustus et peccator” tétele is, amelyet elsősorban Isten 
és az ember viszonyára szoktak értelmezni. De valójában azt is mondja ez 
ez a tétel, hogy a hivő ember csak akkor igaz ember, ha tudja és vallja 
magáról, hogy bűnös, mint többi embertársa. Az ember Jézus Krisztus itt 
is előttünk jár abban, hogy nem vetette meg a bűnösök társaságát, és hogy 
tanítványait is arra szólította fel, hogy ne uralkodjanak, hanem szolgálja
nak, ahogyan ő is szolgál.

A krisztocentrikus humanizmus visszatérő problémája az, hogy az ál
talános emberi etika fogalmait és szabályait a Jézus Krisztusba vetett hit 
alapján akarja meghatározni. Ez a krisztocentrikus etika, amelyet inkább 
krisztomonizmusnak lehet nevezni, ott érvényesül, ahol pl. a világi igaz
ságosság és jogosság fogalmát Isten igazságosságából vezetik le, ahogyan 
az Jézus Krisztusban megjelent. Hasonlóan a béke fogalmának alapjául 
Isten békességét tekintik, amelyet Isten Jézus Krisztusban a békéltetés 
szolgálata által szerzett. Ez az etika nagyon keresztyénnek látszik, mégis 
veszedelmesnek tartjuk, mert ezen az alapon a Jézus Krisztusba vetett 
hit nélkül sem világi igazságosság, sem világi béke nem lehetséges. Ezért 
azútán az egyház számára két lehetőség adódik. Az egyik az, hogy igaz
ság és béke akkor lesz, ha az emberek megtérnek Krisztushoz, az egy
háznak tehát kizárólagos feladata ez a térítés. Ez az elképzelés azonban 
utópisztikus, mert nincs ígéretünk arra, hogy az egész világ krisztushit
re tér. A másik lehetőség az, hogy a hívők magukhoz ragadják az irá
nyítást, és úgy valósítsák meg a krisztushitnek megfelelő igazságot és 
békét a földön. Ebben az elképzelésben szolgálat címén tér vissza az egy
házat mindig kísértő világuralmi törekvés.

A krisztomonisztikus etika alapvető hibája, hogy nem számol a te
remtés és gondviselés valóságával és nem számol az ember szívébe írt 
törvénnyel. Jézus Krisztusba vetett hitünk nem homályosíthatja el azt a 
tényt, hogy van világi erkölcsiség, van az embernek fogalma igazságos
ságról, jogosságról, békéről és emberségről, bibliai kifejezéssel: tudja, mi 
a jó és a rossz. Az embernek ezt az erkölcsi tudatát azonban nem sza
bad individualista és idealista módon értelmezni. Az ember szívébe írt 
törvényt nem minden ember külön és nem egyformán ismeri fel, hanem 
az emberi közösségben, az egymással folytatott vita, egymás „mentege- 
tése és vádolása” közben lesz nyilvánvalóvá, hogy az ember felismerheti
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létének alaptörvényeit, amelyeket Alkotója szabott meg, még akkor is, 
ha magát az Alkotót nem ismeri. Ez a tény kötelezi a keresztyén embert, 
hogy a nem hivőkkel együtt, ember és ember között folyó párbeszéddel 
tisztázza emberi létünk alapjait, és közös munkával próbálja megoldani 
az adott történelmi helyzetből folyó feladatokat.

Közös munka
A sajátosan keresztyén és az általános emberi etikának ez a kettőssége 

és egysége igazított el minket új társadalmunk építésével kapcsolatos elvi 
állásfoglalásainkban és gyakorlati szolgálatunkban. Különösen is szemlé
letessé vált ez munkaetikánkban. Az a társadalom, amelyben élünk, a 
munka és a munkás megbecsülésén épül. Ez messzemenően egybehangzik 
az Űjtestamentum és a lutheri reformáció tanításával. Amikor arról volt 
szó, hogy részt vehetnek-e és hogyan vehetnek részt híveink a társadalom- 
építő munkában, akkor teljes mértékben érvényesítettük Luther megigazu- 
lástanának azt a vonását, hogy a hivő ember Isten ingyen kegyelme által 
felszabadul arra, hogy mindennapi hivatásos munkáját jó lelkiismerettel 
és embertársai iránti szeretettel végezze, tudva azt, hogy ez tetszik Isten
nek. Ugyanakkor hangsúlyoztuk azt a rendet is, amelyre Isten minden em
bert kötelez teremtő akaratával, s amelyet a tízparancsolatban, különösen 
a 7. parancsolatban állít elénk. Idézem azt a magyarázatot, amelyet hiva
talos Kis Káténk 1953 óta fűz ehhez a parancsolathoz: „A hetedik paran
csolat embertársaink javait és a közvagyont védi, és becsületes munkára 
kötelez. A felsőbbségnek azonban még külön feladata is van: kötelessé
ge, hogy törvényes rendelkezésekkel büntesse azokat, akik hamis áruval, 
uzsorával vagy egyéb ravaszkodással szereznek vagyont: ,A nyílt kizsák
mányolás és rablás őrületének korlátok közé szorításához olyan felsőbb- 
ség kell, amelynek van szeme és bátorsága ahhoz, hogy rendet teremt
sen és tartson mindennemű foglalkozásban és kereskedelemben, hogy ne 
lehessen agyonterhelni és myomorgatni a szegény népet, és viszont ilyes
miben maguk se legyenek mások bűntársai. (Luther: Nagykáté 249.)”

Luthernek ez a munkaetikája ma sem vesztette el érvényességét, de 
tudjuk, hogy korunk megváltozott gazdasági és társadalmi struktúrája új 
feladatok elé állít minket. A munka isteni parancsából meg kell hallanunk 
felelősségünket olyan világgazdasági rendért, amely megakadályozza em
berek és népek kiuzsorázását munkájukon keresztül, és minden embernek 
megadja az emberhez méltó élet lehetőségét. Arra is rá kell mutatnunk, 
hogy nem tekinthetjük helyesnek a munka individualizált értelmezését, 
amely abban egyszerűen egyéni vállalkozást, az egyéni képességek kibon
takoztatását, és az egyéni lehetőségek kihasználását látja. Nemcsak a szo
cializmus elvei, hanem a teremtő Isten akarata szerint is minden egyes 
ember munkája része az egész emberiség közös feladatának, része a közös 
munkának, amelyen belül helyt kell kapnia az egyéni kezdeményezésnek 
ugyanúgy, mint egymás kölcsönös megsegítésének.

Isten kétféle útja
Tudjuk, hogy a világi emberi erkölcsnek ez a pozitív értékelése, 

amelynek értelmében lehetségesnek tartjuk a hívők és nem hivők őszin
te együttműködését a világ kérdéseiben, némelyek szerint ütközik azzal 
a keresztyén hittel, hogy Jézus Krisztus Ura a világnak, és evangéliumá
ból érvényes normák következnek az ember egyéni és közösségi életének 
rendjére. Mégis azt tartjuk, hogy a keresztyén ember helyzetét és felada
tát a világban a két birodalomról szóló lutheri tanítás világítja meg leg
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jobban. Ennek szolgai lemásolására nem gondolunk, mert Luther kora kü
lönbözik a mienktől, de tanításában rejlő egyik alapfelismerésével meg
előzte saját korát és változatlanul modem. Ez az, hogy az igazi keresztyén 
ritka mint a fehér holló, s ezért az emberek népi, gazdasági, politikai, tár
sadalmi és állami életét nem lehet a keresztyén hitet feltételező keresz
tyén elvekkel kormányozni.

A helyesen értelmezett krisztocentrikus teológiából következik, hogy 
Isten Jézus Krisztusért türelmes a világhoz, és fenntartja a világot dina
mikus rendjével. Eközben nem gépként kezeli az embert, hanem hatalmat 
és értelmet ad neki: értelmet arra, hogy felismerje helyét és feladatát a 
világban, és hatalmat arra, hogy felismerései alapján alkosson és munkál
kodjék, védje és építse az életet a földön. Nem statikus Istennek ez a vi
lágba helyezett rendje, ahogyan azt a polgári szemlélettel értelmezték, ha
nem dinamikusan alakul az emberek értelmi és hatalmi versenyében és 
együttműködésében. így kormányozza Isten a világot az emberen keresz
tül — rejtetten. Ettől különbözik az a mód, ahogyan igéjével, törvényének 
és evangéliumának hirdetésével a Szentlélek és ihit által téríti, megújítja 
és az üdvösségre neveli az embert. De ezzel sem vonja ki a hivő embert a 
világ összefüggéseiből, hanem még inkább beleköti az emberi közösség
be. Nincs szó két Istenről, két világról, vagy a világ két részéről, hanem 
Isten kétféle eljárásmódjáról, amelyek közül az egyikkel fenntartja és 
kormányozza, a másikkal megújítja és üdvöségre vezeti az embert Jé 
zus Krisztus által.

Teológiai munkánk és gyakorlati tapasztalatunk eredménye az, hogy a 
két birodalomról szóló lutheri tanítás még mindig az egyetlen keresztyén 
koncepció, amely a krisztocentrikus etika fenntartásával lehetővé teszi 
hivők és nem hívők emberi együttműködését az egyház és a keresztyénség 
hatalmi igénye nélkül. Mert odahelyezi az egyházat és a keresztyénséget. 
ahol élő Ura van: a világért végzett szolgálatba.

4. Jézus Krisztus és a szolgáló egyház
Létfeltétel

Ezzel eljutottunk a háború utáni teológiánk harmadik nagy témájához, 
a szolgáló egyház kérdéséhez. Ismeretes, hogy a harmincas évek teológiá
jának egyik középponti kérdése volt az egyház. Ezt a vonalat tovább vit
tük és új színnel gazdagítottuk, amikor a hangsúlyt arra tettük, hogy Jé 
zus Krisztus egyháza szolgáló egyház. Míg azelőtt az a kérdés állt hom
loktérben, hogy mi az egyház igazi lényege, és miben különbözik a vi
lágtól, addig most a hangsúly arra került, hogy mi az egyház helye és 
feladata a világban. A szolgáló egyháznak nem lehet önmaga a főtémá
ja, hanem mindig Krisztus és a világ. Az egyházra is érvényes Jézus 
szava. „Aki elveszti életét énértem, megnyeri azt.” Az egyház nem tűz
heti ki céljául, hogy állagát mentse, és létét megtartsa. A világért kell 
élnie és szolgálnia: ez létének alapja és feltétele. Ez lett az elmúlt 20
évben egyházunk sarkalatos tételévé. 
Önkritika és segítés

Már említettük, hogy a háború előtti időből, az ige teológiájából ma
gunkkal hoztuk azt a meggyőződést, hogy az egyház az ige egyháza, és 
elsőrendű szolgálata az ige hirdetése. A háború után pedig minálunk is 
homloktérbe került az ige hirdetésének az a sajátos formája, amelyet az 
egyház prófétai szolgálatának szoktak mondani. Ebben az a helyes felisme
rés érvényesül, hogy Isten az egyházat felelőssé teszi a világért, és ennek



kifejezésre kell jutnia az egyház igehirdetésében. A történelem nagy vál
tozásainak idején ezért kimagasló szerep jut a prófétai szolgálatnak, 
amely helyesen értelmezi Isten igéjét az adott helyzetben a hit mértéke 
szerint. De a háború után, amikor népünk az új társadalmi rend felépíté
sének kezdetén állott, és a súlyos problémák tömegével küzdött, sokan úgy 
értelmezték a prófétai szolgálatot, hogy az egyháznak éber lelkiismeret
ként kell bírálnia a hibákat, és hirdetnie felettük Isten ítéletét. Itt is a 
krisztocentrikus szemlélet helyes alkalmazása vitt tovább. Ahogyan Jézus 
elsősorb u a farizeusok és írástudók bűneit korbácsolta, úgy a prófétai 
szolgálat is elsősorban a gyülekezet és az egyház felé fordul, az ő felelős
ségüket és bűnrészességüket tárja fel és őket szólítja bűnbánatra, mert az 
egyház tagjai is emberek, akik benne élnek a mindenkori népi, társadalmi 
és politikai közösségekben, és akár akarják, akár nem, részesei ezek hibái - 
nak és bűneinek. A prófétai szolgálat krisztocentrikus értelmezése más
részt azt is jelentette, hogy ne kizárólag az ótestamentomi prófétákat, ha
nem elsősorban Jézus Krisztust tekintsük a prófétai szolgálat mértékének. 
A „megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom” szabálya a próféta- 
ságra is érvényes. Jézus mint próféta nem azért jött, hogy ítélje a világot, 
hanem hogy megmentse az embert. Az egyház prófétai szolgálata tehát 
akkor lesz krisztusi és evangéliumi, ha nem arra indítja az egyházat, hogy 
legyen a világ tanítója és bírája, hanem hogy legyen mindenek szolgája.

Szolgai forma
Ennek megfelelően a mögöttünk álló évek prófétai szolgálatának egyik 

jelentős tétele az, hogy a szolgáló egyházhoz szolgai forma tartozik. Bár a 
mi egyházunk évszázadokon át üldözött és elnyomott egyház volt, a vallási 
egyenlőségért folytatott harc eredményeképpen a múlt század vége óta 
egyre nagyobb mértékben tudta biztosítani a római egyházhoz hasonló köz
jogi pozíciókat. Az „ecclesia praecedit” előnyét az evangélikus egyház is 
egyre nagyob mértékben élvezte. Sokak számára nehezen volt érthető, 
hogy ez egyáltalában nem következik az egyház lényegéből és küldetésé
ből. Üj törvényünk azonban most már egyértelműen megállapítja, hogy 
„egész szervezetét és teljes anyagi erejét” a Krisztustól kapott szolgálat el
végzésére szánja. A szolgáló egyház koncepciójával világosan túljutottunk 
a népegyház és a szabadegyház alternatíváján. A népegyház állami törvé
nyek alapján, a szabad egyház pedig a tagok nyilatkozata alapján számlál
ja tagjait. A szolgáló egyház azt nézi, mi a tagok feladata és szolgálata 
együtt és egyenként. Törvénykönyvünk ezért egyrészt arról szól, hogy az 
egyház mint közösség felajánlja szolgálatát minden tagjának, másrészt azt 
mondja, hogy tagjai szellemi és anyagi erejükkel résztvesznek az egyház 
életében és közös szolgálatában. Viszont sem a szolgálatra, sem a szolgálat 
elfogadására nem kényszerít egyházunk senkit sem, hanem érvényesíti a 
lelkiismereti és vallásszabadság elvét, és mindenkinél mindig tiszteletben 
tartja a személyes állásfoglalást arra nézve, hogy akar-e és milyen mér
tékben akar résztvenni egyházunk életében.

Diakónia
A szolgáló egyház életéhez hozzátartozik az is, hogy a szó közönséges 

értelmében is szolgál, vagyis végzi a szeretetszolgálatot. Ez a nézet nem 
minden ellenmondás nélkül terjedt el egyházunkban. Az ige teológiája 
hangsúlyozta, hogy az egyház az ige szolgálatára kapott küldetést Urától, 
s az Ágostai Hitvallásra i s hivatkoztak, amely az egyház ismertető jele
ként csak az igehirdetésről és a szentségek kiszolgáltatásáról szól. Ennek a
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hivatkozásnak azonban alapvető hibája, hogy az egyház feladatát azono
sítja különleges ismertetőjeleivel. Az egyházat valóban megkülönbözteti 
minden más közösségtől az, hogy az igét hirdeti és a szentségeket kiszol
gáltatja. A szeretet cselekedetei nem ilyen különleges ismertetőjelek, mert 
pl. a bajbajutott embert nemcsak a keresztyén ember segítheti meg. A sze
retetszolgálatot éppen az jellemzi, hogy emberi szolgálat. De semmikép
pen sem lehet ebből azt következtetni, hogy mivel az ilyen szolgálat nem 
tekinthető az egyház különleges ismertetőjelének, ezért nem feladata az 
egyháznak, hogy azt végezze. Sőt mi több, nincs is tetszésére bízva, hogy 
akarja-e végezni, vagy nem, hanem Jézus Krisztus szava és példája nyo
mán, küldetése és feladata, hogy végezze a szeretet szolgálatát, ahol és aho
gyan szükség van rá. És itt hangsúlyt teszünk a szeretetszolgálatnak erre 
a rugalmas sokféleségére. Az egyház szeretetszolgálatát nem az egyház sa
ját célkitűzése, hanem az ember és az emberiség tényleges szüksége hatá
rozza meg. Ezért szélesítjük ki a szeretetszolgálat fogalmát a személyesen 
nyújtandó egy pohár víztől a gyülekezeti és intézményes szeretetszolgála
ton át a népek közötti megértés munkálásáig. Ennek a felismerése alapján 
olvassuk új egyházi törvényeinkben a következő szakaszt: „A Magyaror
szági Evangélikus Egyház az evangéliumból folyó feladatának tekinti, 
hogy az emberiség békéjének ügye mellé álljon, a maga eszközeivel 
munkálja a népek megértését és összefogását, küzdjön a faji megkülön
böztetés ellen, támogassa az elmaradott népek felemelkedését és az egész 
emberiség javát szolgáló világrend kialakulását.” Ezért egyházunk „vala- 
menyi lelkészének, felügyelőjének és presbiterének feladata, hogy az 
ige hirdetésével és életük példájával neveljék a gyülekezeteket embertár
saik, népük és hazájuk szeretetére, állampolgári hűségre, és ébresszék 
bennük a felelősség érzését az emberiség békés fejlődéséért.”

A szolgáló egyház koncepciójából adódik az egyház egységére való tö
rekvésekkel kapcsolatos állásfoglalásunk is, amelyet egyházunk Ünnepé
lyes Nyilatkozata így fogalmaz meg: Egyházunk „Isten igéje és az evangé
likus hitvallások alapján vallja, hogy az egyházakat az egy Úr és az egy 
keresztség, valamint a világért való közös felelősség kötelezi a hit és a szol
gálat egységének keresésére. Ezért sajátos evangélikus hitével és felisme
réseivel vesz részt az emberiség közös javát és békéjét munkáló egyházi 
törekvésekben, azzal a meggyőződéssel, hogy az egyházak az egész világért 
végzett diakóniai szolgáltattal járnak az egy Űr Jézus Krisztus nyomában, 
és így kerülhetnek közelebb egymáshoz.”

5. Jézus Krisztus nyomában

Ezzel ismertettük az elmúlt húsz év teológiai munkájának fő témáit, 
és teológiai felismeréseinket, amelyek megvilágítják azt az utat, amelyen 
egyházunk jár. Tudjuk, hogy teológiai munkánkkal nem állunk e.lszigetel- 
ten a világban. Nemcsak fenntartottuk, hanem ki is szélesítettük kapcsola
tainkat az ökumenével, és ennek megfelelően alakultak nemzetközi teoló
giai kapcsolataink is. De teológiánk nem a külföld utánzásából adódott, 
mert sajátos történeti helyzetünkben felmerült kérdéseinkre és felada
tainkra kerestünk teológiai megoldást. Látásunk ezért sokszor nem egye
zett a világ más részén élő testvéreink látásával, és sokszor nehéz volt szá
munkra, hogy megértsenek minket. Tudjuk azt is, hogy az utóbbi években 
a világ keresztyénségében növekedett a megértés, mert a világ keresztyén- 
sége egyre nagyobb mértékben találkozik a világnak azokkal a kérdéseivel, 
amelyek nálunk már 15—20 év óta középponti témák voltak. Ami most di
vattá vált a nyugati teológiában, hogy a forradalom teológiájáról beszélje
nek, és bizonyos határesetekben lehetségesnek tartsák a keresztyének rész
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vételét a forradalomban, az nálunk 20 év óta nem az elmélet, hanem a gya
korlat és a mindennapi élet kérdése. Tudjuk azt is, hogy egyházunkban 
sem mindenki van ugyanazon nézeten, mint amit most előterjesztettem, 
mert nem is akarunk uniformizált teológiát. De azt elmondhatjuk, hogy 
egészben véve egy úton haladunk, az egyik előbbre, a másik hátrább. És 
hisszük, hogy az élő Úr Jézus Krisztus mindig előttünk jár, és készíti egy
házunk útját a világban: a szolgálat útját. Mi pedig csak nyomába léphe
tünk.

Dr. Prőhle Károly

Jézus halála Pál apostol teológiájában
Jézus Krisztus helyes megismerése nemcsak feladata, hanem teljessé

ge is a hitnek. Viszont Jézus Krisztus helyes leírása a források alapján az 
a döntő segítség, amelyet a teológia, mint tudomány nyújthat a hitnek. Ezt 
akarjuk most tenni néhány nem lényegtelen ponton, amikor Jézus halá
lának értelmezéséről szólunk, annál is inkább, mert Jézus halála és feltá
madása ez idő szerint a teológiai diszkusszió középpontjában áll.

1. Az egyházban és a teológiában Jézus halálát régtől fogva áldozati 
halálnak tekintik az engesztelő áldozat értelmében.

a) Az egyházak liturgikus szövegei ezt az áldozat-képzetet mutatják. 
A lutheránus egyházak és gyülekezetek agendájában ezt olvassuk: „Ál
dott légy, menny és föld Ura, hogy megkönyörülsz teremtményeiden, és 
elküldted egyszülött Fiadat a mi testünkbe. Hálát adunk neked azért a 
megváltásért, amelyet testének és vérének szent és teljes elégtételt szer
ző áldozatával készítettél a keresztfán.” (162. I, 71.) A római katolikus 
egyház szerint: „Az eucharisztia a kereszten hozott áldozat szentsége.” 
Megjeleníti a kereszten hozott áldozatot. „Az eucharisztiában Istennek 
igazi és különleges áldozatot mutatunk be”, úgyhogy csak a miseáldozat
ban teljesedik ki a kereszten hozott áldozat. (L. Ott, 204. és 230. lap)

b) Az egyház dogmatikusai alátámasztják ezt az áldozatgondolatot. 
Origenes (t 254): „Testének feláldozásával az emberek iránt kegyelmessé 
tette az Isten.” (Rom. III. 8.; v. ö. VI, 205) Ehhez R. Seeberg (I, 527) „Ori
genes tudomásunk szerint az első teológus, aki Krisztus művét következe
tesen és részletesen áldozatnak, mégpedig a pogány áldozatok szerint ér
telmezendő áldozatnak fogta fel.” Ez a nézet kimutatható Ciprianustól 
Augustinusig és Aquinói Tamásig.

Bár a reformáció élesen elutasítja azt a tanítást, „hogy Krisztust na
ponként még mindig feláldozzák a miséző papok”, — a Heidelbergi Káté 
a 80. kérdésben a misét átkozott bálványimádásnak mondja — mégsem 
szabadul meg egészen attól a gondolattól, hogy Jézus halálát áldozati ha
lálnak kell tekinteni. „Igazában csak egyetlen engesztelő áldozat volt a 
világon, mégpedig Krisztus halála, ahogyan a Zsidókhoz írt levél tanít
ja.” (Melanchthon az Apológiában a 24. cikkben) A Heidelbergi Káté is 
„Jézus Krisztus egyetlen áldozatáról” beszél, „amelyet ő maga hozott 
egyszer s mindenkorra a kereszten.” (80. kérdés) Krisztus halála áldo
zati halál marad a lutheri orthodoxia számára is.

A kritikus lutherizmus küzd az  áldozat gondolatával, és mégsem sza
badul tőle. Paul Althaus: „A kereszt teológiájának eredeti formája már
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magánál Jézusnál megvan. Azzal a bizonyossággal és szándékkal ment ha
lála felé, hogy másokért meghaljon: áldozati halála által lesznek szabaddá 
az emberek Isten ítélete alá vetettségüktől, és ezután Isten új rendje kö
vetkezik, amelyben megbocsátja a bűnöket.”

Református oldalon hasonló a helyzet. Emil Brunner az áldozat képze
tét mint keresztyénség előtti, prófétaság előtti képzetet élesen elutasítja. 
De Brunner átveszi azt a liberalizmus részéről kedvelt elgondolást, hogy 
Pál vitte bele az áldozati képzeteket Jézus tiszta szellemi, prófétai vallá
sába. Barth Károly az ótestamentumi áldozatban az ember Isten előtti 
bűn vallását látja. Krisztus áldozata pedig más mint az ótestamentumi: 
valóságos áldozat, amely „kimeríti az áldozat fogalmát.”

c) A dogmatikusok azonban mégis különböző irányzatú újtestámentu- 
mi exegétákra hivatkozhatnak. Paul Feine szerint Krisztus engesztelő ál
dozati halálának jelentősége a keresztyén tanítás fő részei közé tartozik a 
legrégibb gyülekezetben és Pálnál. Joachim Jeremiás, korunk újtestámen- 
tumi írásmagyarázatának egyik mestere egy könyvecskét jelentetett meg 
„Jézus áldozati halála” címen. A cím nem fedi egészen a munka eredmé
nyét, de a Zsidókhoz írt levél kultuszi terminológiáját és Pál némely ki
fejezését Jézus áldozati halálának igazolására használja. H. J. Holtzmann 
szerint „Pál rendszerében a szövetségi áldozatból, amely a szinoptikusok 
szerint szövetségbe lépők javára szolgál, engesztelő áldozat lett.” Végül 
Rudolf Bultmann szerint Pál az ősgyülekezettől veszi át a „bűneikért” for
mulát: „Így tehát Jézus halálát már az ősgyülekezetben engesztelő áldo
zatnak tekintették.”

Ezzel szemben mások, mint pl. Adolf Schlatter és Friecfrich Büchsel 
felfigyeltek a problémára. Schlatter, a finom érzékű és differenciált teoló
gus, aki a konzervatív vonásokat jól tudja egyeztetni kritikai gondolkodá
sával, ezt mondja: „Jézusnak semmi oka sem volt arra, hogy halálához va
lamilyen különös célt fűzzön azon túlmenően, amelynek szolgálatában 
egész munkája állt. Azért halt meg, hogy örök tökéletességben tehesse azt, 
amit mindig tett: elhívjon, megbocsásson, megszabadítson, miközben fel
mutatja az isteni kegyelem.dicsőségét. Nála nem maradt hely kétféle meg
váltástanra, amelyek közül az egyik életének üdvözítő erejéről, és a másik 
halálának üdvözítő erejéről szólna, mert Isten kegyelme nála nem dolgo
kon keresztül mutatkozik, és ezért nem részekből tevődik össze.” Szerinte 
Pál sem a pap gondolatát, sem a közbenjáró gondolatát nem tette krisz- 
tológiája fő fogalmává. Pál „akkor helyezte Jézus keresztjét az áldozat
fogalom megvilágításába, amikor ezzel alapozza meg a gyülekezet 
minden korlátozástól mentes szeretetét.” 

A liturgiái, a dogmatikai és messzemenően az í rásmagyarázati hagyo
mánnyal szemben is azt kell állítanunk, hogy az Űjtestámentum Jézus ha
lálát ténylegesen nem mondja áldozati hálálnák, ha a fogalmakat komo
lyan vesszük.

2. Kétségtelen az, hogy az áldozat fogalma hosszú jelentéstani fejlő
désen ment át. Az újtestamentumi tényállás meghatározásánál az áldozat 
fogalmát nem képies értelemben vesszük, ahogyan akkor használjuk, ami
kor a gyülekezet pénzáldozatáról beszélünk, vagy a szülőknek gyermekü
kért, a barátnak barátjáért hozott személyes áldozatáról, hanem kultikus 
értelemben. Az áldozat kultikus cselekmény, amelynél Istent ajándékok 
felajánlásával akarják kegyelmessé hangolni. Az ember vétke játszik ben
ne kiváltó szerepet. Az engesztelő áldozatnak kell kiengesztelnie a vétket. 
Az ember eljátszott életéért ölik meg az állatot. Az áldozat felajánlásának 
helyettesítő jellege döntő vonás a kultikus áldozatban. A pap közbenjáróvá 
lesz, akinek a rítust a hagyományos szent törvények szerint kell végeznie.
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A hierarchia hozzátartozik a papság fogalmához ugyanúgy, mint az áldozat 
fogalmához. Az áldozati gyakorlat és a papság elintézményesítésével 
együtt jár egy olyan veszély, amelybe ez a képzetkomplexum egy bizonyos 
szükségszerűséggel beleesik. Ha az áldozatot az igazi rítus szerint mutat
ják be, akkor van meg a hatása, s ebből olyan mechanizálódás következik, 
amelyet az „opus operatum” teológiai kifejezéssel szokás jelölni. Luther ezt 
mondja róla: „Aki ezeknek az igéknek (ti. az úrvacsora szerzési igéinek) 
háttérbe szorításával gondolkodik vagy tanít a miséről, az borzalmas isten- 
telenséget fog tanítani, ahogyan azok tették, akik opus operatumot és ál
dozatot csináltak belőle.” (De captiv. Bab. Bu 405.)

Ezek után megkíséreljük kimutatni, hogy Jézus halálát Pálnál nem le
het áldozati halálnak tekinteni.

1. Pál apostolnál van egy egész sor kifejezés, am elyek igazolni látsza
nak azt az értelmezést, hogy Jézus bűneinkért engesztelő áldozatként ál
dozta fe l magát, hogy egyedül áldozatával, egyedül vére által szerezte meg 
a bűnbocsánatot, az engesztelési, a megváltást.

a) Pál ezt a formulát használja: „A mi páskánkként áldoztatott fel 
(öletett meg) Krisztus.” (lK or 5, 7) Ebben az igében kétségtelenül megta
lálható Jézus azonosítása a páskabáránnyal. Hogy Pál itt egy őskeresztyén 
formulát használ, az is bizonyos. Hogy az a felfogás, amely szerint Jézus 
halálát a páska vacsora-dogmatika szerint kell értelmezni, magára Jézusra 
megy-e vissza, vagy az ősgyülekezet teologumenonja — ennek bizonyságai 
még Ján 1,29.36; 6,53—56; 19,14.36 —, az vitatott kérdés (lásd az irodal
mat J. Jeremiás, Die Abendmalhsworte c. könyvében). De semmi esetre 
sem szabad a páskát engesztelő áldozatnak érteni. A páskánál szakrális 
levágásról van szó, szakrális étkezésről és az ezzel létesített asztali közös
ségről. Ebbe az irányba mutatnak az apostol fejtegetései lKor 10-ben is, a 
koinonia hangsúlyozásával. A páskabárány vérének kiöntése a jeruzsále- 
mi oltáron — ami egyébként másodlagos szokás a vér jelképszerü haszná
latához képest Ex 12-ben — kétségtelenül kapcsolatot teremt Istennel: ké
sőbb ez lett a szakrális levágás értelme. De ez nem eredményezi a bű
nöktől való tisztulást úgy, mint az engesztelő áldozat vére (W. Schiridt). 
A páska vacsora igazi értelme abban a páskahaggadában lesz világossá, 
amely szerint az Egyiptomból való kivonulás emlékét újítják meg min
den ünnepi vacsorával (vö. Billerbeck IV, 41kk). Az ún. páskaáldozat 
struktúrája egészen más, mint az engesztelő áldozaté. A családfő, a 
törzsfő végzi el a „kultikus” szolgálatot, nem a pap. A páskavacsora 
miatt nem jött volna létre papi rend. A thyein kifejezésnek, amelyet Pái 
lKor 5,7-ben használ, szintén nincs különleges értelme. Mint Mk 14,12: 
Lk 22,7; Cs 10,13; 11,7 mutatja, thyein levágást jelent, természetesen va
lamilyen szakrális étkezéssel öszefüggésben (v. ö. 5Móz 16,5).

Az áldozati halál engesztelő hatásának gondolatát nem igazolja a pás- 
kadogmatika. A páska-liturgia hallél-zsoltárai, ti. a 113—118. zsoltárok 
semmiféle utalást nem tartalmaznak áldozatra vagy engesztelésre. Vala
mennyin végigvonuló gondolat az Isten cselekvésének hirdetése napkel
tétől napnyugtáig: népét Egyiptomból ő vezette ki, ő szabadította meg, ő 
váltotta meg (Zsolt 114). „Halál kötelei vettek engem körül, pokol szoron
gása ért utol engem, szükségbe és nyomorúságba jutottam, de segítségül 
hívtam az Úr nevét: Uram, mentsd meg lelkemét!” Heinrich Schütz a 116. 
zsoltárnak e szavait megragadóan zenésítette meg Német koncertjében, és 
így folytatja: „És az Úr felel nekem, és kisegített engem minden nyomorú
ságomból.” „A kő, amelyet az építők elvetettek szegeletkővé lett: ez az Úr
tól lett, és csoda a mi szemünkben.” (Zsolt 118,22)

A későbbi zsidóság páskadogmatikája sem az engesztelő áldozat gon
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dolatát kapcsolja a páskabáránnyal, hanem elsődleges módon Isten szaba
dító és megváltó gondolatát. „Rabban Gamaliel (II., 90. körül Kr. u.) ezt 
mondta: Az ember minden nemzedékben köteles hálát adni, dicsőíteni, 
magasztalni, dicsérni, elmondani, beszélni, áldani, naggyá tenni és meg
énekelni azt, aki atyáinkkal és velünk mindnyájunkkal ezeket a csodákat 
tette. Aki minket a szolgaságból szabadságba vitt, a szomorúságból öröm
be, a gyászból ünnepre, a sötétségből nagy világosságra, és a leigázásból 
megváltásra, és mi ezért halleluját fogunk előtte énekelni.” (Billerbeok 
IV,68)

Isten szabadító cselekedetére való emlékezésről van tehát szó, aki né
pét kivezeti az idegen uralom alól, és az ő uralma alá veszi. Nem áldo
zattal szerzett engesztelésről van szó, hanem sokkal inkább Isten ural
máról. A páska-képzet felől Jézus önfeláldozása nem érthető „engeszte
lő áldozatnak”. Ezen a helyen áldozati halálának engesztelő hatásáról be
szólni exegetikai rövidzárlat.

b) Ef 5,2-ben szó szerint Krisztus odaadásáról és áldozatáról van szó. 
I'tt mellőzzük azt a nehéz kérdést, hogy az Efezusi levél mennyiben páli 
jellegű. Ez az ige egy apostoli intés összefüggésében áll: „Legyetek tehát Is
ten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, ahogyan 
Krisztus is szeretett minket, és önmagát odaadta értünk ajándékul és ál
dozatul Istennek, isteni jóillatként.” És következik egy bűnkatalógus. Itt az 
áldozati képzet szavait a szerző átvitt értelemben használja a szeretet pél
dájául, amely önmagát adja oda és áldozza fel. Ezt ugyanabban az érte
lemben teszi, mint amikor Jn  15,13-ban az életnek a barátokért való felál
dozásáról van szó. Ef 5,2 magyarázatául inkább a Zsid 10,5-ben idézett zsol- 
tári igét (40,7) lehetne használni: „Áldozatot és ajándékot nem kívántál.” 
Az exakt gondolkodás hiánya az, ha Ef 5,2-t áldozati krisztológiára akar
juk felhasználni, mert az Efezusi levél 2. fejezete kizárja az áldozat képze
tét, amikor hangsúlyozza, hogy „kegyelemből mentettetek meg a hit által, 
és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka.” (8. vers) Krisztus a szege- 
letkő, de nem az engesztelő áldozat. Könnyen át lehet látni azokat a mo
tívumokat, amelyek Ef 5,2 hamis értelmezéséhez vezettek. Az Efezusi levél 
krisztológiája közelebb áll Pálhoz, mint Ef 5,2 szokásos magyarázata.

c) A leglényegesebb hely, amelyet rendszerint Pál engesztelő áldozati 
teológiájára idéznek, Rm 3,25 és benne a hilasterion szó, amelyet engesz
telő eszköz szóval fordítanak. A helyet 3,21—31 összefüggésében, vala
mint a páli krisztológia és teológia egészének összefüggésében kell lát
nunk.

Olvassuk el a szöveget: 3,21—31. Először is néhány irodalomkritikai 
kérdés. Divatossá lett mindenütt kutatni az átvett hagyományanyag után 
Bultmann azt gyanítja, hogy Pál a következő formulát vette át a zsidóke
resztyén ősgyülekezettől: „Megigazultunk a Jézus Krisztusban történt vált- 
ság által, amelyet Isten odaállított engesztelésként a vére által igazságának 
bizonyságául, az előzőleg, az Isten türelme idején elkövetett bűnök bocsá
natáért.” Pál ebbe a mondatba betoldotta az „ingyen az ő kegyelme által” 
szavakat az első szó után, és „a hit által” szavakat a hilasterion szó után. 
Bultmann három okot hoz fel erre a feltételezésre: a hilasterion szó Pálnál 
Jézusra csak itt fordul elő; továbbá: Pál Krisztus véréről csak olyan mon
datokban beszél, amelyeket a hagyományból vett át, mint Kor 10,16; 11,25. 
27. — kivéve Rm 5,9; és végül: a korábban elkövetett bűnökért való en- 
gesztelés képzete idegen az Isten igazságáról alkotott fogalmától. Az első 
két érvet pontosabb vizsgálattal kell gyengítenünk, a harmadik szempont 
tovább vezet. A korábban történt bűnök bocsánatának képzete valóban 
nem illik Pálhoz.
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Kasemann, Lietzmann, Lagrange és mások megállapították, hogy a 
két párhuzamosan felépített endeixis-fordulat tárgyilag nem illik egymás
hoz. A stílus-vizsgálat (kapcsoló partikulák hiánya, autou és tou theou 
genitívusok az első kifejezésben) mutatja, hogy az első kifejezés eis en- 
deixin-tői anoché tou theou-ig Pál szövegébe később beillesztett glosszá- 
nak tekintendő. A korábban történt bűnök bocsánatának gondolata nem 
abból következik, ami előtte áll, mégpedig abból, hogy Isten Jézust hi- 
lasterionná tette, hanem sakkal inkább a most második helyen álló pros 
ten endeixin felől van konstruálva. Ez egy primitíven kérdezőnek a 
glosszája, aki Pálnak azon megállapítása alapján, hogy Isten üdvözítő 
munkája igazságának a mostani időben való felmutatására szolgált, és a 
hivő megigazításához vezet, egy bizonyos teljességre való törekvésből 
kérdezi: És mi van a Krisztus előtt történt bűnökkel? A glosszátor így 
felel: Isten türelmes volt, amikor azok történtek — és ezt a maga mód
ján Pálnak ebből a mondatából vette: „Vagy megveted jóságának és tü
relmének és hosszútűrésének gazdagságát, amikor nem ismered fel, 
hogy Isten jósága megtérésre (bűnbánatra) ösztönöz téged?” (Rm 2,4) — 
és így folytatja: Isten megbocsát, visszafelé hatóan és egyetemlegesen. 
Ez a gondolat nem páli, mert Pál nem mutat teológiai érdeklődést a 
bűnbocsánat iránt. A bűnbocsánat kifejezés csak Kol 1,14-ben található 
(v. ö. Ef 1,7), és ott Kasemann szerint egy keresztelési liturgia része. Pál 
telológiai gondolkodása szerint sokkal többről van szó, mint bűnbocsá
natról, ti. új teremtésről és Istennel való békességről. Ha ezek a szavak 
eis eindexin-tői anoché tou theou-ig Pál szövegébe kevéssé szakszerűen 
beillesztett glosszának bizonyulnak, akkor a pros ten endeixin kifejezés 
többé nem az első endeixin korrigálása, ahogyan Kasemann gondolja, 
hanem 25a folytatása. Pál számára lényeges az Isten igazsága, amely 
most Jézus Krisztus által válik bizonyossá: Isten igazságos, és Isten igaz
zá teszi azt, aki a Jézus-hitben áll.

Már most minden azon fordul meg, hogy mi a jelentése a hilasterion 
szónak és a vérében  kifejezésnek.

Mielőtt a szó vizsgálatába fogunk, végezzünk el egy stilisztikai vizs
gálatot. Bultmann szerint, mint láttuk, 3,25a a zsidókeresztyén ősgyüle
kezet hagyományanyagából származik. A hilasterion szó alapján ezt nem 
lehet bizonyítani, mert az Űjtestamentumban ezen kívül csak egyszer 
fordul elő, Zsid 9,5-ben. de ezen a helyen idézet Ex 26,34-ből és a Szep- 
tuaginta kifejezéseivel a szentek-szentjét írja le. Ezzel szemben a pro- 
etheto igéhez lehet néhány megfigyelést fűzni. O. Michel Római levél 
kommentárjában joggal utasítja el ennek a vitatott szónak „elhatározás
ra jutni” értelmezését (92. lap, 2. jegyzet). O. Michel az exegézis törté
netében gyakran képviselt értelmezést választja: nyilvánosság elé odaál
lítani, szemlére kitenni. Lietzman még általánosabban és semlegeseb
ben értelmezi: odaállítani. A szó önmagában mindenre használható. Pál 
gyakrabban használja az odaállítani, mint a valamivé tenni értelmében 
(v. ö. 1 Kor 12,18.28; lTs 5,9 stb.). Lényegesebbnek tartom azt a megálla
pítást, hogy Pál szívesen használja a pro igekötőt. Ez számos helyen ki
mutatható, pl. Rm. 3,9: proechestai, valamivel előnyben lenni, és proai- 
tiasthai: előre vádolni; Rm 12,10: proegeisthai, a tisztelet adásban meg
előzni; 2Kor 9,7: proaireisthai: előre kiválasztani; Gál 3,8: proeuangeli- 
zesthai, előre hirdetni stb. A pro-val öszetett szavak legtöbbje Pálnál 
ezt jelenti: előbb, előre, előzetesen tenni valamit. A pro-val konstruált 
kifejezések gyakorisága valószínűvé teszi, hogy a protithesthai szót Rm 
3,5-ben a páli szóhasználat számlájára kell írnunk. Akkor bizonyára ez 
a jelentése: előbb, előzetesen tenni. A prothesis főnév is mind a két páli
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szövegben az Isten megelőző cselekvését jelenti. Pál Rm 9-ben a „válasz
tás szerinti előzetes cselekvés” =  he kate’klogen prothesis kifejezésével 
olyan kulcsfogalmat alkot, amely lehetővé teszi számára, hogy megoldja 
Izráel titkát. Prothesis és protithestai Pálnál Isten cselekvésére utalnak, 
és pedig Istennek a kezdeményező, szuverén, tőle kiinduló, minden em
beri tevékenységet megelőző, előbb történő cselekvését jelenti.

Mivel nem lehet bizonyítékot felhozni, hogy a hilasterion szó az ős
gyülekezet zsidókeresztyén hagyományából származik, viszont stiláris 
okokból biztosan feltehető, hogy a hilasterion-hoz fűzött protitesthai ige 
Páltól származik, ebből azt kell következtetnünk, hogy Rm 3,25a páli 
formulázás. De akkor mi a hilasterion jelentése, és mit mond vele Pál 
Jézus haláláról?

A legnehezebb kérdés, amellyel az exegézis régóta vesződik, az, hogy 
hogyan kell értelmezni a hilasterion szót. A szó ritkán fordul elő görög 
nyelvterületen ugyanúgy, mint a Bibliában. Az Űjtestamentumban 
nincs lehetőség összehasonlításra, mert az egyetlen hely, amelyen elő
fordul, Zsid 9,5 a Szeptuaginta szövegét idézi Ex 26,34-ből, ahogyan már 
említettük.

Adolf Deissmann már 1903-ban (ZNTW) megteremtette azokat a szó
tári és módszeres alapokat, amelyek azóta, ha jól látom, sem nem gyara
podtak lényegesen, sem nem változtak döntően. Az antik világból való öt 
szövegben egy a jelentése: fogadalmi ajándék, szent ajándék az istenek
nek, amely őket valaki javára kegyelmessé hangolja. A Kosz szigetéről 
való felirat (I. század): theois hilasterion, egy másik felajánlás Zeusznak, 
valamint a lindoszi templomi krónika Athéné számára, azt mutatják, 
hogy az istenségnek adott fogadalmi ajándékról van szó, valamilyen tál 
vagy emlék vagy kőtábla formájában. Josefus Ant. XVI. 182-ben talál
ható az a megjegyzés, hogy Heródes a Dávid sírjának bejáratánál, ame
lyet kiraboltatott, félelemből egy értékes emléket (mnema) álh'tott fehér 
kőből hilasterion-ként, kegyelmessé hangoló fogadalmi ajándékként. 
Dion Chrysostomos (az I. század végén) Trójáról mondott beszédében ezt 
mondatja Odysseusszal: „Visszahagyta őket legszebb és legnagyobb foga
dalmi ajándékul (anathema) ezzel a felirattal: Az Achaiok hilasteriona 
Athénének.” (XI. 121) A hilasterion tehát az Istennek adott fogadalmi 
ajándék felajánlása, félelemből vagy hálából, hogy kegyelmessé hangolja 
az istenséget. Úgy látszik, mindig valamilyen emlék állításáról van szó, 
a kegyelem látható helyének megjelöléséről.

Deissmann megmutatta, hogy sajátságosan fejlődött tovább a szó 
használata, amikor hilasterion-nal Noé bárkáját, az oltár kerítését, az
után pedig az oltárteret, magát az oltárt, a templomépületet vagy a ko
lostort jelölték. Deissmann nyolc idézetet hoz fel a III—X. századig ter
jedő időből. Mindkét esetben, az antik pogány területén ugyanúgy, mint 
a későbbi keresztyén területen, hilasterion jelenti a fogadalmi emléket, 
a szent helyet, a kegyelem és megtartatás helyét. De ugyanakkor a különb
ség is világos. Az egyik területen az ember kultikus cselekményéről van 
szó, a másik területen Isten kegyeimet ajándékozó, megtartatást közvetí
tő helyéről. A különbség túlságosan nagy ahhoz, hogy egy más képzet 
hatása nélkül megmagyarázható volna. A keresztyén időszak szövegei a 
fogalom átformálására mutatnak az Istennek szentelt hely irányában, 
amely a kegyelem és a megmentés helye. Az antik felfogás alapja az a 
nézet, hogy a fogadalmi ajándék már önmagában kegyelemre hangolja 
az istenséget, hogy engesztelő cselekményre vagy áldozatra is van szük
ség, azt maga a szó nem mondja, a kifejezés nem is követeli. Adolf 
Deissmann a tényállás alapján jó módszeres elvet állított fel: „Hogy mi
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az egyes esetekben a békéltető vagy engesztelő eszköz, a fogadalmi aján
dék vagy az emlék, a kegyelem helye, mint pl. Noé bárkája, vagy az 
imádság, alamizsna, zarándoklat, vagy áldozat (ilyen esetekre eddig még 
nincs bizonyítékunk), azt mindenütt az összefüggés dönti el.”

A görög szóhasználat felől nézve tehát Pál számara a hilasterion fo
galmával semmi esetre sem függ össze minden további nélkül az áldozat 
gondolata. Pál számára döntő az, hogy nem az ember szentelt az isten
ségnek hilasteriont, hanem maga Isten állít az ember számára hilaste- 
riont, a kegyelem jelét, a kegyelem helyeként megjelölt helyet. Olyan 
képzetek hatásával kell számolnunk, amilyenekről Deissmann idézetei
ben van szó, amelyeknél a bárkát, az oltárt, a templomokat, a kolostort 
mondják hilasterionnak.

Már mindig rámutattak arra, hogy ebben az esetben a Szeptuagmta 
szóhasználatát kell figyelembe vennünk, Ex 25 és 26 szerint a hilasterion 
a kapporet, a kb. 1,50 méter hosszú és kb. 0,75 méter széles aranyfedél a 
szövetség ládáján. Ez szövegeink szerint nem az áldozati gyakorlattal 
kapcsolatos kultuszi eszköz, hanem sokkal inkább az a hely, ahonnan 
Jahve a találkozás sátrában beszél (Ex 15,22), Isten jelenlétének a helye, 
amelynek füsttel kell burkolva lennie, amikor a pap közeledik hozzá 
(Lev 16,13). Pál idejében az Ex 25-ben leírt hilasterion egyáltalában nem 
létezett, mert sem Zerubbábel templomában, sem a heródesi templom
ban nem volt kibotos tou martüriou, áron háédut. A későbbi korban te
hát ez a szó többé nem kultikus eszközt, hanem a tárgytól függetlenített 
theologumeno-nt jelöl. Ez érvényes már a Papi-kódexre is. Pál idején te
hát hilasterionon ezt a helyet kell érteni, amelyen a kultikus megszente
lés létrejön. Az áldozati állat vérét — egy borjú vérét a fungáló papért 
és két kecskebakét a népért — hintik egyszer a kapporetve, és hétszel 
eléje, a levágott állatokat pedig a táboron kívül elégetik (Lev 16). Engesz
telő eszköznek itt legfeljebb a vér és a vérrel való meghintés tekinthető, 
de nem a hilasterion.

Ha azt kérdezzük, hogy az alexandriai zsidó tudósok 200 évvel Pál 
előitt mit értetteik a kapporeten, amikor ezt a szót hilasterionnal fordítot
ták, akkor bizonyos, hogy számukra döntő volt a szóban rejlő „kegyelem
re hangoló” momentum.

Philo számára kétségtelennek látszik, hogy a kapporet nem egysze
rűen engesztelő eszköz, hanem az, hogy a kifejezést „az elfedés” felől 
kell értelmezni. Szerinte a ládán van egy fedél, amelyet a szent iratok
ban hilasterionnak neveznek, és ez a történelem világában Isten kegyel
mes hatalmának jelképe, az etika világában pedig az értelem szimbólu
ma (De vita Mosis II, 95—97).

Sem a Szeptuagínta, sem Philo szerint nem jelent tehat a hilaste
rion engesztelő áldozatot, vagy engesztelő eszközt, hanem Isten jelen lété
nek, Isten kegyelmének a helyét, amelyen a pap cselekményei révén, 
mégpedig kultikus szentelési rítusok által megvalósul az Isten kegyelme.

Pál kifejezésében Rm 3,25-ben: „Isten Jézust előzetesen hilasterion
nak tette meg” — Jézust éppen nem a pap cselekményeivel hasonlítja 
össze, hanem Jézus bizonyos mértékben már maga az Isten jelenlétének 
helye, amely Isten kegyelmét mutatja.

Rm 3,25-ben Pál a hilastenonhoz hozzáteszi: „az ő vérében”. Azt 
szokták mondani, hogy ez a formula a vér rítusára utal, s ez az áldozat
hoz tartozik. Vér nélkül nincs áldozat, mondja Zsid 9,22. Erre nézve min
denek előtt meg kell állapítanunk, hogy akkor Jézus vére engesztelő 
eszköz volna, de nem hilasterion. De ez a következtetés sem tartható. 
A vér formulája nem utal feltétlenül az áldozat képzetére. Ez a formula
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a nem vitatott páli levelekben csak ötször fordul elő. Ezek közül is há
rom az úrvacsorái hagyomány körébe tartozik: 1 Kor 10,16; 11,25—27. 
A vér formulája itt kétségtelenül a páskabárány és a páskavacsora felől 
kapja értelmét. Hogy ezzel összefüggésben ki kell zárni az engesztelő 
áldozat képzetét, azt már megmutattuk. A „vére által” kifejezést a vér
ontás értelmében kell vennünk. Vagyis az erőszakos életelvétel vagy élet
odaadás értelmében. így szól Mt 23,30—35 a próféták vérétől. Hasonlóan 
Jel 16,6 és más helyek is. Amikor Cs 22,20-ban a vértanú István véréről 
azt halljuk, hogy kiontották, akkor senki sem fog az áldozat képzetére 
gondolni. Vö. Rm 3,15-öt is. Módszeres szempontból nyitva kell hagy
nunk a kérdést, hogy ahol a vér-formula előfordul, az áldozat képzete je- 
lenik-e meg, vagy valami más képzetről van-e szó, amely az áldozatot 
éppenséggel kizárja, és valami más értelmi öszefüggésre utal. Minden
esetre abba kell végre hagyni azt az eljárást, hogy Pálnál a vér formu
lával sematikusan azonnal az áldozat képzetét kapcsolják. Mert a Pál- 
féle rendszer nagyobb összefüggése mutatja, hogy benne nincs helye az 
áldozat képzetének. És most erre fordítjuk figyelmünket.

Fontosnak tartok egy módszeres szempontot. Az Űjtestámentum 
sok jellegzetes kifejezése nem értelmezhető egyszerűn szótári úton, aho
gyan ezt különösképpen Jézus messiási nevei is mutatják. A szó története 
fényt deríthet bizonyos motívumokra, de a kifejezés értelme csak a kü
lönleges, gyakran bonyolult öszkoncepcióból adódik.

A Pál-féle teológia kiindulópontja az a képzet, hogy Isten munkál
kodik, Rm ll,33kk. Ebből adódik a cél: „Amíg Isten lesz minden min
denekben.” (lKor 15,28) Az igazságot nem emberek szerzik, hanem ki 
van nyilatkoztatva (Rm 1,27; 3,21). Isten haragja is a mennyből nyilatko
zik meg (Rm 1,18). Isten cselekszik mindent. „Amikor betelt az idő, el
küldte Isten a Fiát.” (Gál 4,4; Rm 8,3) „Isten volt Krisztusban, és megbé
kéltette magával a világot önmagában .. . Isten azt, aki nem tudott bűn
ről, értünk bűnné tette.” (2Kor 5,19—21) Az evangélium Isten ereje (Rm 
1,16; lKor 1,18). Ennek megfelelően érvényes az, hogy Isten Jézus Krisz
tust egy mindent megelőző cselekvéssel a kegyelem helyévé tette. A Pál- 
féle krisztológia ennek az isteni cselekvésnek a keretei között mozog. 
Rendszerének két pólusa van. Az egyik Jézus erőszakos halála, a másik 
Jézus feltámasztása (Rm 4,25; 6,3kk; 8,34; lKor 15 stb.). E két pólus kö
zötti feszültséget gyakran figyelmen kívül hagyják, és talán nem egé
szen ártatlan ebben a theologia crucis reformátori túlhangsúlyozása 
sem. Fennáll mindig az a veszély, ha a theologia crucis-1 és a theologia 
resurrectionis-t alternatívaként állítják egymással szembe, hogy a két pó
lus feszültsége feloldódik, és statikus rendszer lép helyébe, úgyhogy a ha
lál értelme — az áldozat képzetének szokásos sémája szerint — opus ope- 
ratum-má, a feltámadás pedig örök csodává lesz. Egyedül a feszültség 
fenntartása őriz meg attól, hogy a kereszthalálból a világ tagadása, a fel
támadásból pedig a világ vagy a hirerarchikusan szervezett világegyház 
dicsőítése következzék.

Jézus erőszakos halála, mégpedig a kereszthalála, az apostolnál a 
„törvény-bűn-halál” egymásutánjában kapja meg értelmét. A halált, 
amely az embert éri, az ember cselekvésének összefüggésébe-állítja. Az 
embert elsődlegesen cselekvőnek látja. Pál szerint az értelmesen moti
vált cselekvést a törvény határozza meg. Számára mint farizeus számára 
ez a törvény Istennek Mózes által közölt törvénye. Pál kissé nehézkes 
gondolatmenetekkel igazolja Rm 2-ben, hogy a nemzsidóknak, a népek
nek is van törvényük. A zsidónak a törvényben adva van az igazság és 
az ismeret formája (Rm 2,20).
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Pál második kulcsmondata a törvényről így szól: a törvény által van 
a bűn ismerete (Rm 3,20) Az ember a megismert törvény és a megvaló
sító cselekvés diasztázisában él. Az ember ennek következtében elmegy 
Isten mellett. Más szóval Isten igazsága, amely Istennel való életet, Is
tennek velünk való életét jelenti, éppen nem érhető el a normatív cselek
vés útján. A nem hallgatás Istenre, „a mellette el hallgatás” az, ami 
miatt a cselekvés elvéti célját, ami tehát azt elhibázott cselekvéssé teszi. 
Pál levonja a következtetést: „A törvény cselekedeteiből egy ember sem 
igazul meg Isten előtt.” (Rm 3,21)

A „törvény-bűn” sorozatban a halál a szükségszerű végpont. Az em
ber, amennyiben ennek a törvényszerűségnek van alávetve, az emberiség 
Ádám-sorozatába tartozik. Ádám általában az ember lényének jellegze
tességét azzal kapta meg, hogy maga tudja, mi a jó és mi a rossz 
Olyanná akart lenni, mint Isten, és elveszítette a paradicsomot, az Isten
nel való közösséget, és ezzel együtt az életet. Tisztában kellene lennünk 
azzal, hogy 'amikor az ember haláláról beszélünk, már a teológia terüle
tén járunk, és már a hit vagy hitetlenség területére léptünk. A mi szimp- 
lifikált korunk ún. szekularizációs jelenségei közé tartozik az, hogy a 
halált lényegileg természetes elmúlásnak tekintik, és az elenyészéssel 
cserélik össze, vagy éppenséggel vele azonosítják.

Pál mindazt, amit az emberről és a törvényről, a test-bűn-halál so
rozatról tud, radikálisan alkalmazza Jézusra. Jézus ember, történeti szár
mazása szerint zsidó (Rm 1,3; 9,5), asszonytól született és a törvény alá 
vettetett (Gal 4,4), és a törvény halálba visz. Eklatáns eset ez: Jézust a 
törvény által ítélik halálra, ő a törvény átka alatt van (Gal 3,13). Pál mint 
farizeus a törvény fogalmából indul ki, és ezért nézetét a zsidóknak az
zal a szavával lehet magyarázni, amelyet János 19,7-ben olvasunk: „Ne
künk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia.” Bírósági 
tévedésről van itt szó? Egészen bizonyosan nem. Pál számára ez nem is 
kérdés. Jézus halálánál az a két különös dolog találkozik, hogy valakit 
törvényesen istenkáromlásért — vagyis paradox módon Isten mellett 
tett bizonyságtételéért — halálra ítélnek, hogy aki a fán függ, annak a 
törvény szerint átkozottnak kell lennie, és hogy éppen ez a valaki repre
zentatív és helyettesítő módon ugyanazzal a halállal hal meg, amellyel 
a törvény-bűn-halál öszefüggése miatt mindenkinek meg kell halnia, 
„annak alapján, hogy vétkezett.” (Rm 5,12) Hogy Jézus nem vétkezett, 
hogy „engedelmes” volt haláláig, sőt a kereszthalálig, az éppen erről a 
halálról nem olvasható le. Kiélezetten mondhatjuk: Jézus halálának 
szemlélete a farizeus Sault üldözővé, nem pedig keresztyénné teszi. 
Szentimentális együttérzést a törvényhez hű és a törvény szigorához ra
gaszkodó embertől nem kell várni. „Halál a bűn zsoMja.” (Rm 6,23) Ez a 
mondat a Pál-féle rendszer értelmében Jézus halálára is érvényes. Ez kö
vetkezik abból a sajátságosán kemény formulázásból, hogy Isten Jézust 
bűnné tette, őt, akinek semmi közössége nem volt a bűnnel (2 Kor 5,21). 
Hasonlóan formuláz Pál Rm 8,3-ban: Isten elküldte Fiát a bűnös test for
májában. Pál e koncepciója mögött az a felismerés áll, hogy a cselekvő 
ember hiányossága nem „a még nem jóságában” vagy „a szeretet hiá
nyában” van, hanem magának az életnek a hiányában van: az ember el
hibázott életet folytat. Jézus halála Pálnál konkrétül és alapvetően oko
zati összefüggésben áll a törvénnyel. Konkrétül, mert Jézust törvényesen 
ítélték halálra, és végezték ki. Alapelvileg, mert az ember halála elvá
laszthatatlan öszefüggésben van a bűnnel, és mert a bűnt a törvény fedi 
fel. Ezzel a cselekedet-törvény-vétek-büntetés jogi rendszerét teo’ógiailag 
transzcendálja. Istenről és az életről van szó. Ezért az sem helyes, ha Jé 
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zus halálát Pálnál büntető szenvedésnek értik. Pál szerint Isten igazsága 
nemcsak jogi tényállás. A törvény, a nomos, a tóra, amelynek öszefüg- 
gésében áll Pálnál Jézus halála, nem kultikus törvény, hanem lényegileg 
szociológiai törvény. Természetesen a kultuszi törvény is benne van a 
Szentírásban, de a farizeus szempontjából, a nomizmus értelmében vett 
nomos szempontjából tulajdonképpen nem játszik szerepet. Ezért Jézus 
halálának, amely a farizeizmus vagy nomizmus felől értelmezett tör
vénnyel függ össze, semmi köze sincs az áldozathoz vagy az engesztelő 
áldozathoz. Kiélezetten így fogalmazhatjuk meg: az áldozat képzete 
nem felel meg a Pál-féle rendszernek. Figyelembe kell vennünk e rend
szer strukturális elemeit. Pál legalábbis ezen a ponton teljes stílusegy
séggel viszi végig koncepcióját. És ez a farizeusi, nem a szadduceusi, a 
nomista, nem a kultikus papi koncepció. Ha tovább követjük ezeket a 
struktúrákat, akkor a különbségek még világosabbá válnak. Pálnál sze
mélyes, dinamikus koncepciót találunk, amely a történetiségre céloz, nem 
pedig intézményes és történetfeletti rendszert. Jézus Krisztus Pálnál egy 
sor elkezdője, amelynek folytatása történelmet alakít, nem valami hie- 
raréhikus intézmény alapítója, amely kultikusan ismételhető szertartá
sok pompás intézményességébe temeti a múltat, és sterillé teszi a törté
nelmet.

Ezután figyeljük meg Pál krisztológiájának másik pólusát. Jézus ha
lálának az a szemlélete, amely szerint ez a kegyelem helye, az élet oda
adása, amely a kereszthalálban, mint az élet erőszakos elvételében jut ki
fejezésre, és megváltást szerez, sem a törvénynek abból a fogalmából 
nem vezethető le, amely a farizeus számára adva volt, sem abból a módból, 
ahogyan Jézus viselkedett szenvedése és halála közben. Pál számára Jézus 
halála nem a végső és a döntő tény, hanem az utolsó előtti esemény. Jézus 
halála az utolsó előtti esemény az apostol számára. — „Megtérése előtt 
— a Pál-féle rendszerben a döntő esemény Jézus feltámasztásával tör
ténik. Az élő Jézus Krisztus találkozik Pállal, ebben van számára „a Lé
lek és az erő bizonysága”. Sok helyen szól Pál Jézus feltámadásáról, mint 
az Isten hatalmával történt feltámasztásról, részben úgy, hogy a hagyo
mányt követi, mint Rm l,3k-ban vagy lKor 15,3-ban, részben pedig saját 
formulázásaival, mint Rm 4,5; 4,25; 5,10; 6,4k; 7,4; 8,11; lKor 15-ben. 
A feltámadás az igazi fordulat, itt kezdődik az új élet. Csak a feltámasz
tás felől ragadható meg Jézus halálának igazi értelme. Azelőtt Jézus ha
lála a törvény által és a törvényből következő halál volt. mint minden 
ember halála, most viszont áttörés a reprezentatívba, most lesz Jézus ha
lála az ember helyettesítésévé, most lesz minden olyan fonal összefogá
sává, amely az ember halálát meghatározza. Lukács szavaival szólva, Jé 
zus ezzel „oldotta fel a halál fájdalmait” (Csel 2,24). Ezzel kezdődik a vá- 
rományosság arra, hogy az utolsó ellenség, a halál is legyőzetik. Ezzel 
már most adva van az örömujjongás: „A halál elnyeletett a győzelembe! 
Halál, hol van a tövised? Alvilág, hol van a győzelmed? De hála legyen 
Istennek, aki a győzelmet adta nekünk Jézus Krisztus, a mi Urunk ál
tal!” (lKor 15,55kk) Nincs többé halál, „amely elválaszthatna minket az 
Isten szeretetétől, amely van Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Rm 
8,39).

A feltámasztás felől kapja a halál az értelmét. Körülhatárolttá lesz. 
Többé nem pusztán a vég és az elenyészés kezdete. Többé nem a csont
vázas rém, kaszával és homokórával, de nem is pusztán a „megmentő” 
a megfáradt és szenvedéstől gyötört ember számára, akihez „csendben 
közelít az álom felhőjében”. Most körül van határolva, és elvétetett a 
rémsége. Mert a feltámasztás nem más, mint annak lehetősége, „hogy új
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életben járjunk” (Rm 6,4k). Mindkettő: a halál és a feltámadás, ha ké
pesek vagyunk e kettős pólus feszültségét kibírni, olyan meghatározó 
pontok, amelyek lehetővé teszik az „új létet”. Ez a két pólus ebben az 
értelemben szükséges és hatékony.

Pálnál a teológiai rendszer és az élet kiegészítik egymást. Jézus fel- 
támasztása nem felel a lét titokzatos kérdésére, ti. a halál titkára egy új 
titokkal, egy csodával, hanem a halálra azért van szüksége a feltáma
dásnak, hogy ezt körülhatárolja. Ebben rejlik ennek a rendszernek a tit
kos egyensúlya, amely nem ugorja át a világ és az élet valóságát, hanem 
felveszi magába, és a világot mintegy függőben tartja.

Ha Pál csak Jézus szavait, cselekedetét, életét, szenvedését és halálát 
ismerte volna, akkor minden a régiben maradt volna. Így érti 2Kor 
5,16-ot. Jézus az a tudós rabbi, zseniális kolléga lett volna, aki mélyértel- 
műségével nem kerülte el egészen az istenkáromlást. Csak a feltámasz
tás felől lesz ez az Istenben és Istenért élt élet és halál körülhatárolásává 
és megszüntetésévé. A feltámasztás szerves elemként tartozik ebbe a 
teológiai rendszerbe. Nem ráadás, megfoghatatlan csodaként, hanem en
nek a halálnak a másik oldala. A Feltámadott nem valami szent szel
lem, hanem „hús és csont”: történeti valóság. Más szóval: Jézus halálá
nak és feltámasztásának kettős pólusa alapozza meg a történet folytatá
sát, mint az Istenben élő ember történetének a folytatását azzal, hogy a 
Feltámadottat és Eltemetettet és a három nap múlva Feltámasztottat te
szi egy új élet elkezdőjévé és kezdetévé.

A teológiai tudományban végigkutatták a Pál-féle leveleket minden 
irányban, minden szót apróra megvizsgáltak, a teológiai gondolatépület 
egyetlen kövét sem hagyták a másikon, hogy ennek a monumentális mű
nek a struktúrája megismerhetővé legyen: ezért — a theologia crucis 
minden túlhangsúlyozása ellenére Luthernél, Bultmannál és Káseman- 
nál —, közöttünk nem volna szabad késégbe vonni, hogy Jézus feltá
masztása a Pál-féle gondolkodás számára a keresztyénségnek, a Krisz- 
tusban-létnek a lényege. (Csak megjegyzem, hogy közel áll mindnyá
junkhoz a feltámadás ontológiai félreértése, amely szerint az egy ún. ob
jektív tény.)

Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a megigazulás is csak J é 
zus feltámasztása felől kapja meg igazi értelmét. A megigazulás annak 
bizonysága a mostani időben, a „nyn kairos”-ban, hogy Isten igaz, és hogy 
Isten megigazítja azt, aki e Jézus-hit alapján él. Ebből nyilvánvaló, hogy 
a jogi-forenzikus szempontra való utalás távolról sem találja Pál meg- 
igazulástanának teljes egészét. A halál mindenesetre hozzátartozik a 
jogi-forenzikus elemhez, de a feltámasztás nem jogi tény, sőt a íorenzi- 
kusat is transzcendálja. De éppen ebből él a megigazulás. a megigazító* 
képzete, amely Pál szerint Isten cselekvése.

Ha mármost a halál és a feltámadás kettős pólusának megallapítása 
felől kérdezünk az áldozat képzetéhez való kapcsolatok irányában, akkor 
ezt kell mondanunk: az áldozat képzetében a feltámadásnak semmi k e 
resnivalója nincsen. Kihegyezetten így mondhatnánk: az egész áldozati 
cselekmény komédiává lesz, ha az áldozat ismét feltámad. Fordítva is ér
vényes: ha Jézus halálával kapcsolatban Pál számára az áldozat képzete 
volna döntő, akkor a feltámadás értelmetlen arabeszk volna. Mármost 
azonban Pál számára a feltámadás lényeges. Ha Krisztus fel nem tá
madt volna, akkor valóban minden a régiben maradt volna, a törvény 
alatti ember bűnnek deklarált cselekvése nem változott meg: a katal- 
lage, az Isten elleni bűnben folyó élet kicserélése a Krisztussal Istenben 
folyó életre nem történt volna meg.

22



A m egbékéltetes problém ája mindig lényeges szerepet visz Jézus ha
lála jelentőségének kérdésénél, minthogy a mi (német) nyelvhasznála
tunkban az engesztelés, az engesztelőeszköz, engesztelő áldozat közeli 
összefüggésben vannak a megbékéltetéssel (Sühne, Sühnemittel Sühnop- 
fer, Versöhnung). Pál két helyen beszél róla Rm 5,6kk-ban és 2 Kor 5,18 
kk-ban. A megbékéltetésnél, a katallage megszüntetése az Isten és az 
ember közötti ellenségeskedésnek, amely végső soron abban fejeződik ki, 
hogy a halál uralkodik az emberen. Az Isten és az ember utolsó ellen
ségeként a halál fog megszűnni (lKor 15,26), és elvileg éppen ez történt 
értünk Jézus halálában. Jézus erőszakos halála (en to haimati autou, Rm 
3,25; dia tou thanatou tou hyiou autou, Rm 5, 10) Pál szerint, mint láttuk, 
két szempont alatt áll. A törvény összefüggésében azt dokumentálja, ami 
minden emberre érvényes, hogy a halál a bűn zsoldja. De amennyiben a 
Jézussal való találkozás az ő élő voltát bizonyítja, es Isten részéről a ki
végzett igenlése a feltámasztásban megnyilatkozó isteni szuverenitás ré
vén új életet teremt, Jézus halála alapvető jelentőségűvé és helyettesítő 
jellegűvé válik. Halála értünk való halállá, bűneinkért való meghalassa 
lesz, amikor még gyengék és bűnösök voltunk (lKor 15,3; Rm 5,6.8.).

Jézusnak a törvényből folyó erőszakos halálával Isten igazolódik, az 
ő igazsága bizonyosodik meg: éppen ezzel a halállal, mert az ember Jé 
zus nem kap kíméletet, a kereszt gyalázatát nem kerülheti el, ő átok 
alatt van. Jézus ezzel a halállal ellenséges voltát, az Istentől való legvég
ső eltávolodást vette magára — Istenért, Isten iránti engedelmességgel. 
A halálnak ez az Istentől való távolsága egybeesik azzal, hogy az ember 
halálos ellensége „az emberben megjelent Istennek”. Az istenembert 
ezért pusztítják el a haláltól megszállott emberek. Az ellenséges viszony 
Isten és az ember között, amelyhez az ember bűne és halála tartozik, 
megváltozott Jézus erőszakos halála által, aki „a bűnért halt meg, és a 
megigazításért támasztatott fel” (Rm 4,25). Pálnál egybeesik az, hogy Is
ten helyreállítja az igazságot, mint a vele való új közösséget, és az, hogy 
megszünteti az ellenséges viszonyt Isten és az ember között — és ez a 
megbékélés benne lett új teremtéssé, és jár új életben, és újul meg az 
új ismeret által (Rm 5,6kk; 2Kor 5,17kk; Rm 12,lk). De itt sem emberi 
cselekményről, emberi intézményről van szó. Itt is, mint a megigazulás- 
nál is, Isten a cselekvő személy. Ennek klasszikus megformulásáza ez a 
mondat: „isten volt Krisztusban, és megbékéltette a világot önmagával.'’ 
(2Kor 5,19)

Ezek szerint a Pál teológiai rendszerébe felvett megbékéltetés értel
mezésénél is ki kell kapcsolnunk minden áldozatteóriát.

Mindebből az következik, hogy a Pál-féle krisztológiából száműzni 
kell az áldozat képzetét. Hogy a keresztyén gondolkodásba mégis bevonul 
ez a képzet, és hogy az egyházi-kultikus gyakorlatban nagy szerepet já t
szik, abban nem Pál vétkes.

Dr. Gottfried Fitzer 
Bécs
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K r ó n ika

Tíz esztendő
D. Káldy Zoltán püspöki jelentése a Déli Egyházkerület közgyűlésén

Egyházi törvényeink rendelkezése szerint egyházunkban három 
évenként kell egyházkerületi közgyűlést tartani, amelynek egyik jelentős 
pontja a püspöki jelentés. A legutolsó közgyűlésünk 1965-ben volt, ame
lyen püspöki jelentés hangzott el az -1964. esztendőről. Most tehát ösze- 
foglaló jelentést kell előterjesztenem 1965, 1966 és 1967 évre vonatkozó
lag. Szíves hozzájárulásukat kérem ahhoz, hogy jelentésem ne pusztán az 
említett három esztendőre vonatkozzék, hanem fővonalaiban felölelje az 
utolsó 10 esztendő munkáját. Elkötelezve érzem magamat arra, hogy szá
mot adjak egyházkerületünkben végzett egyévtizedes munkáról és egyben 
a magam szolgálatáról. Nem pusztán azért, mert 1958. november 4-e óta 
— tehát püspöki szolgálatom elkezdésétől — tíz esztendő telt el, hanem 
sokkal inkább azért, mert úgy érzem, csak úgy léphetünk tovább és vé
gezhetjük jól szolgálatunkat, ha időközönként nagyobb felméréseket és 
értékeléseket végzünk.

1958. november 4-én a Deák téri templomban tartott beiktató közgyű
lésen püspöki székfoglaló beszédemben többek között ezt mondtam: „Ma
gam előtt — de azt hiszem mások előtt is — világos, hogy nehéz szolgá
latra hívattam. Sok tehertétellel kell átvennem a püspöki szolgálatot. Sok 
elvi, személyi és anyagi kérdés vár egyházkerületünkben, de ezen túlme- 
nőleg is tisztázásra. Mégis reménységgel indulok, mert nemcsak az előt
tem álló feladatok dandárjával, hanem Isten hatalmával is számolok. 
Személyileg Isten szeretetéről, hűségéről és leleményességéről olyan 
mély, az egész életre szóló tapasztalataim vannak, hogy azok alázatos, de 
bátor előrendezésre serkentenek.” E mondatok tükrében mindenek előtt 
hadd tanúskodjak az egyházkerületi közgyűlés színe előtt arról, hogy azt 
az Istent, Akit már püspöki szolgálatom előtt is hatalmas és hűséges Is
tennek ismertem meg, püspöki szolgálatom alatt még hatalmasabbnak és 
még hűségesebbnek tapasztaltam meg, mint azt gondolni tudtam volna. 
Ez a hatalmas Isten evangéliumával és törvényével tanácsolt, erőt adott, 
reménységet ébresztett, megoldásokkal ajándékozott meg, akadályokat 
győzött le, kiutakat adott nemcsak nekem, hanem egyházkerületünknek 
és egész magyarországi evangélikus egyházunknak. A 10 esztendő végén 
velem együtt mondja szent bizonyossággal egész egyházkerületünk és 
egyházunk: „Annak pedig, aki véghetet]en bőséggel mindeneket megcse- 
lekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi ben
nünk munkálkodó erő szerint, Annak legyen dicsőség az egyházban a 
Krisztus Jézusban nemzetségről-nemzetségre örökkön-örökké ” (Ef 3 
20— 21)
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Kiút a zűrzavarból

Az is bebizonyosodott a 10 év alatt, hogy nem áltattam magamat 
1958 őszén, amikor azt mondottam a székfoglalóban: „Sok elvi, személyi 
és anyagi kérdés vár egyházkerületünkben tisztázásra.” Nem tudjuk kel
lőképpen értékelni egyházunk mai helyzetét és jelenlegi szolgálatát, ha 
elfelejtjük és nem vonunk le kellő következtetéseket abból, amiből 
1956-os ellenforradalom után elindultunk. Mondjuk ki teljes őszinteség
gel, hogy ez időben egyházunkban teljes volt az elvi, tehát teológiai, egy
házpolitikai és politikai zűrzavar. Az 1956 őszén tartott országos teoló
giai konferenciákon számos lelkész éles támadást intézett nemcsak az 
akkori egyház vezető-személye ellen, hanem azok ellen a teológiai és egy
házpolitikai elvek ellen is, amelyek érvényesítésével folyt 1948 óta az 
egyház vezetés és általában egyházunk élete. Tudva azt, hogy a lelkész
konferenciákon elhangzott kritikákban volt jogos is, mégis az lényegében 
már az ellenforradalom szelét hozta és annak bélyegét viselte magán. 
Arra most nincs idő és mód, hogy részleteiben értékeljük mindazt, ami 
az egyházban 1956. október 23-a után történt — noha ezt az értékelést 
egyszer egyházunknak el kell végeznie —, annyit mégis meg kell mon
danunk, hogy akkor az egyházban bizonyos csoportok semmissé akarták 
tenni mindazt, ami 1948. decemberétől, tehát egyházunknak az állammal 
kötött egyezményétől kezdve a teológiai és egyházpolitikai eszmélkedé- 
sek, döntések és felismerések során történt. Ennek nyomán válságba ke
rült az egyház és állam kapcsolata, egyházunknak a szocializmushoz va
ló viszonya, egyházunknak a szocializmusban való szolgálatának tartal
ma, célja és módja. Végsősorban már arról volt szó, hogy bizonyos cso
portok egyházunkban eszközévé lettek olyan törekvéseknek, amelyek a 
szocializmus végleges megbuktatását tűzték ki feladatuknak. És amikor 
nyilvánvalóvá lett, hogy ez nem lehetséges, akkor pedig olyan tendenciák 
kezdtek érvényesülni egyházunkban, amelyek azt célozták, hogy egyhá
zunk olyan közöséggé legyen, amely lényegében kivonja magát a szo
cializmust építő társadalomból, valami semleges zónára vonuljon és az 
egyházi önigazság talajáról kritizálja mindazt, ami ebben az országban 
a gazdasági, társadalmi és politikai életben történik. Ez azonban né
pünkkel való közösség megtagadását és ezzel együtt szolgálatunk teljes 
lehetetlenülését, egyben az evangélium megtagadását jelentette volna. Az 
elmúlt 10 év egyértelműen igazolja, hogy ezek az elgondolások zsákut
cába, csődbe vitték volna egyházunk életét és szolgálatát. Ma hálát kell 
adnunk azért, hogy Isten nekünk más utat mutatott és az evangélium 
megtagadása nélkül, sőt éppen az evangélium világosságában jutottunk 
el egyházunknak a szocializmusban való diakóniai útjára, annak a Jézus 
Krisztusnak a nyomában, Aki azt mondotta tanítványainak: „Én olyan 
vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” Ez a szolgálat az evangélium és Is
ten törvényének hirdetését és a szeretet cselekedeteinek élését jelenti né
pünk életében, sőt ezen túlmenőleg az emberiség nagy családjában.

Kemény harcokon keresztül

Ennek az útnak, a diakóniai útnak a teológiai kimunkálása és a ki
munkált teológiai felismeréseknek egyházpolitikai vonatkozásban való al
kalmazása az elmúlt 10 esztendőben kemény harcok között folyt egyhá
zunkban. A visszahúzó, a restaurációs erők, azok, amelyek 1956 őszén a 
porondra léptek és legyőzetésük — éspedig teológiai és egyházpolitikai,
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sőt politikai legyőzetésük — után háttérbe szoríttattak, nem nyugodtak 
bele vereségükbe. Sokszor nyíltan, máskor titokban mindent elkövettek 
azért, hogy nehezítsék, keresztezzék azoknak az útját, akik felhasznál
va és egyben korrigálva az 1948-tól induló egyház vezetés elvi szem
pontjait, teológiailag alaposabban átgondolva szolgálatunkat, reménység
gel fogtak hozzá az egyházi élet rendezéséhez, az állam és egyház meg
zavart viszonyának helyreállításához. Éppen azok, akik 1956-ban zsákut
cába vitték egyházunkat, akarták kitanítani az új egyházvezetőséget ar
ról, hogy mi a jó teológiai, mi a jó egyházkormányzás és mi a helyes ál
láspont egyház és állam viszonyában. Egyesek nem elégedtek meg, hogy 
idehaza rágalmakat keltsenek, hanem ebbeli tevékenységüket egyes kül
földi területeken is folytatták. Mindent elkövettek azért, hogy — direKt 
vagy indirekt —, botrányokat provokáljanak egyházunk életében, hogy 
így ki tudják mutatni, hogy lényegében rendezetlen egyházunk élete, az 
egyház vezetői nem élvezik a lelkészek és gyülekezetek bizalmát, csaK 
átmeneti embereknek tekinthetők, akiket majd valamiféle újabb „fordu
lat” nyomán úgyis „leváltanak” és majd jönnek az „igazi”-ak, a „Krisz
tusnak hű bizonyságtevői”. Ezek az elemek néha egy-egy lelkészi mun
kaközösségi ülést, máskor egy-egy lelkészválasztást, vagy külön maguk 
között folyó „taktikai megbeszélések” döntéseiből született más lépéseket 
használtak fel az egyházi munka gátlására, az egyház és állam viszonyá
nak megzavarására. Ország-világ előtt azonban ma már nyilvánvaló, hogy 
az egyházi reakció egyházunkban súlyos teológiai és egyházpolitikai ve
reséget szenvedett, elszigetelődött és ha itt-ott még megpróbálja is fe l
ütni fejét, sem m iféle eredményt elérni nem tud. Ne legyen azonban két
sége senkinek afelől, hogy amiért 20 esztendőn keresztül, de különösen 
az utolsó 10 esztendőben sokszor éjt-nappalá téve megdolgoztunk, azt 
többé nem fogjuk hagyni felelőtlenül elprédálni.

Mítoszok szertefoszlása
Hozzátartozik az elmúlt 20, illetőleg 10 esztendő jellemzéséhez né

hány mítosznak a szertefoszlása. Nyugodtan merem mondani hogy mí- 
tosztalanítás folyt egyházunkban. Ezeknek a mítoszoknak szertefoszlása 
segítette egyházunk egészséges életének és szolgálatának kialakítását, 
de úgy is mondhatom, hogy szolgálatunk segítette ezeknek a mítoszok
nak köddé válását.

Egyik ilyen mítosz volt egyházunkban — de bizonyos csoportok kö
rében hazánkban — az a felfogás, hogy a szocializmus gazdasági, politi
kai és társadalmi rendje nem tud megszilárdulni, az csak átmeneti és 
bukásra van ítélve. Ebből a mítoszból kifolyólag egyes csoportok az egy
házban nem akartak „berendezkedni” a szocializmusban, úgy látták, hogy 
„átmeneti” időről van szó, amelyből az egyházat „át kell menteni” a 
szocializmus utáni időszakra. Ez a mítosz fel nem mérhető károkat oko
zott egyes lelkészek és gyülekezetek életében, mert ahelyett, hogy min
den energiát, teológiai tudást és egyházpolitikai eszmélődést felhasznál
tak volna arra, hogy átgondolják teológiailag és egyhózpolitikailag az 
egyháznak a szocializmushoz való viszonyát és a szocializmusban való 
szolgálatát, erejüket e mítosz jegyében elfecsérelték. Több gyülekezetünk 
élete azért szegényedett meg és vált gyakran céltalanná, mert önmagát 
akarta menteni valamiféle mesevilágba, ahelyett, hogy szolgált volna az 
evangélium erejével és a hitből fakadó szeretet áldozatával. Aki pedig a 
„holnapba ’ akarja átmenteni a Magyarországi Evangélikus Egyházat, an
nak nem szabad elfelejtenie, hogy holnap is szocializmus lesz Magyaror
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szágon és az egyháznak holnap is a szocializmusban kell élnie és szol
gálnia. A mi népünk ugyanis a baráti népekkel együtt sok akadályt le
győzve egyre jobban ki fogja építeni a szocializmus rendjét és aki ennek 
ellenkezőjével számol, az mítoszokból, vagyis mesékből él.

A másik mítosz, amely szertefoszlott az volt — és ezt a nyugati or
szágokban gyakran híresztelték —, hogy a marxizmus—leninizmus ideo
lógiája alapján épülő szocializmusban ellehetetlenül az egyházi szol
gálat, becsukják a templomokat, megszűnnek a gyülekezetek, eltörlik 
a lelkiismereti és vallásszabadságot. Közel negyedszázad telt el Magyar- 
országon, hogy a szocializmus építése megindult, de templomaink nyitva 
vannak, a gyülekezetek élnek és szolgálnak, az igehirdetések szabadon 
folynak, a Teológiai Akadémiánkon professzoraink képezik azokat a fia
tal teológusokat, akik holnap fogják hirdetni Jézus Krisztus üdvözítő 
evangéliumát, egyházi sajtónk külföldi egyházi emberek által is megcso
dált mennyiségben és minőségben végzi szolgálatát, egyházi szeretetintéz- 
ményeink minden előzőnél jobban és tervszerűbben végzik munkájukat 
és gyülekezeti tagjaink évről-évre növekedő áldozatkészséggel tartják 
fenn a gyülekezeteket; renoválják a templomokat, és parókiákat, illetőleg 
építenek új templomokat és parókiákat. Sőt még arra is van lehetősé
günk, hogy a Rádióban hirdessük Isten Igéjét nemcsak azok számára, 
akik határainkon belül, hanem még azok számára is, akik határainkon 
kívül akarják magyarul hallani Jézus Krisztus evangéliumát.

Ezzel függ össze egy másik mítosznak semmivé válása. E mítosz sze
rint, ha az egyház a szocializmusban mégis létezik és szolgál, azt csak 
úgy teheti, ha elárulja Jéus Krisztust, beáll „idegen érdekek” szolgala
tá ba, eszközzé lesz a Kormányzat kezében és végsősorban annak ideoló 
giáját erősíti. Egyházunkban mindenkinek jól kell tudnia, hogy miközben 
egyházunk tagjai a diakónia útján járva, segítik népünk fejlődését, mun
kálkodnak a haladásért, népünk boldogulásáért és építik a maguk mun
kájával is a szocializmust, egyházunk nem ignorálja azt a különbséget 
amely az evangélium és a marxi—lenini ideológia között fennáll és ép
pen ezért a kettőt nem keveri, hanem világosan megkülönbözteti. 
Ugyanezt teszik a marxizmus—leninizmus képviselői hazánkban. Éppen 
ezért egyházunk egyértelműen az evangélium alapján áll, abból táplál
kozik, azt prédikálja és abból fakadó erővel végzi szeretetszolgálatát a 
társadalomban. Így ennek a mítosznak is vége.

Végül azt a mítoszt is elfújta a szél, amely szerint, ha nem „megal
kuvó” az egyház a szocializmusban, akkor viszont csak „szenvedő” egy
ház lehet. 1958 nyarán, mint pécsi lelkész cikket írtam az Evangélikus 
Életben „Hogyan tovább?” címen. Többek között azt írtam, hogy a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház szekere „árokba került” 1956-ban és 
most arra kell erőnket központosítanunk, hogy az árokból a szekeret ki
húzzuk az országútra. Akkoriban számos levelet kaptam, melyekben a 
levélírók kifejtették, hogy „ezt a szekeret nem kell az árokból kihúzni, 
mert az igazi egyház szekere mindig árokban van, mert az igazi egyház 
szituációja az árok”, tehát a szenvedés, ha úgy tetszik, — katasztrófa 
Ez a felfogás azonban a mítoszok mítosza. Igaz ugyan, hogy az egyház 
nem kerülheti el a szenvedést és az az egyház, amely meg akarja kerülni 
a keresztet, már nem egyház. De Krisztus az egyházat nem szenvedésre 
küldte, hanem az evangélium hirdetésére éspedig az „országúton”. Az az 
egyház, amely keresve keresi a szenvedést, az végeredményben nem a 
Krisztus útján, hanem az öndicsőülés útján jár és többé nem Krisztus
nak, hanem önmagának szolgál. Az önmagának szolgáló egyház pedig 
már nem egyház. Az „árok ideológia” végeredményben fel akarja cse
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rélni a jerikói országúton kifosztott ember és az irgalmas samaritánus 
szerepét. Azt inspirálja, hogy „árokba” feküdjön az egyház, ott muto
gassa sebeit, ahelyett, hogy az országúton irgalmas samaritánusként 
gyógyítaná mások sebeit, az evangélium vigasztalásaval és a szeretet 
áldozatával.

Szertefoszlott az a mítosz is — amelyet ugyancsak Nyugaton terjesz
tettek a szocializmusban élő egyházakról, köztük a miénkről is —, hogy 
„hallgató egyház” vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem merünk prédikálni, 
a szocialista társadalmi rendben inkább „hallgatunk”. Ez a mítosz jól fel
használható propagandára egyes külföldi államokban, de ez a propagan
da hazug propaganda. Néhány évvel ezelőtt Brüsszelben rendezett világ- 
kiállításon volt egy épület, amelyre ez volt írva: „hallgató egyházak”. E 
megjelölés alatt fel voltak sorolva a szocialista országok egyházai. Ezzel 
szemben a valóság az, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház sok 
más szocializmusban élő egyházzal együtt nem hallgat, hanem csonkí- 
tatlanul prédikálja Isten törvényét és az evangéliumot. Egyházunkban 
vasárnaponként 320 anyagyülekezet templomában, sok filiában és szór
ványgyülekezetben hangzik Isten igéje. Vasárnaponként megközelítően 
700—800 helyen. Kimutatásaink szerint egyházkerületünkben évente mint
egy 30 000 igehirdetést és 10 000 bibliaórákon elhangzott írásmagyaráza
tot tartottak. Egyházunkra nem a „hallgató”, hanem a „sokat prédikáló” 
jelző illik.

Elrendeződött egyházunk élete

Bármennyire is szerette volna egyházunkban is megbújó, több eset
ben nyíltan is előrelépő reakció egyházunk helyes útjának kiépítését 
megakadályozni, az egyház vezetést nehezíteni, bizalmatlansági légkört 
teremteni, az egyház vezetőinek hitelét rontani, az egész egyházi hely
zetet cseppfolyósnak és el nem rendezettnek fenntartani és bármennyire 
igyekezett ez a reakció mítoszait terjeszteni és népszerűsíteni, a letagad
hatatlan valóság ma egyházunkban az, hogy alapos és tervszerű, a gyöke
rekig menő teológiai munka, egyházpolitikai eszmélkedés — amelyek a 
Lelkészi Munkaközösségekben, az Országos Teológiai Konferenciákon és 
nem utolsósorban a Teológiai Akadémián folytak — és hazánkban vég
bemenő politikai, társadalmi és gazdasági fejlődés hatása és eredménye
képpen egyenesbe került, elrendeződött és megszilárdult egyházunk élete 
az elmúlt 10 esztendőben. Lelkészeink és gyülekezeteink felsorakoztak az 
egyház vezetőség mögé, amely egyre több lelkészt és gyülekezeti tagot 
vont be a vezetésbe. A teljes realitás alapján állunk, amikor azt mond
juk, hogy a lelkészek és a gyülekezetek jónak vallják azt az utat, ame
lyen Magyarországi Evangélikus Egyházunk ma jár, ők maguk is meg
győződéssel járnak azon és támogatják az egyház vezetőségének minden 
munkáját, amely ennek az útnak járására irányul. E tekintetben egyér
telműség áll fenn nemcsak a felső vezető testületekben, egyházkerületi és 
országos presbitériumokban, hanem a gyülekezeti presbitériumokban és 
magukban a gyülekezetekben is. Az elmúlt 10 esztendőben megközelítő
leg 130 gyülekezetei látogattam meg, azokban prédikáltam és legtöbb he
lyen megbeszélést folytattam a presbitériumokkal, nemcsak a mindig zsú
folt templomok, hanem a gyülekezetek vezetői részéről ismételten kifeje
zésre juttatott szeretet és bizalom igazolja, hogy a gyülekezetek élete is 
elrendeződött, jó irányban folyik és az egyház vezetőség a bizalom lég
körében végezheti munkáját. Ezzel együtt azt is világosan kell látnunk, 
hogy itt-ott van egy-egy személy, esetleg lelkész vagy presbiter, aki még

28



mindig nem találta meg helyét az új magyar világban és egyházunk új 
útján és annak különböző módon adja jelét. Félő, hogy aki 23 esztendő 
alatt nem találta meg helyét, meg tudja-e találni ma, vagy holnap. Az 
egyház vezetőség a maga részéről szeretettel és intéssel arra törekszik, 
hogy mindenki megtalálja helyét és szolgálatát hazánkban és egyházunk
ban.

20 éves az Egyezmény

10 évvel ezelőtt püspöki székfoglalóm elmondásakor arról szólhattam, 
hogy 10 éves egyházunk és államunk között kötött Egyezmény. Most ar
ról szólhatok 10 éves püspöki szolgálatom évfordulóján, hogy 20 éves az 
Egyezmény. Ez azt mutatja, hogy szolgálatom indulásával, majd évfor
dulójával párhuzamosan haladnak az Egyezmény évfordulói. Azt is 
mondhatnám, hogy szolgálatommal — de ezen túlmenőleg egész egyhá
zunk szolgálatával — sorsszerűén van öszefüggése az Egyezménynek. 
Tudjuk, hogy az Egyezményt 1948. december 14-én írták alá egyfelől a 
Magyar Népköztársaság képviselői, másfelől egyházunk Országos Zsinata 
által kiküldött bizottság tagjai. Azt is tudjuk, hogy az Egyezmény aláírá
sát sok vita előzte meg egyházunkban és akkor nem voltak nagyon sokan 
azok, akik az Egyezmény megkötését szükségesnek, hasznosnak és előre
vivőnek tekintették. A húzódzkodás és az ellenkezés mögött lényegében 
két hamis álláspont húzódott meg. Az egyik az volt, hogy sokan az egy
házban nem jövendöltek hosszú időt a magyar nép új államának és a 
szocializmus építésének és úgy gondolták, hogy arra a „rövid időre”, 
ameddig ez az új állam mégis fennáll, nem érdemes és nem helyes egy
házunk szekerét hozzákötni. A másik álláspont lényegében teológiai mez
ben jelentkezett, de végeredményben ez is jellegzetesen politikai állás
pont volt. Ennek képviselői arra hivatkoztak, hogy a „hivők nem lehet
nek hitetlenekkel felemás igában”. Vagyis az egyház és a marxista—le
ninista ideológia alapján álló Kormányzattal nem köthet Egyezményt az 
evangélium alapján álló egyház. A hamis váradalmak az új magyar ál
lam megbukására vonatkozólag azóta füstbe mentek. Nemcsak az elmúlt 
20 esztendőben, hanem a jövőben is a szocializmusban fog élni a magyar 
evangélikus egyház. Ami pedig azt illeti, hogy egy keresztyén egyház 
nem köthet egyezményt más ideológiájú Kormányzattal, nyilvánvaló teo
lógiai tévedés. Az egyház együttműködésének nem előfeltétele a hitbeli 
egység. Hitbeli egység nélkül is együttműködhet az egyház a világi kor
mányzattal és különböző világi testületekkel. Az együttműködés alapja 
nem a közös hit, hanem a közös felelősség a népért és az emberiségért. 
Tehát nem a hitbeli egység, hanem a teremtésbeli egység. Minden előze
tes feltétel nélkül együtt kell küzdenie az egyházi embereknek a terem
tett világért, annak fejlődéséért és békéjéért és a fenyegető veszedelmek 
elhárításáért. Az egyházi felsőbbségnek az egyház részéről való elisme
rése egyáltalában nem függ attól, hogy a kormányzat milyen ideológiai 
alapon áll. A mi Magyarországi Evangélikus Egyházunk és annak tagjai 
szívesen és jó lelkiismerettel működnek együtt az ideológiai különböző
ség fenntartásával Kormányzatunkkal, amely népünk előrehaladását, bé
kéjét és életének szebbé tételét szolgálja.

Az Egyezmény 20 éves évfordulóján Magyarországi Evangélikus Egy
házunk Országos Presbitériuma már deklarálta, hogy az Egyezményt jó 
nak és hasznosnak tartja és annak elvi alapjait a maga számára a jövőre 
nézve is kötelezőnek ismeri el. Ez továbbra is számunkra a magyar nép 
államának elismerését, népünk fejlődésének segítését, munkás hazasze- 
retetet, hazafiúi kötelességeink teljesítését és a szocializmus vívmányai
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nak megőrzését, illetőleg a megőrzés segítését jelenti. Meg vagyunk győ
ződve arról, hogy egyházunkban rejlő erkölcsi erő gyümölcsöző lehet né
pünk életében.

Felelősség az emberért és az emberiségért

Arra nincs lehetőségem, hogy ezen a helyen részletesen kifejtsem 
azokat a teológiai megfontolásokat és eredményeket, amelyekre Magyar- 
országi Evangélikus Egyházunk, de ezen túlmenőleg a magyar protestan
tizmus az elmúlt 20 esztendőben eljutott. Annyit azonban szerénytelen
ség nélkül elmondhatunk, hogy teológiai munkánk jelentős eredménye
ket tud felmutatni, amelyeknek alapján gyümölcsözően végezhetjük szol
gálatunkat hazánkban, sőt ezek az eredmények olyanok, amelyek az egy
házak ökumenikus közösségében is elismerést váltottak ki és jól haszno
síthatók. Teológiai eszmélkedéseink elsőrenden arra irányultak és most 
is arra irányulnak, hogy miképpen tudnánk Jézus Krisztus nyomában 
járva szolgálni embertársaink között. Bármennyire elsőrendű szolgálata 
az egyháznak az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása ál
tal az egyén lelki üdvösségének munkálása és ápolása, az igaz egyház 
szolgálata soha nem korlátozódhatik az egyén lelki üdvöségének ápolá
sára, hanem ki kell annak terjednie az ember humanizálásának, az em 
beriség szocializálásának és az egész teremtettség békéjének szolgála
tára is. Ha az egyház ezzel nem törődik, könnyen bekövetkezhetik az a 
helyzet, hogy bár az egyház prédikál és a szentségeket kiszolgáltatja, 
végeredményben azonban már nem egyház. Teljesen igazat adok Iwand 
professzornak, aki éppen Teológiai Akadémiánkon tartott egyik előadásá
ban az atomkérdéssel összefüggésben merte kimondani azt,'hogy ebben a 
kérdésben való állásfoglalás eldönti van-e még igazi keresztyénség. Be
szélt arról, hogy a fasizmus idején Németországban a zsidók elpusztítását 
Sok keresztyén ember nem hozta összefüggésbe a keresztyén hittel. „Bár 
kereszteltünk, temettünk, eskettünk, úrvacsorát osztottunk, prédikáltunk, 
imádkoztunk, harangoztunk — mégsem voltunk keresztyén egyház és ke
resztyén emberek” mondotta Iwand professzor. Majd hozzátette, hogyha 
a keresztyén egyházak ma nem vetik be minden erejüket a világ számos 
sok területén éhséggel, szegénységgel, járványokkal és a háború vesze
delmével küszködő ember megmentéséért, akkor megtagadták önmagukat. 
Így mondta ezt a professzor „Akkor állhatnak még templomaink, zúg
hatnak a harangok, reprezentálhatnak a püspökök — ez mind semmi, az 
egyház nincs már.” Mivel ez valóban így van, azért egyházunk elvetette 
és elveti azt a spiritualista magatartást, amely kizárólag a lélek üdvös
ségével törődve fölényesen és hűvös távolságból néz az emberek testi- 
lelki nyomorúságaira, a sok éhezőre, az emberiség nagy családjának 
gondjaira és félelmeire, a világban található mérhetetlenül sok és sokféle 
emberi szenvedésre. Az az egyház, amely úgy gondolja, hogy „fő, hogy a 
lélek megmeneküljön”, a test úgysem használ semmit, miközben azzal 
áltatja magát, hogy ebben a felfogásban igazi keresztyén álláspont nyil
vánul meg, nem veszi észre, hogy már nem az evangélium alapján áll. 
hanem a görög dualizmus és egy eltorzított platonizmus alapján. Vagyis 
végeredményben egy jellegzetesen pogány magatartást vett magára.

Egyházunk és a magyarországi protestantizmus általában csak úgy tölt
heti be szolgálatát hazánkban és általában a világban, ha szereti az em 
bert, magára veszi az embernek minden gondját, fájdalmait és remény
ségeit, harcol minden embertelenség ellen, küzd a teljes emberségért, az 
emberi méltóság megbecsüléséért. Az emberi méltóságot és a teljes ém-
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berséget a mi időnkben elsősorban a háború, az éhség, a társadalmi igaz
ságtalanságok és a faji megkülönböztetés fenyegeti és korlátozza. Ezért 
az evangélium hirdetésével, az imádság gyakorlásával, a társadalmi igaz
ságosság érvényesüléséért való munkával, az éhség megszüntetéséért fo
lyó küzdelemmel a mi egyházunknak is a maga lehetőségei szerint ki 
kell vennie részét.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezekben a kérdésekben nem arról van 
szó — mint sokan gondolják, — hogy az egyház „vállaljon valamiféle 
szerepet” a súlyos kérdések megoldásában. Nem „szerepvállalásról” van 
szó. Az egyháznak azonosítania kell magát ezekkel a célokkal, a háború
tól, éhségtől és gyarmati elnyomástól elnyomorított emberrel és vele azo
nosulva kell öszefogni minden jóakaratú emberrel a megoldásokért.

A bibliai fogalmak jelentőségének kibővülése

Mivel az evangélium világosságában így ismertük fel szolgálatunk 
tartalmát és célját, számos bibliai fogalom jelentése kibővült, sőt meg
változott a mi számunkra. Felismertük, hogy az evangélium  nem veszi ki 
az embert a természeti és történeti összefüggésekből, hanem a földi lét 
egész teljességében látja az embert, tehát testiségében és lelkiségében. 
Éppen ezért az evangélium hirdetésének célja nem egyszerűen a hit éb
resztése, hanem a teljes emberség munkálása is. Az evangélium arra ta
nít, hogy a világot és benne az embert nagyon komolyan vegyük.

A hit nemcsak bizalom az Isten iránt, hanem olyan hatalmas erő, 
amely az embert felszabadítja saját énje alól, felszabadítja a szolgá
latra, a testvéri szeretetre, az emberekkel való teljes szolidaritásra.

A keresztyén küldetés nemcsak a „hit terjesztését” foglalja magában, 
hanem az élet és a társadalom alakítását célzó törekvések vállalását is.

A misszió nemcsak az evangélium terjesztése, hanem egyben huma- 
nizáció is olyan világban, ahol az emberek maguk is küzdenek igazi em
berségükért és jólétükért. A keresztyén részvétel a misszióban magába 
foglalja az igazságos társadalmi rendért folytatott küzdelmet is.

A megtérés nem pusztán egy bizonyos egyén lelki élménye, hanem 
ahhoz a Krisztushoz való térés, Akinek az egész emberséghez köze van. 
így a megtérés mindig az egész emberi közösséghez való megtérést is 
jelenti. Ez pedig már végeredményben politikai cselekedet is.

A keresztyén reménység nemcsak Jézus Krisztus visszajövetelének 
a várása, hanem tettekre indító hatalom valósítása annak a társadalom
nak életében, aminek a teljessége Krisztus visszajöveteiekor lesz a 
miénk.

Ezek a teológiai felismerések vezetnek bennünket szolgálatunkban. 
Mivel így látjuk szolgálatunkat, azért tudunk szívből örülni annak a hír
nek is, hogy az Észak-amerikai Egyesült Államok elnöke rákényszerült 
arra. hogy megszüntesse a Vietnami Demokratikus Köztársaság bombázá
sát. Örülünk ennek, mert drága előttünk az emberi élet, a béke és az 
emberi méltóság. Reménykedünk abban, hogy Vietnam népe szabad és 
független országban él majd és építi békés jövendőjét.

A magyar Ökumené

Amikor végigtekintünk nemcsak egyházkerületünk, de Magyarországi 
Evangélikus Egyházunk utolsó 10 esztendején, Isten iránti hálával kell 
megemlékeznünk a magyar ökumené testvéri közösségéről. Köztudomá
sú, hogy a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa keretében egy
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házunk együttműködik és együtt szolgál a református, a baptista, a me- 
thodista, az ortodox és a szabad egyházakkal.

Az Ökumenikus Tanács keretén belül valamennyi tagegyház hűsége
sen ragaszkodva hitvallásaihoz a maga bizonyságtételével és színével 
gazdagítja a magyar Ökumenét. Az ökumenén belül, az együttmunkálko- 
dás során a tagegyházak kölcsönösen felismerték azokat a kegyelmi aján
dékokat, amelyeket Isten a másik tagegyháznak adott. Ezek a felisme
rések késztettek bennünket egymás ajándékainak megbecsülésére és egy
ben arra is, hogy saját egyházaink teológiáját és szolgálatát a másik tag
egyház teológiájának és szolgálatának tükrében mérjük le. Ezzel inspi
ráltuk egymást a nyitottabb szívre és nyitottabb értelemre.

A magyar Ökumené az utolsó 10 esztendőben igen jelentős teológiai 
munkát végzett. Egymás után készítettük el azokat a teológiai munká
kat, amelyekkel megismertettük nemcsak magyarországi evangéliumi 
egyházaink lelkészeit és gyülekezeteit, hanem az egyházi világszerveze
teket és azoknak tagegyházait. Különösén is sokat fáradoztunk a Keresz
tyén Békekonferencia munkája érdekében, de egy nagylélegzetű közös 
teológiai munkát juttattunk el az elmúlt nyáron az Egyházak Világtaná
csa uppsalai nagygyűlésére is. Ezek a munkák nem maradtak eredmény 
nélkül az ökumenikus mozgalomban.

A magyar Ökumené kétségtelenül nagyon megerősödött az utolsó év
tizedben mind az egymás iránti szeretet, mind a közös munkálkodás vo
nalán. Ez elsősorban Dr. Bartha Tibor püspök úrnak köszönhető, aki 
nemcsak idehaza, hanem külföldi egyházi fórumokon is rendkívül sokat 
és nagyon eredményesen munkálkodott. Az ő és a többi református püs
pök szolgálata révén megerősödött és meggazdagodott a magyarországi 
evangélikus és református egyház viszonya is. Magunk részéről a jövőben 
is szeretnénk a magyar ökumené szolgálatát gazdagítani, még jobban el
mélyíteni, erősíteni és a közöttük fennálló testvéri közösséget még őszin
tébbé és még gyümölcsözőbbé tenni.

Gyülekezeteink élete

Az Egyházkerületi Közgyűlés szíves hozzájárulását kérem ahhoz, 
hogy ne kelljen a nyolc Déli Egyházkerületben levő egyházmegyéről kü- 
lön-külön jelentést tennem. Valamennyi egyházmegye esperese nagyon 
részletes jelentést terjesztett az egyházmegyei közgyűlések elé. Ezek a 
jelentések felölelték nemcsak általában az egyházmegyék életét, hanem 
egyenként a gyülekezetek életét is. Az esperesek elemezték a gyülekeze
tek életét, felmutatták a pozitív vonásokat és takargatás nélkül rámu
tattak a hiányosságokra is. Ezekkel együtt az esperesek megoldásokat is 
javasoltak különböző kérdésekre vonatkozólag. A jelentésekből az is ki
tűnt, hogy az esperesek rendszeresen látogatják a gyülekezeteket, a 
presbitériumokat, gyakran tartanak háztartási vizsgálatokat. Vannak 
olyan esperesek, akik ebben az esztendőben egyházmegyéjük valamennyi 
gyülekezetét meglátogatták. Az esperesektől kapott jelentések alapján 
néhány vonással megrajzolom a gyülekezetek életét.

A Déli Egyházkerületben jelenleg kereken 150 anyagyülekezel van, 
amelyekhez számos leány- és szórványgyülekezet tartozik. A 150 gyüleke
zetben 180 lelkész, illetőleg segédlelkész, továbbá 8 női, teológiát végzett 
lelkészt munkatárs tartozik.

A gyülekezetekben zavartalanul folyik az igehirdetés istentisztelete
ken, bibliaórákon, konfirmáció órákon, gyermek-bibliakörökön, sok he
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lyen iskolai hitoktatás keretében, továbbá keresztelések, esketések és te
metések alkalmával. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az istentisz
teletek és a bibliaórák, valamint a kazuálék alkalmával végzett szolgá
latok számában lényeges változás nincs.

Ami az alkalm ak látogatottságát 'illeti, arra vonatkozólag ugyancsak 
azt mondhatjuk el, hogy lényeges változást általánosságban nem tapasz
taltunk. Egyes gyülekezetekből az istentiszteletek látogatottságának nö
vekedését jelentik a lelkészek, más gyülekezetekből csökkenésre hívják 
fel a figyelmet. Vannak gyülekezetek, amelyek e tekintetben egyházme
gyéjükben pár évvel ezelőtt még az istentiszteleten résztvevők fogyásá
ról voltak ismeretesek, ugyanezekben a gyülekezetekben most a növeke
désről adnak számot, más gyülekezetekben viszont ennek fordítottja tör
ténik. A fogyás inkább a városi és az alföldi gyülekezeteket jellemzi, a 
növekedés pedig több Pest megyei gyülekezetet.

Nem vitás, hogy a szekularizáció a mi egyházunkban is érezteti ha
tását, de semmiképpen nem nagyobb mértékben, mint a nyugati orszá
gok egyházaiban. A templomlátogatottság a legtöbb helyen még mindig 
nagyobb, mint a legtöbb nyugati evangélikus egyházban. Kétségtelen, je
lentős problémát okoz gyülekezeteinkben az iparosodással együtt járó el
vándorlás. Van néhány olyan gyülekezetünk, amelyekből az utolsó 10 
esztendőben a gyülekezeti tagok 40—50 százaléka vándorolt el városokba. 
Ugyanakkor a városba vándorolt, régi gyülekezetükből kiszakadt evangé
likusok a legtöbb esetben nem kapcsolódnak be új lakóhelyükön az egy
ház életébe. Ezzel összefüggésben kell megemlítenem, hogy az Alföldön 
tervszerűen és fokozatosan folyik a tanyavilág felszámolása és a tanyák
ról új központokba került gyülekezeti tagok megtalálása nem könnyű fel
adat lelkészeink számára. Mindezekkel a tényekkel reálisan kell szá
molnunk és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása mellett, fára
doznunk kell azért, hogy a régi gyülekezetekből elvándorolt gyülekezeti 
tagok új helyükön gyülekezetre találjanak.

Ugyancsak a realitások alapján meg kell szabadulnunk a gyülekezeti 
tagokat illetően a létszám igézetétől. Nem szabad azt gondolnunk, hogy 
a gyülekezetek értékét a gyülekezeti tagok mennyisége adja meg. A té
nyek azt mutatják, hogy kisebb létszámú gyülekezetek gyakran az ige
hirdetések és a szolgálati alkalmak megbecsülésében a nagyobb gyüleke
zetek előtt járnak.

Több egyházmegyéből azt jelentették az esperesek, hogy az úrvacso
rával élők száma fokozatosan nő. Vannak egyházmegyék, amelyekre ép
pen ez jellemző. Vannak olyan jelentések is más területekről, ahol bizo
nyos csökkenést tapasztalnak. Úgy gondolom, hogy az úrvacsora szeretet- 
közösség-jellegét lelkészeinknek az eddiginél jobban kell kidomboríta
niuk igehirdetéseikben és az egyéni beszélgetésekben egyaránt.

A lelkipásztori látogatásokat senki nem akadályozza. Van olyan lel
készünk, aki évente legalább kétszer végiglátogatja minden családját, 
mások viszont eléggé felületesen végzik ezt a szolgálatot. Ezt a szolgála
tot egyfelől hűséggel, másfelől tapintattal kell végezni. Azokat a csalá
dokat, amelyek kifejezésre juttatják, hogy nem igénylik a lelkész ilyen 
szolgálatát, nem szükséges felkeresni, viszont akiknek a lelkipásztori lá
togatás nemcsak jól esik, hanem azt kifejezetten igénylik is, azokat hűsé
gesen látogatni kell, mert az igehirdetés mai szolgálata elképzelhetetlen 
a gyülekezeti tagokkal való személyes kapcsolat nélkül.

A gyülekezeti tagok áldozatkészsége általánosságban növekedőben 
van. Egyes egyházmegyékben egy lélekre eső adakozási átlag 60—80 fo
rint körül van, másutt csak 30—40 forint körül. Látásom szerint bármi
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lyen jelentős jelenleg a gyülekezeti tagok önkéntes adakozása, ha a jö
vőben fenn akarjuk tartani a lelkészi állásokat, a Teológiai Akadémiát, 
intézményeinket és kormányzati szerveinket, az csak úgy lesz lehetsé
ges, ha a mainál sokkal nagyobb mértékben adakoznak majd a gyüle
kezeti tagok. Államunk jóvoltából jelenleg jelentős államsegélyt élve
zünk és pedig az Egyezményben megjelöltnél jóval nagyobb mértékben. 
Senki előtt se legyen titok, hogyha államunk a következő években ad is 
államsegélyt, egyre gyorsabban be kell rendezkednünk arra, hogy ma
gunk lássuk el magunkat. Félek attól, hogy az a nagyméretű segélyezés, 
ami gyülekezeteinkben az elmúlt 10 esztendőben egyfelől a Lutheránus 
Világszövetség jóvoltából, másfelől a különböző felső egyházkormányzati 
szervek segítsége révén történt, olyan elgondolást ébresztett sok lelkész
ben és gyülekezeti tagban, hogy ez most már mindig így lesz és e miatt 
nem tettek kellő lépéseket azért, hogy a gyülekezetek anyagilag jobban 
a maguk lábára álljanak.

A gyülekezetekkel kapcsolatban újra elmondom azt, hogy a lelkészi 
szolgálatot az eddiginél jobban kell racionalizálnunk, ami azt jelenti, 
hogy több egymás mellett fekvő gyülekezetet össze kell vonnunk, hogy 
így anyagilag is jobban tudjuk biztosítani a lelkészi állások fenntartását. 
Ma még 200—300 lelkes gyülekezetekben is fenntartjuk a lelkészi álláso
kat, ugyanakkor, amikor számos nyugati országban élő egyházakban, 
már több ezres gyülekezetek nem tudnak lelkészhez jutni.

Örömmel -kell jelentenem azt, hogy több gyülekezetünkben új épü
letek készítésénél és régi épületek revonálásánál a gyülekezeti tagok 
rendkívül sok társadalmi munkát végeztek. Egyes lelkészek vezetésével 
végzett kétkezi munka sok helyen sok tízezer forint értékű. Nem tudom 
valamennyi gyülekezet nevét felsorolni, ahol ilyen jelentős társadalmi 
munka folyt, de szeretném megemlíteni Hartát, Aszódot, Dunakeszit, 
Bp-Zuglót, Bp-Angyalföldet, Hidast, Balatonszemest és Pécset.

Lelkészeink

Anélkül, hogy az önáltatás és dicsekedés bűnébe esnék, jó lelki
ismerettel tudom elmondani, hogy az utolsó 10 esztendőben lelkészeink 
és lelkészcsaládjaink életkörülményeinek javításáért igen sokat tettünk. 
Elsősorban a szórvány-lelkészek gondjain igyekeztünk enyhíteni. E célból 
szerveztük meg a Központi Alapot, amelyből kiegészítettük a szórvány- 
lelkészek fizetését az országos lelkészi átlagra. A szórványoffertóriu- 
mokból segítséget adtunk a szórványgyülekezeteknek, a szórvány útikölt
ségek bizonyos fedezésére. A legtöbb szórvánnyal rendelkező, nagy uta
kat járó lelkészeknek a Lutheránus Világszövetség adományából gépko
csikat adtunk. Egyházkerületünkben már 9 szórványgyülekezet lelkésze 
végzi szolgálatát ilyen gépkocsival. Segítettük a lelkészcsaládokat, hogy 
országunkban és külföldön üdülhessenek. A Mátrában és a Balaton mel
letti két lelkész-üdülőben évenként sok lelkészcsalád, nagyon kedvezmé
nyes áron pihenhetett. Csak ebben az esztendőben Egyházkerületünkből 
6 lelkészcsalád a Német Demokratikus Köztársaságban, 2 család Finnor
szágban, 1 Svájcban, 1 Ausztriában nyaralhatott több héten keresztül 
egyházunk áldozatából és külföldi testvéreink szeretetéből. — Az egyház 
vezetőség kérte a gyülekezeteket arra, hogy a lelkészlakásokat mindenütt 
modernizálják és biztosítsanak a lelkészcsaládoknak olyan otthont, 
amely megfelel a követelményeknek. — Államunk jóvoltából valamennyi 
lelkészcsalád élvezi a társadalombiztosítás óriási előnyeit, orvosi és

34



gyógyszerellátásban egyaránt. — A lelkészi fizetések túlnyomó többsége 
megegyezik más magyar dolgozók kereseti átlagával, több helyen pedig 
azt felülhaladja. Tisztában vagyok azzal, hogy még van tennivalónk e 
tekintetben, de azt meg kell mondanom, hogy a lelkészi fizetések egyen
lősítésének nem vagyok híve, mert ez hozná a legnagyobb egyenlőtlen
séget. Aki nagyobb gyülekezetben van és ennek folyományaképpen kell, 
hogy többet is dolgozzék, fizetés tekintetében nem lehet egyenlő azzal, 
aki kisgyülekezetben kevesebbet dolgozik. — A nyugdíjak rendezése 
most folyik egyházunkban és remélhetőleg megnyugtató megoldást tu
dunk találni. — Arról se feledkezzünk el, hogy az elmúlt 10 esztendő
ben tervszerűen juttattunk szórványgyülekezetekből lelkészeket nagyobb 
gyülekezetekbe egyúttal jobb anyagi körülmények közé is.

Szolgálataim

Nem kívánok saját szolgálataimmal részletesen foglalkozni. A jegy
zőkönyvhöz csatolandó mellékleten legalább egy részét felsoroljuk kül
földi és hazai szolgálataimnak. A külföldi szolgálatokról és egyházi vi
lágszervezetekkel kapcsolatos munkámról az Országos Közgyűlésen te
szek jelentést. Itt mégis megemlítem, hogy az elmúlt 10 esztendőben ki- 
szélesedett ökumenikus szolgálatunk. Sok egyházzal vettük fel a kapcso
latot négy világrészben. Ezen kívül gyümölcsöző kapcsolatunk van a Lu
theránus Világszövetséggel, az Egyházak Világtanácsával, a Keresztyén 
Békekonferenciával és az Európai Egyházak Konferenciájával. Itt nem 
lehet felsorolni azokat az alkalmakat és munkákat, amelyeket ezen a te
rületen magam is igyekeztem elvégezni.

Hazai vonatkozásban résztveszek az Országos Béketanács, a Haza
fias Népfront Budapesti Bizottsága, a Magyarok Világszövetsége munká
jában. Kiemelten kell megemlítenem, hogy magyar népünk bizalmából 
tagja vagyok a Béke-Világtanácsnak.

Jubilánsok köszöntése

Az Egyházkerületi Közgyűlés színe előtt szeretnék négy jubiláló gyü
lekezetet köszönteni. Ebben az esztendőben 250 éves a kiskőrösi, a györ- 
könyi és a békéscsabai gyülekezet és 100 esztendős a pécsi gyülekezet. 
Legyen Isten áldott e gyülekezetek megtartásáért, a bennük elvégzett 
szolgálatokért. Ő adjon erőt a gyülekezeteknek és vezetőiknek további 
hűséges szolgálatra.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Dr. Mihályfi Ernő országos fel - 
ügyelő urat, aki szeptember 3.-án töltötte be 70. esztendejét. És ebből az 
alkalomból magas állami kitüntetésben részesült. Köszönjük szolgálatát, 
amelyet 16 esztendőn keresztül mint egyetemes, illetőleg országos fel
ügyelő közöttünk elvégzett. Jó egészséget kívánunk további szolgálatához.

Testvéri szeretettel köszöntöm D. Koren Emil pesti esperest, aki 10 
esztendeje tölti be a püspökhelyettesi szolgálatot. Köszönöm szolgálatát, 
hűségét és velem való együttgondolkodását. Külön is értékes számunkra 
az a munka, amelyet a finn és magyar egyházak kapcsolatainak mélyí
tésében elvégzett. Örülünk annak, hogy a helsinki Teológia díszdoktorá
tussal tüntette ki.

Nem feledkezhetem el arról sem, hogy Friedrich Lajosné 10 esztendő 
óta végzi hűséggel szolgálatát a Déli Egyházkerület püspöki irodájában. 
Köszönöm szolgálatát.



A köszönet szavúA köszönet szava

Nem fejezhetem be jelentésemet, hogy e helyről is köszönetet ne 
mondjak az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének, Prantner József el
nök úrnak sok segítségéért és megértéséért. Köszönöm Miklós Imre el
nökhelyettesnek, Grnák Károly főosztályvezetőnek és Straub István fő
osztályvezetőhelyettesnek segítségét.

Köszönöm a Teológiai Akadémia professzorainak, hogy 10 eszten
dőn keresztül igen nagy segítséget adtak egyházunk mai útjának teoló
giai tisztázásához. Köszönöm jó tanácsaikat, mellettem-állásukat és ba
rátságukat.

Köszönöm az Egyházkerületi Presbitérium tagjainak, valamint az 
espereseknek és egyházmegyei felügyelőknek, valamint valamennyi lel
késznek, gyülekezeti felügyelőnek és presbiternek segítségét és szolgála
tát.

Végül köszönöm Dr. Ottlyk Ernő püspöktársam bizalmát és támoga
tását. Kívánom, hogy püspöki szolgálata áldott és gyümölcsöző legyen 
egész egyházunkban.

Isten iránti hálával teszem le jelentésemet az Egyházkerületi Köz
gyűlés asztalára. Istentől kérek erőt és bölcsességet, hogy szolgálatomat 
be tudjam tölteni addig, ameddig ő akarja.

Magamat az Egyházkerületi Közgyűlés szeretetébe ajánlva, tisztelettel 
kérem jelentésem elfogadását.

Budapest, 1968. november 14-én.
D. Káldy Zoltán 

püspök
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Szemle

Az evangélium Indiában

Ez a téma mindenekelőtt kettős feladatot ró reám: az evangé
lium hirdetésének meghatározását és a mai India jellemzését.

Az evangelizációra vonatkozó általános irodalom gazdagsága el
lenére is szükség van az evangélium hirdetésének meghatározására, 
a mi konkrét helyzetünk szempontjából. Az evangélium hirdetésé
nek Indiában kapcsolatban kell lennie sajátos nemzeti történetünk
kel, örökségünkkel, kultúránkkal és szükségleteinkkel, s ezért külö
nösen is a következő területekre kell kiterjednie:

1. Az evangélium hirdetése mint evangelizáció nem lehet többé 
valami kellemes vallásos gyakorlat, szabványos társalgás céljából. 
Amíg nem tesszük világossá, hogy mi teszi az evangéliumot evan
géliummá, igazán nem beszélhetünk evangelizációról.

2. Az evangélium hirdetésének viszonyulnia kell ahhoz a sokré
tű társadalomhoz, amely megoszlik a különféle vallásos gondolat- 
rendszerek alapján. Hazánkban versenyre hív a különböző vallások 
együttélése. Többé nem lehet azt mondani, hogy az evangelizáció az 
egyik vallás fölényes beszéde a másikhoz. Ez azt is jelenti ma, hogy 
ki vagyunk téve a különböző vallások hatásának, hogy megtaláljuk 
helyünket ennek a vallásközi helyzetnek az összefüggésében. Más 
szóval az evangélium hirdetése nem jelenti az egyház monopóliumát 
sírra, hogy fölényesen szóljon máshitű emberekhez, hanem inkább a 
hitért való közös vállalkozássá kell lennie, ahogyan azt a különböző 
hitű emberek értik, és elsajátítani törekszenek különleges vallásos 
gondolatrendszerük révén.

3. Ma senki sem gondol komolyan arra, hogy az evangélium hir
detése csak valami nagyhangú prédikálás lehetne valamilyen kivált
ságos helyzetből, akár tetszik a hallgatóknak, akár nem. Sokkal in
kább látjuk a messzeágazó dimenzióit, amelyek átjárják annak a 
társadalomnak a szövevényét, amelyben élünk. Ne értsük félre ezt, 
mintha a szociális szolgálatot az evangéhumhirdetés alternatívájá
nak, vagy szükségszerű előkészítésének tekintenénk a lelkek meg
nyerésére. A társadalom és a nemzet felépítésével való kapcsolat az, 
amely jelentőssé vált az evangélium hirdetése számára.

Mit mondjunk a modern India jellemzésére? Ezen a ponton
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nem gondolok a gazdasági, politikai és társadalmi viszonyokra. En
nek leírása más szakértők feladata volna. Részemről egyszerűen az
zal a kérdéssel foglalkozom, hogy mi az a légkör, vagy hangulat, 
amelyben szó lehet az evangélium hirdetéséről.

1. A mai India hangulata páratlanul szekularizált. Minden szin
ten jelszóvá lett az eszményi nemzet eszményi kormányzattal, amely 
eszményi életfeltételeket teremt a polgároknak. Politikailag ez a 
társadalom szociális formáinak kifejlesztésében jut kifejezésre. Leg
alábbis ez volt Nehru jelszava. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy In
dia gyors ütemben vette át az élet szekularizációjának világméretű 
hatását és annak célkitűzéseit. Mi nem állíthatjuk meg ezt az ára
datot. Ebben a hangulatban a vallás megvédése a világiasságtól ké
telkedéssel, sőt ellenkezéssel találkozik. Ha a szekularizációt teszik 
első helyre, és a vallást mögéje, akkor ezt helyes viszonynak tekin
tik. De ha a vallást teszik első helyre, és a szekuláris világot mögé
je, akikor az ellenkezés és a gyanakvás hangulata támad. Ma mim 
egyház meg kell tanulnunk, hogy a határvonalak a vallás és a világ 
között gyorsan elmosódnak. De ennek már így kellett volna lennie 
mindig, és ebben a távlatban találhatunk természetes talajt az evan
gélium hirdetése számára.

2. Miért kellene egy vallásnak arra törekednie, hogy egyetlen 
legyen, és kisemmizzen más vallásokat, azok felülimúlásával, vagy 
éppen elnyomásával? Minden vallás szeretné kiterjeszteni naper
nyőjét, és a hinduizmus egyre inkább játssza az idősebb testvér sze
repét, aki a napernyőt kiterjeszti másokra, hogy aláálljanaik, és ol
talmat találjanak. Ebben az általános napernyő hangulatban komo
lyan f el kell tennünk a kérdést, hogy az evangélium hirdetése az er
nyő kinyitását és kiszélesítését jelenti-e, vagy a gabonamagot, amely 
földre esik, elhal és új életre sarjad. A keresztyénség egyetlenségé- 
nek az egész kérdése, ahogyan az egykor a misszió jelszava volt, új
ra átgondolandó és újraértékelendő a gabonamag szemszögéből, 
amely elhal, hogy újra éledjen.

3. Miért legyenek még mindig a nyugati misszionáriusok a ike- 
resztyénség szószólói és védnökei Indiában? Nem elég 'erős az indiai 
egyház, hogy érvényesítse és gyakorolja jogait, amelyeket alkotmá
nyunk biztosít? Az egyházon kívüli törekvést, amely meg akarja 
szüntetni a nyugati misszionáriusok részvételét az indiai egyház 
munkájában, annak a jogos kihívásnak a szemszögéből kell értékel
nünk, amelyet a modern India jelent számunkra. Helytelen azt gon
dolni, hogy amikor például vonakodnak meghosszabbítani misszio
náriusok vízumát, ez önmagában a keresztyénség iránt megnyilvá
nuló ellenszenv volna. Gyökerezzen meg a keresztyénség egészen az 
indiai talajban, boldoguljon indiai erőkkel és erőforrásokkal: ez az 
amire a mai India meg akar minket tanítani.

Dr. J. Kumaresan 
Madras
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E g y  papi arc

Sós György ,,Végtisztesség” című könyve egy kis faluba visz el 
bennünket. De hiába kéressük a térképen a nagykarádi járást, ben
ne Vidács községet, hogy egyszer, ha arra járunk, beszélgessünk a 
falu derék embereivel: tanácselnökével, téesz parasztjaival, gépállo
más dolgozóival, jó szomszédasszonyaival vagy a közöttük szolgáló 
evangélikus kollégával. Költött falu ez, de meg vagyok győződve, 
hogy napjainkban, közöttünk történt. Jelképes sírjai is vannak a te
metőben ennék a falunak. Tizenhét jelképes sír. Rajtuk egy évszám: 
1944. Halálozási helyek is megjelölve: Mauthausen, Auschwitz és 
Buohenwald. Steinberger Józsefné maradt meg a népes családból. A 
Róza néni, akit mindenki szeretett. Nyolc gyermeke és kilenc uno
kája lett áldozata a fajirtó kegyetlenségnek, sok szenvedése miatt 
tisztelettel tekintett a vallásosságában megmaradt zsidó asszonyra a 
falu. Az ő szenvedésének is vége szakadt. Meghalt. A jószívű szom
szédasszonyok mennek jelenteni a tanácsnak, hogy temettesse el, 
mint olyant, akinek nincs hozzátartozója. A nyári aratás idején a 
tanácselnöknek ezer-egy dolga van. Mégis neki kell a temetésről 
gondoskodnia. Ez még nem lenne baj, de a szomszédasszony úgy ér
velt, hogy a zsidóasszonyt a hite szerint kellene eltemetni, ez volt a 
kívánsága. „Nyolc gyereke halt meg és kilenc unokája, és egyik ko
porsója felett sem mondtak imát. Nem is volt koporsójuk ... Én 
nem tudom — mondta a szomszédasszony — hogy a zsidóknál hogy 
van a dolog a mennyországgal, de ennek a. szegény asszonynak annyi 
szenvedése volt, illendő volna, hogy megtegyük utolsó kívánságát.” 
Még a járáshoz is telefonált a töprengő tanácselnök. Papot szerez, 
egyházi temetést szervez ő? Elvesztette az ideológiai talajt a lába 
alól? A humanista eldönti benne a kérdést a temetés megszervezésé
nek javára. És mivel az egész járásban nem találtak zsidó rabbit, 
elmegy az evangélikus paphoz. Érdemes elolvasni a tanácselnök és 
a lelkész beszélgetését, kihámozni belőle jellemvonásaikat, dilemmái
kat, okos döntéseiket. Meglátni egy bölcsen döntő evangélikus lel
kész arcát, aki Isten ügyét képviseli egy kis faluban. Azért megy 
az evangélikus paphoz a tanácselnök, mert olyannak látta mindig, 
mint aki jószívű a szegény ember gyerekéhez. „Isten teremtett 
olyannak, amilyen vagyok” — hárítja el a lelkész a dicséretet. És 
amikor a tanácselnök nehezen kimondja a szót: „A segítségét sze
retném kérni”, akkor mosolyogva kérdi az őszhajú pap: „Miben se
gíthet a tanácselnöknek az evangélikus lelkész, de ‘ami az erőmből 
telik és a lelkiismeretem megengedi: megteszem.” Ezután kéri meg 
a zsidóasszony temetésére. Dilemmázik a lelkész. Végiggondolja az 
egészet. Mit szólnak majd hozzá a hívek? Elvégezheti jó lelkiisme- 
ettel? Ekkor jönnek a tanácselnök érvei: tisztelendő úr tanult zsi- 
dóul, azután meg mind kiirtották őket ebből a faluból, hát mi még
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annyit se tudunk megtenni, hogy egy imát mondjunk felettük? Hát 
olyan rosszat akar ő ezzel? A meggyőzött lelkész felkínálja az egy
ház gyászkocsáját, megegyeznek, hogy beszéddel lesz a temetés, és 
kezet fognak: „Beszéljen, amit hite enged, és amit a lelkiismerete 
mondat!” — ezzel búcsúzik a tanácselnök.

És a pap újra előveszi a héber bibliáját. Nehezen megy az ol
vasás. Rég nem tette, de most az evangélium ügyéért ezt is meg kell 
tennie. Az igaz ügyért. Egyedül kíséri a temetőbe a halottas kocsit. 
Végigondolja a zsidóasszony életét, végig a háború borzalmát. Imád- 
ságosan meditálva beszél az Istennek. Megvallja, hogy bántja a lel
kiismeret, mert nem kiáltott, amikor ebből a faluból is elvittek 150 
lelket.

Aztán elérkezik a temetés ideje. A tanácselnök szól először. 
Meghatóan. Emberségesen. Aztán Tordai tisztelendő úr beszél, őszin
tén, szívrehatóan: „Gyászoló Testvéreim! Könnyező gyerekek, uno
kák, rokonok helyett, imádkozó gyülekezet helyett, saját hite sze
rinti pap helyett a szégyenkező emberiség nevében lehajtott fejjel 
állok Steinberger Józsefné nyitott sírja előtt. Isten szolgája vagyok, 
de jólesik tudnom, hogy akik összegyűltek a sír körül, nem kérdez
ték egymástól, hogy ki kinek a szolgája, mert itt -most az emberisé
get szolgáljuk valamennyien. Ügy érzem, jó dolgot cselekszünk: 
olyat, ami más korban, más rendben nem jutott volna eszébe az 
embernek. Legyen emlékeztető ez a sír, hogy olyan kort éltünk át, 
mikor az emberiségnek még a sírban sem lehetett nyugovása, mert 
sokaknak még az sem jutott ezen a földön. Ne jöhessen vissza töb
bé a tömeges halál kora, a fiatal ne vágjon elébe az öregnek azon az 
úton, mert a természet rendje ellen van, ha a gyerekek hagyják ár
ván a szülőket. S ha meg is kell halnunk, egyenként érjen utol a 
halál, kit-kit a maga órájában és legyen időnk és legyen szívünk, 
hogy minden elköltözöttet mély megrendüléssel fektessünk örök 
nyugalomra. Legyen békesség a földön és ne legyen soha és sehol 
olyan temető, ahol több nevet kell egy kőbe vésni!” Azután meg
szólaltak az evangélikus templom harangjai. Tordai lelkész nehezen 
folytatta: „Nyugodjál békében és áldjon meg téged a te Istened a te 
hited szerinti imával. Jitgaddal vöjitkadas somé rabbá.” A furcsa, 
idegen szavak szálltak a levegőben a harangzúgásban, a földdübör
gésben. Senki nem értette, mit jelentenek, mégis amire a pap hosz- 
szan mondta a héber szöveg végén az Ámén-t, mindenki zokogott és 
egy új sír domborodott a temetőben. Ezzel a ikét mondattal fejező
dik be a könyv: „így temették el Steinberger Józsefnét, nyugodjék 
békében! És éljenek békében, akik eltemették!”

Így rajzolódik elénk egy papi arc. Egy ismeretlené, aki huma
nitásával is az evangélium Urát szolgálja!

Hegyháti János
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H a lo ttaink

Fenyvesi László
1937— 1968

Lelkészi karunk többsége nem ismerhette Fenyvesi Lászlót. Ahhoz a 
lelkésznemzedékhez tartoztt, amely az 1960-as évek elején végezte teo
lógiai tanulmányait.

Hódmezővásárhelyen született 1937. május 10-én. Elhunyt Csákvárott 
1968. június 29-én. Eltemették özvegy édesanyja kívánságára a hódmező
vásárhelyi temetőben.

Általános- és középiskoláit Hódmezővásárhelyen végezte. Innen ke
rült a Teológiai Akadémiára. Lelkésszé szentelte D. Káldy Zoltán püspök 
1965. július 1-én a Budapest Deák téri templomban.

Teológus társainak látása szerint „csendes, kevésbeszédű, zárkózott
ságra hajlamos fiatalember volt.” Három évig szolgált egyházában. Egy 
évet Békéscsabán mint segédlelkész, egy évet Fehérvárcsurgón mint ki
helyezett segédlelkész, egy évet Csákvárott mint helyettes lelkész.

Földi sorsát megközelítő hűséggel ez fejezi ki: „Idő előtt.” Idő előtt 
ment el életkorára való tekintettel. Fejfájára ezt írták: Élt 31 évet. Idő 
előtt ment el családi életére való tekintettel. Szemerei Teréziával kötött 
házasságából egy gyermekük született. A kis Zsuzsanna alig két éves 
korában apa nélkül maradt. Idő előtt ment el szolgálata szempontjából 
is. Öt évig készült a lelkészi szolgálatra. Három évig állhatott benne.

Életére még szüksége lett volna családjának, egyházának. Isten más
képpen határozott. Nem azt kérdezzük: Miért? Inkább hálát adunk 
mindazért, amit Isten rövid élete alatt is rajta keresztül áldásban nyúj
tott családjának, gyülekezetének, egyházának.

Szakáts László

Molnár Gyula
1884—1968

Amikor elment közülünk a költő szavai jutottak eszembe: 
„. . .  dalolt az Ősz, majd felkelt, 
körülövezte magát 
s elszállt a hegyek mögé.
De arany terhe ittmaradt.”
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Mint az ősz, mely továbbhalad, de áldása, a megérlelt termés itt ma
rad. — Ez a jellemzője Molnár Gyula áldásos életének és szolgálatának. 
Ő elment, de hűséges lelkipásztori munkájának, szelíd, csendes, alázatos 
lelkületének a gyümölcse „arany terhe” itt maradt. Ennek tanúja csa
ládja, gyülekezete s a szolgálatban utódja, akivel olyan szeretetben élt, 
mint szülő gyermekével. Évtizedeken keresztül végzett szolgálata mély 
nyomokat hagyott gyülekezetében: Bakonyszombathelyen és a filiákban: 
Bakonybánkon és Ászáron, melyekben 41 éven keresztül végezte hűsé
gesen munkáját. 1953-ban ment nyugdíjba, de utána is ittmaradt, hisz a 
hosszú évtizedek szolgálata lelkileg végleg idegyökereztette őt. S a temp
lomból vállukon vitték a temetőbe koporsóját gondnokai és presbiterei 
és kísérte szeretettel hálás gyülekezete szeretteinek és lelkésztársainak 
kíséretében, 1968. szeptember 29-én.

Élete az adatok tükrében így jelenik meg előttünk. Répcejánosfán 
született 1884. június 10-én. Gimnáziumba Sopronban járt, majd teoló
giai tanulmányait is ott végezte. 1909. augusztus 22-én szenteltetett lel
késszé. Mint s. lelkész Somlószőlősön, Pakson, Gyékényesen és a Budapest- 
Fasori gyülekezetben szolgált. Innét hívta meg lelkészéül a bakonyszom- 
bathelyi gyülekezet, melyben 1912—1953-ig szolgált.

Utolsó szolgálatának alapigéje ez volt: „Nékem az élet Krisztus”. Ko
porsója mellett az ige folytatásával együtt hangzott a bizonyságtétel: „Né
kem az élet Krisztus, a meghalás nyereség”.

Varga György

Csermák Elemér
1881 — 1968

A legöregebb generáció ismerte: mások talán hallották a nevét, pap
társai közül már nincs senki szolgálatban. Pályám kezdetén ismertem 
meg, de ő már akkor nyolc éve nyugdíjas volt.

1881-ben Tótkomlóson született papi család első gyermekeként. Édes
apja igehirdetései, édesanyja csendes imádságai nem maradnak hatás 
nélkül, mert a szarvasi gimnáziumban tett érettségi után beiratkozik a 
pozsonyi teológiára.

Alacsony termetű, törékeny testű, halkszavú ember Csermák Ele
mér. 1905-ben segédlelkész Orosházán, igehirdetései mélyen szántanak, 
hallgatói mindig meggazdagodva távoznak az Isten házából.

1907-ben lesz szentetornyai lelkész. Nagy területen szétszórt hívek 
pásztora ez a gyenge fizikumú ember, akinek ajkáról hangzik a bizony
ságtétel : Az Úr beszéde megmarad . . .

A gyülekezet már 15 éve önálló, de még nincs temploma.
Évről évre gyűjtik a pénzt s az első világháborút megelőző időkben 

már húszezer koronája van a gyülekezetnek. Az összeg egy részét hadi- 
kölcsönkötvénybe fektetik, másrészét takarékba teszik, mindkettő elér
téktelenedik.

Még alig alszik ki a náború tüze, újra neki kezdenek gyűjteni s most 
is eredményesen. Felépül egy csodálatosan szép kis templom, melynek
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színes ablakain áttör a nap fénye, mint Isten mosolya, karcsú tornya utat 
mutat a pusztai vándornak, harangjainak szava messzire hangzik, hívo- 
gatóan: Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok . . .

Én azt hiszem egyházunk történetében meg nem fordult elő, hogy va
laki, emberfeletti erővel mindent megtegyen azért, hogy gyülekezetének 
legyen temploma és amikor kész, nem prédikál benne!

1931. október 18-án Raffay Sándor püspök felszenteli a templomot és 
az ünnepi díszgyűlésen Csermák Elemér amikor befejezte az építés tör
ténetét, odaáll a püspök elé és kéri azonnali hatállyal nyugdíjazását.

25 év múlva, hosszas rábeszélés után prédikál a szentetornyai temp
lomban: Az Úr beszéde örökké megmarad!

70 éves korában nősül, felesége Sass Ilona szerető és megértő, önfel
áldozó hitves, aki tíz hónappal előbb engedelmeskedett Isten hívó sza
vának.

Csermák Elemér szerény, csendes munkása volt Istennek. Istenből 
élő lélek volt, lelke hárfáján soha el nem halkult az Istent dicsérő ének. 
Amilyen csendes és szerény volt az élete, olyan volt a halála is. Ráborult 
a halál sötét éjszakája, de ezen is átragyog az ige ígérete: Az Úr beszéde 
megmarad örökké!

Koszorús Oszkár
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F ó ru m

Problémák az esketési igehirdetés körül

Mit mondjak?

6000 lelkes gyülekezet egyik lelkészeként írom e sorokat. Kilenc éve 
vagyok ebben a gyülekezetben, ez nekem nagyjából 180 esketési igehirde
tést jelent. A jelenlevők ha változnak is, mégis ismétlődnek, mi tehát fel
tűnően nem ismételhetjük mondanivalónkat. Egy-egy tavaszi, vagy őszi 
szombat délután 3—4—5 pár áll az oltár előtt, de nem egyszerre, hanem 
egymásután. Ebben a helyzetben egyre égetőbbé válik a kérdés: mit 
mondjak?

Nem egyszerűen textusválasztás kérdéséről van szó. De ez is lényeges. 
Az új Agendában a régihez képest, mintha kevesebb alkalmasnak ítélt 
textus volna. Ez részint teológiai szűrést, részint más teológiát is jelent, 
amit én helyesnek tartok. De ez nem azt jelenti, hogy más textus nem 
kerülhet sorra. Akkor azonban így formálódik a kérdés — Agendán belül, 
vagy azon kívül: — milyen textust válasszak?

Mit vár a gyülekezet?

Falusi viszonylatban szólok. Azt hiszem nem túlzás: bizonyos szem
pontból az esketési szertartás a nap fénypontja. Menyasszony és vőle
gény legalább egy-két órára a falu életének középpontjába kerül. A temp
lomban is ők állnak a középpontban. Most minden értük van, róluk szól. 
Talán nagy önbizalommal, talán tele kérdésekkel, sőt aggódással állnak 
az oltár előtt. Talán csak szüleik akarata állította őket oda. Sokszor fel
ötlik a kérdés: várnak-e egyáltalán „tőlem” valamit, mit várnak?

Talán egyszerűen valami „szépet” várnak, olyat, ami megfelel az ün
nep hangulatának, ami fokozza a „fénypont” fényét. Tapasztalatból tu
dom: örülnek, ha kiemelem lépésük jelentőségét, beleszövöm beszédembe 
az eddig megtett útjukat, sokszor kérik, hogy említsem meg a szülőket, 
különösen, ha egyiknek, vagy másiknak valamelyik szülője már nem él. 
Legtöbben akkor vannak megelégedve, ha előkerülhetnek a zsebken
dők is.

Van persze másik eset is. Sokszor kifejezetten kérik is: rövid legyek. 
Néha tanújelét adják, hogy az esketési szertartást és a templomot „ódon
nak” tartják. Néha, amikor a násznép túlságosan „emelkedett” hangulat
ban érkezik meg, magam is úgy érzem: legyünk túl rajta minél előbb.

Persze vannak olyanok is, akikről tudom, hogy Isten áldását várják, 
vagy kérik. Ezek azok a fiatalok, akiket a konfirmáció és esküvő között 
is látok a templomban.
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Mi az Istentől kapott feladatom?

Fontos volna minél több homiletikai könyv ismerete. Magam többször 
elővettem már azokat a jegyzeteimet, amiket gyakorlati professzorom 
(Prőhle Károly) előadásai alapján készítettem. Most is szeretnék ebből a 
jegyzetből meríteni. Felhívom a figyelmet Hafenscher Károly cikkére is. 
A kazuális igehirdetés teológiai kérdései. LP. 1965. szept. és okt. számok.)

Nem tehetem túl magam a kázuson, annak ellenére, hogy nem annak 
megszólaltatása a feladatom. Ha nem is mostani értelemben, de a Bibliá
nak, főként Jézusnak minden igehirdetése „kazuális” volt.

Nem tehetem egyszerűen túl magam azon sem, amit várnak az esküvői 
igehirdetéstől. Nem mondhatom kérdéseikre egyszerűen: ez nem az én 
feladatom. Az esketési szertartás is istentisztelet, tehát nem a fiatalok 
állnak a középpontban. Mégis, róluk van szó, két élő ember házasságra- 
lépéséről. Nem feladatom a könnyekre fakasztás, ez olcsó és könnyű meg
oldás volna. De ha nem eléggé törődöm éppen azzal a két fiatallal, akik 
előttem állnak, túlságosan is szárazra sikerülhet az igehirdetés.

Nem tehetek le a két fiatal megismerésének követelményéről. Sokszor 
kivihetetlennek látszik, sokszor nekem sem sikerül. De tapasztalatom: 
más, ha ismerem. így tudom „megszólítani” őket.

Feladatom nem a házasság megkötése, hanem Isten rendjének meghir
detése. A házasság nem a templomi esküvőtől lesz „érvényes és legális”. 
A polgári házasságkötést kell érvényesnek tekintenünk (törvényeink ér
telmében elsődlegesnek is), mert azok minden esetben a kölcsönös, feltétel 
nélküli, egymásnak adott igenen alapulnak. Az egyházi funkció értelme: 
kérdés és felszólítás arra nézve, hogy „a házasfelek elfogadják és köves
sék I s t e n  rendjét”. „Különbség van érvényes, és Istennek tetsző házas
ság között” (Agenda). Jó ezt világosan látni, hogy ne keverjük össze a dol
gokat. Viszont ebből következik a lelkész feladata: Isten rendjének és 
igéjének hirdetése. Hirdetnem kell, hogy a házasság Istennek „jó” rendje 
(hálaadás!), és hirdetnem kell az Isten rendjéből folyó követelményeket 
a házastársak számára. Mi tehát nem á l t a l á b a n  a házastársak egy
más iránti felelősségéről beszélünk. A mi feladatunk Isten elé állítani a 
fiatalokat. Ezért helyes az eskü is — bár nem „biztosítás” — de értelme: 
kötelezettségemet Isten előtti kötelezettségnek tudom és vállalom.

Feladatom az evangélium hirdetése. Egyik lelkésztársamat megkérdez
tem: mi a lényeges az esküvői igehirdetésben? így válaszolt: a speciali
tásunk. Specialitásunk lényege az evangélium.

Mi nem általában a szerétéiről beszélünk. Elvétett esketési igehirdetés, 
amely így általánosságban „a szeretet himnusza” (pedig sok van ilyen!). 
Mi Istennek Krisztusban megbizonyított szeretetéből élünk. Ez a szere
tet: Isten legnagyobb segítsége, áldozata. Ez a szeretet: bűnbocsánat. Eb
ből merítve lesz a házasság keresztyénné. Ez teszi teljessé a házasságot. 
Es így előkerül a házasság krisztológiája is — ami egyébként sajnos hát
térbe szorul —: Krisztus és egyháza viszonya a házasság példaképe (nem 
fordítva!).

Keveházi László
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A z igehirdető műhelye

BÖJT 1, VASÁRNAPJA
Lk 9,38—45

A szinoptikusok egyöntetűen Jézus megdicsőülése után közvetlenül 
hozzák a beteg gyermek meggyogyításának történetét. Mk-hoz viszonyít
va Lk lényegesen tömörebben, kihagyásokkal mondja el a történetet, vi
szont a másik kettőtől függetlenül adja a 43. v. többször használt befeje
zés-formulát. A magyarázók megegyeznek abban, hogy a megdicsőülés 
történetével való öszefüggés azt a célt szolgálja, hogy megmutassák: a 
tanítványok egyedül maradva, Jézus nélkül semmire sem képesek, 
„nála nélkül semmit sem cselekedhetnek.” Pozitív fogalmazásban: Jé 
zus azért is gyógyított, hogy tanítványait tovább tanítsa hivatásukra, erő
sebb hitre vezesse.

Éles ellentét van a megdicsőülés hegyén és a hegy alatt történtek kö
zött. (Lásd: Raffael festménye!) Fenn Jézus istenfiúsága a legvilágosab
ban mutatkozik meg, lenn a legnagyobb emberi nyomorúság, a tanítvá
nyok tehetetlensége található. (Bizonyos párhuzam vonható 2 Móz 3,2 kk 
történetével: ameddig Mózes fenn van a hegyen, lenn nem jól mennek a 
dolgok.)

Amint Jézus lejön e hegyről, sokasággal találkozik. A tömeg azonban 
egyesekből áll, és Jézus pillantása észreveszi azt az embert, akinek szük
sége van rá. De fordítva is igaz: akinek szüksége van Jézusra, az is lép
jen ki a tömegből, ne bújjon el, keresse Jézust. Jézus egyes személye
ket karol föl, hogy „sokakon” segítsen.

Lk szerint egyetlen súlyosan beteg gyermekét viszi egy apa Jézus ta
nítványaihoz. Az orvos Lukács a betegség pontos diagnózisát adja: epi
lepsziában szenved. Az akkori szemlélet szerint tisztátalan, démoni lé
lek gyötri a beteget.

A szeretett gyermek, rokon nyomorúságát látni mindenkinek nagy 
fájdalom. Az igazi szeretet mindig részvéttel van a másik baja iránt. Az 
igazi szeretet az emberiség határáig tágulva nyugtalan, amíg bárhol, bár
milyen emberek, bármiért „kegyetlenül szenvednek”.

A test nyomorúságai megfosztanak bennünket „emberi méltóságunk
tól.” A sátáni erőknek mindnyájunkon van „kiskapuja”, hogy belénk 
jutva hatalmukba kerítsenek. Elég belépnünk valamelyik nyomorékokat 
gondozó szeretetotthonunkba vagy idegszanatóriumba, hogy örökké ma
radandó képet nyerjünk a rontó erőkről. Minden betegség azt hozza ma
gával, hogy az embert lebénítja. így pedig az ember nem tudja betölteni 
azt a hivatást, amit Isten adott neki. Jézus ismeri a gonosz erőknek ezt 
a rontását, azért folytat halálig — és győzelemig tartó harcot ellenük.

A tanítványok, akik már örvendeztek, hogy minden rossz lélek en
ged nekik, most nem tudják a gyermeket meggyógyítani. Nem tudják 
betölteni kapott megbízásukat (Lk 9,6,10). Pedig logikusan várt segítséget
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tőlük az apa: ha Mesterüknek van hatalma a romboló erőkön, akkor 
nekik is hatalmukban áll a segítés.

A tanítványok nem azért vallanak kudarcot, mert Jézus testben távol 
van tőlük, hanem azért, mert nem tudtak valóságosan Jézus nevében cse
lekedni. Jézus ereje által csak az cselekedhetik, aki lélek szerint egy vele 
útjának vállalásában. A tanítványok „önmagukra és nem Jézusra nézve 
és benne bízva akarták megoldani feladatukat. Még mindig nagyra érté
kelték magukat és kevésre Jézus hatalmát. Ebből a hitetlenségből követ
kezik erőtlenségük.” (Prőhle K.) Mi is sokszor állunk betegágy előtt. 
Vigasztaló szavakat akarunk mondani. Néha nem megy, olyan üresen ko
pognak szavaink. Máskor hitünkről kellene bizonyságot tennünk és meg
győzni a kérdezősködőt. Nem sikerül. Majd Jézus példája nyomán valami 
jó dolgot akarunk véghezvinni, de tehetetlennek bizonyulunk. Mesterünk 
válasza nekünk, mai rossz tanítványainak is ez: „A ti hitetlenségtek 
miatt” (Mt 17,20) van így. Nem használhatjuk vigasztalásunkra, hogy lám 
Jézus első tanítványainak sem sikerült minden. Inkább lássuk meg, hogy 
mennyire szükségünk van Jézusra! A Jézus közelében élő embernek az
után nem csupán saját képességei, elgondolásai, ügyessége alapján kell 
élnie, hanem Krisztus segítő hatalmába vetett hitből. „Minden lehetséges 
a hívőnek”. (Mk '9,23) „Jézus világosan megfogalmazza a csőd okát. Az a 
baj, hbgy a tanítványok még mindig egészen népük fiai.” (Varga Zs.) 
Isten ellen való lázadásban „hitetlen és elfajult” nemzetségben élnek. (4 
Móz 14,27; 5 Móz 32,5.20.) Hitük, akárcsak a tömegé, az uralkodó mes
siás reménysége. Önigazsággal és önzéssel élnek Jézus környezetében. Ha 
elbizakodik az egyház, gőgössé válik a keresztyén ember, Isten mindig 
kudarcokkal mutat rá erőtlenségére s arra, hogy csak lélekben Krisztus
hoz kötötten végezheti feladatát.

Jézus haragosan fakad ki tanítványai ellen, akik türelmét sokszor 
próbára teszik szívük restségével és értetlenségükkel. De Jézus jogos ha
ragjában sem fordul el tőlük — ellentétben velünk, akik alaptalan 
dühünkben is azt tesszük az emberekkel. Nem nyilvánítja őket alkal
matlanoknak, hanem fáradhatatlanul tanítja őket tovább, amint mai egy
házával is ezt teszi, és újra megtapasztaltatja, hogy milyen hatalmas is
teni erő van benne.

Egyetlen szavával megoldja az apa és fia sorsát. De ezzel nem ol
dódott meg még a többi ember élete. Nem gyógyult meg minden ember, 
megmaradt a többi ember megoldatlan nyomorúsága. A 44. versben Jé 
zus meg is mondja: nem úgy végzi el szabadító munkáját, hogy sorban 
egyenként minden szenvedést legyőz, hanem hogy értünk szenved.

Jézus szenvedésének első bejelentése után megdicsőülése közben is 
elhangzik Isten terve haláláról: szenvedésen keresztül kell megdicsőül- 
nie. (31. v.) Ez a nagyheti eseményekben éri el teljességét, de amint tex
tusunk eseményeiből is látjuk, Jézus már rajta áll a szenvedés útján. 
Nem elfogatásával kezdődik, hanem átvonul egész életén. Amint kezd 
megmutatkozni, hogy nem világi hatalommal és ítélettel valósítja meg 
messiási uralmát, hanem irgalmát és életét munkáló emberszeretetét 
mutatja meg gyógyításaiban, tanításaiban, az emberek hitetlen csodálko
zását, tanítványai tehetetlen kishitűségét kell elszenvednie. Sőt szenve
dése ma is folytatódik mai tanítványai hitetlensége miatt.

A sokaság, bár áhítattal csodálja Jézus cselekedetét, nem értette 
meg a gyógyítás csodájában mutatott jel lényegét. Csak azt a Hatalmast 
látják benne, akinek árnyékában bajoktól mentesen, boldogan élhetnek, 
de nem látják benne Isten küldöttét, aki a végső szabadulást, teljes meg
váltást hozza; akinek éppen ezért végig kell járnia útját, hogy minden
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ember megszabadulhasson átkos nyomorúságaitól, megkötöttségeitől, bű
nei következményeitől, a Sátán és a bűn hatalmából.

A tanítványok sem tudják komolyan venni Jézus szenvedésére vo
natkozó szavait. (45. v.) ök sem értik, hogyan győzhet az Emberfia úgy, 
hogy emberek áldozatává lesz, és ez ellen sem ő, sem Isten nem tesz sem
mit. .,A halálba menő Isten nem nekik való gondolat.” Mégsem kérdezik 
meg Jézust, nehogy összetörje saját elgondolásukat. Jézus pedig hagyja 
őket. Nem rak elhordozhatatlan terhet vállukra. Így neveli őket fokról- 
fokra. Nehéz dolog is a kereszt törvénye előtt meghajolni. „Esz, test és 
vér képtelen megérteni és felfogni, miért kellett Krisztusnak megfeszít- 
tetnie. Hogy pedig saját akaratából, szívesen vállalta, ezt még kevésbé 
érti meg. . . ” (Luther) Jézus szenvedése titkával egyedül marad. Ez Is 
hozzátartozik passiójához. Húsvétra és a Szentlélek erejére volt szükség, 
hogy a tanítványok megértsék és kövessék őt.

Böjt elején járunk. Valaki azt mondotta, hogy a 'böjt Isten szereteté- 
nek az újramegélése; a hamis elgondolások, hamis kegyesség elvetése és 
az igen és ámen- kimondása Isten minden bűn fölötti ítéletére és 
a Krisztusban adott megoldás elfogadása. Látnunk kell, hogy Isten 
„Krisztusban adott megoldása nem az emberi élet fölé emeli övéit, ha
nem beleállítja az emberi életbe. Nem úgy ad megoldást, hogy túllép 
övéivel az emberi életen és kérdésein, hanem úgy, hogy velük együtt egé
szen eggyé válik a kérdésekkel és újjáteremti az ember egész életét.” 
(Varga Zs.)

Rá kell állnunk arra az etikára, amelyet Jézus járt, és amelyre meg
tanította övéit, akiknek húsvét után addigi értetlenségük bizodalmas 
hitté változott. Ránk is áll, hogy „öröké nem lehet az a tanítványok és 
a gyülekezet jellemzője, hogy nem értik Urukat”. (Örömhír 95. lp.) Azzal 
a hittel kell élnünk és dolgoznunk, hogy az üdvösségünket megszerző Jé 
zus fölveszi magára az egész ember minden gondját-baját — az egyesét 
éppúgy mint a közöségekét. Vigyünk mindent eléje — mint az apa beteg 
gyermekét —, ami ma rászorul jelenlétére, újjáteremtő munkájára.

Elszomorít és bűnbánatra indít, hogy az egymás szeretetére, gondvi
selésére, segítésére bízott emberek egymásnak mennyi nyomorúságot 
okoznak, veszélyt jelentenek. . .  Viszont hálára és jót cselekvő aktivitásra 
indít az a reménység, hogy életünk végső soron a szabadító Isten kezében 
van, „aki az Ö tulajdon Fiának sem kedvezett, hanem őt mindnyájun
kért odaadta”. (Rm 8,32)

Bárdossy Tibor

Laikus kérdések és szempontok Lk 9,38—45-höz

Ha gyermekem beteg, eszembe se jut, hogy paphoz vigyem, orvosért 
szaladnék. Szimpatikus mégis az a bizalom, amelyet az édesapa maga
tartásából kiérezni. Miért beszél Jézus hitetlen és elfajult nemzetségről, 
mikor az apa hittel fordult Jézushoz! A központi mondanivalót nem az 
ördög—Jézus küzdelemben érzem, hanem az ember gyógyulásáért való 
küzdelemben. (25a) — Azt érzem nagyon igaznak, hogy a tanítványok 
mennyire tehetetlenek voltak, amikor Jézus éppen nem volt velük. (25a) 
— Miért Isten nagyságán ámultak el akkor, amikor Jézus gyógyított? 
Nem hagyták ki Jézus néhány mondatát, amelyben azt juttatja kifeje
zésre, hogy amit tesz, azt Isten erejével teszi? (25a) — A böjti alkalma
kon egyszer tisztázni lehetne a Jézus szándékával és halálával kapcsola
tos homályos kérdéseket. A mai betegségek mögött is emberfölötti démon
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személye áll? Ha nem hiszek is démonokban, azt kénytelen vagyok meg
látni, hogy betegségek mögött van valami, ami túl van a mi hatáskörün
kön, s ezt a valamit miért ne hívhatnánk „démon”-nak? (25a) — Idegösz- 
szeroppanás, lelki betegségek, iszákosság stb. megszállottságok-e? A ta
nítványok erőt és hatalmat kaptak minden ördög felett (9,1) és a beteg
ségek gyógyítására: mivel magyarázható itt a tanítványok kudarca? (13)
— Hogyan végzi Jézus az ördögűzést — ma? — 41.v.: mikor jutottak hit
re a tanítványok, ha Jézus itt hitetlen nemzedéknek mondja őket? (13)
— Miért használja Jézus önmagára ezt a kifejezést: Ember Fia? Isten 
Fia? (13) — Miért rejtetett el a mondás értelme a tanítványok előtt, és 
miért féltek Mesterüket megkérdezni a mondás értelme felől? — Szeret
nénk biblikus tanítást hallani az emberen — és földöntúli szellemi ha
talmasságokról. (13)

BÖJT 2. VASÁRNAPJA
Mt 12,15b—21

ISTEN FINOMKÉZ-POLITIKÁJA A VILÁGGAL
I. A szöveg megértéséhez

Evangéliumi összefüggésben ez a történet (történet, hiszen a csat
tanó nem egy ÓT-i prófécia szimpla idézésén, hanem egy bizonyos hely
zetben Jézusra applikálásában van) ritkán kerül szószékre. Ezért a ver- 
senkénti egzegézis elkerülhetetlen.

15. vers „Sokan követték és meggyógyította mindnyájukat”. Mivel 
az etherápeüszen a szokott értelemben vett gyógyítást jelenti, nem arról 
van szó, hogy csak betegek és nyomorékok követték volna, hanem arról, 
hogy a tömeg betegeit gyógyította meg (Mk 3,8kk).

16. vers. A messiási-titok kérdésköréből álljon itt csak a legvalószí
nűbbnek látszó: jóllehet Jézus Messiásnak tudta magát, a messiásvára
kozáshoz tapadt számos korabeli helytelenség miatt Jézus nem szívesen 
terjesztette a maga Messiás-voltát. Hogy mennyire bebizonyosodott ez, 
mutatja az a feltételezés, miszerint Júdás éppen ezt a titkot árulta el 
azoknak, akiknek ez a Messiás már nem kellett. (A . Schweitzer)

17. vers. Ez az ún. reflexió-idézet egy speciálisan mátéi idézetcso
portba tartozik (l,23;2,15k;4,14;8,17;13,35;21,4;27,9), melynél föltételezhe
tő, hogy egy írásban összegyűjtött idézetforrást használ, mely aram nyel
vű volt, így a görög fordítása eltér a LXX-tól. (Feine, Bultmann)

18. vers. A vasárnap jellegéből adódóan (Az Ür Szolgája) fontos a 
tisztázás ki a Szolga? Eredetileg az Ézsaiás szöveg nem direkt messiási 
ige, de már az ÓT gyakorlati igehirdetése szempontjából Izraelre értet
ték, majd a szűkebb értelemben vett kiválasztottakra. Amikor a gyüle
kezet egyértelműen Jézusra alkalmazza, nem hamisít, vagy belemagya
ráz, hiszen a bibliai gondolkodásban nem volt olyan éles határ az indi
viduum és a kollektívum között, mint ma. Nekünk is el kell végezni ezt 
a transzponálást s az egyházra alkalmazni a szolgáló küldetést és felada
tot (Pákozdy GPM 58/2.).
airetidzó: kiválasztani, adoptálni (aor.!: megkedvelt)
krizisz: (itt mispat, ill. a 20. versben tóráh) nem egyszerűen ítéletet, ha
nem emberek közötti rendet, „jogosságot”, ill. a kegyelmes, ember mel
letti döntés tudomásulhozatalát jelenti (apangelló, jód).

49



A 20. versben a névelők nincsenek (1. próbakiadás 1966).
21. vers: ethné — gój, eredeti gyöke szerint „saját feje után járó, szuve
rén”, minden Izraelen kívüli nép.

Eredmény: perikopánk beleillik a 12. fejezet, törvénynél az embert 
jobban szerető jézust alapállásba, amely a titokban, csendben munkál
kodással és ennek univerzálissá tételével bővül.

II. Meditáció a lehetőségeken

1. Bár az említett egyházra való alkalmazást nem érzem egyértel
műen jogosnak, az oltári ige alapján nem kizárt a „hogyan forgolódja
tok” kérdést témául választani és a csendes, céltudatos és segítő létfor
mát a hivő poliszetikának megmutatni.

2. Luther egészen gyakorlatiasan, már-már kázus ízűén magyarázza 
ezt a szakaszt. Címnek ezt adja: „Civódás által az igazság elvész. A tilos 
civódás és a szükséges vita közti különbség”. Jézus elrejtőzködése azt 
példázza, hogy a dühös ember elől ki kell egy ideig térni, a fecsegővei 
nem érdemes vitatkozni. Jézus nádszálat-féltő finom hívogatását így 
summázza: Menj Hozzá bátran, ne félj, nem ad mérget neked, nem áll 
bunkóval mögötted, nem fog megenni!

3. Lehetséges a hagyományos böjti belebonyolódás a vasárnapok 
adta jellegbe (A sátán Legyőzője, Isten Báránya, igazi Főpap stb.) s most 
az „ebed JW” téma fölött teologizálni. A prédikációban felesleges olyan 
mondvacsinált problémát megoldani végül, melyben a kép, mely erede
tileg az üzenet könnyebb megértését kívánta szolgálni, ma már maga is 
magyarázatra szorul.

4. Nem tévesztik el a textus bizonyos mondanivalóját azok, akik Jé 
zus csendes, szelíd működési stílusát emelik ki. Hálás és életbevágó fel
adat zajos korunkban csendről szólni. Zürichben már majd egy évtizede 
„Zajellenes Világkongresszus” volt, ami nem csoda, hiszen a 90 decibel 
fölötti zaj már fiziológiailag is ártalmas az egészségre s a mai városok, 
de a falvak zaja is időnként már meghaladja ezt. A zajok egy részét a 
gépek okozzák, de az emberek is kiveszik jócskán benne a részüket. 
Ugyanakkor rendkívül erős csend-igény is van. T. Rozewicz egyfelvoná- 
sosában a játékidő fele üres színpaddal és teljes hallgatással telik el. 
mert nem akarja az „agyonbeszélt” embert nagy szavakkal fárasztani 
(„Félbeszakított játék”), de H. Böll hőse is azokat a félpercnyi csendeket 
„játssza le” magának, melyeket hangszalagok vágása közben gyűjtött 
össze („Dr. Murke összegyűjtött csendjei”). Egy új beat-szám kórtünet
ként harsogja: „Bábel ehhez képest csöndes, nyugodt családi ház”.

Jézus csendes, propaganda-íztől mentes (tartalmában is!) beszéde és 
finom, még megrepedt nádszálat sem eltörő keze olyan lelkületet mutat, 
melyet érdemes böjtben hangsúlyozni és követésére szólítani.

Olyan átfogó diszpozíciót kell keresni, melyben nemcsak a textus 
egyes részigazságait emeljük ki, hanem amely egyesíti annak specifikus 
vonásait éppúgy, mint átfogó gazdagságát s ugyanakkor a konkrét gyüle
kezeti tagok helyzetére is tekintettel van.
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Megdöbbentő erejű képsort filmezett le egy csoport a Galapagosz- 
szigeten, mely különösen híres különleges állatvilágáról: a kicsiny szige
ten nyüzsögnek egymás mellett a hüllők és madarak milliói. A szigetnek 
csak egy kicsiny része más: a temető. Oda vonszolja el magát a megse
besült vagy erejétvesztett madár, majd lerogyva vergődve pislog a méte
rekkel fölötte keringő dögevőkre.

Mintha mi emberek hasonlítanánk ehhez a madárrajhoz. Ki a sebe
sülthöz, ki pedig a lecsapásra várókhoz, mígnem azok is lehufianak.

1. Segítségre szoruló em berek vagyunk
Azok voltak a Jézus után leselkedő dühösek, az utána tóduló betegek, 

de a testileg egészségesek is. Ebben mindenki egyenlő. Az is, aki ép nád
szálnak gondolja magát és a fényt még szóró mécsesnek: hiszen olyan 
könnyen öszeroppan a legerősebbikünk is, olyan könnyen kialszik a leg
lángolóbb is. Tekintsünk végig gyülekezetünk tagjain, mi mindenre szük
ség van ott. Van, akinek egészség kellene, van akinek lakás, van akinek 
kicsivel több pénz, van, akinek egy kis elfoglaltság s van, akinek csend 
és nyugalom. Tekintsünk végig országokon és népeken: ínségeken és ki
látástalan erőfeszítéseken, kiszolgáltatottságon és üres megelégedettsé
gen. Ki az, akiben reménykedhetünk?

2. Jézus szemében egyformán értékesek vagyunk
Különbségtétel nélkül segített minden emberen. Nem mindegy szá

mára, hogy mi történik velünk, akár egyénekre, akár az egyházra, akár 
az egész emberiségre gondolok. Az igehirdetésben feltétlenül ki kell 
domborodnia annak, hogy az „elvesztett reményű népek”, lázongó fiata
lok és reménytvesztett nyugdíjasok életrekeltése mennyire drága szá
mára.

Prédikáljuk ezt nagy hangon így: higgyetek Jézusban és minden jóra 
fordul, reménykedjetek benne s minden megoldódik!? Ilyen egyszerűen 
még mi sem merjük talán ezt kimondani.

3. Egyformán felelősek  vagyunk
Azt ellenben ki kell mondanunk, hogy Isten olyan emberré akar 

minket formálni, akikben lehet reménykedni, akikre lehet számítani, 
akik azért élnek ezen a földön, hogy nagyobb legyen a jólét, s kisebb a 
fájdalom; hogy nagyobb a kultúra és kisebb a nyomor; hogy nagyobb a 
szeretet és kisebb a gyűlölet. Legyünk Istennek olyan felelős munkatár
sai, akikben érdemes reménykedni.

Befejező illusztrációként s egyben öszefoglalásul lehetne használni 
a qumráni tekercsek feldolgozása közben jólismert restaurátori munká
ra, Az aztán tényleg finom kezet, nagy vigyázást és felelősségérzetet 
jelent. Durva kézzel, meggondolatlan munkával csak széttördelni, rom
bolni lehet.

Isten ilyen finom kézzel munkálkodik a segítségre szorulók között, 
csendesen és megértéssel bánik a számára oly értékes em ber javán, esz
közként használva minket ebben a felelősségteljes, de szép és érdemes 
munkában.

Ének: 414, 376, 586.
Imádság: Ágendában a 37.. 84.

Bízik László

I I I .  A z  ig e h ir d e té s  fe lé
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Laikus kérdések és szempontok Mt 12,15b—21-hez
Miért kell a meggyógyítottaknak hallgatniuk? Jézus nehezebbé akar

ja  tenni a hozzá vezető utat, hogy annál nagyszerűbb legyen a vele való 
találkozás? Érthetetlen ez a visszahúzódás Jézus részéről: tud segíteni a 
szenvedőkön, betegeken, most mégis megtiltja, hogy hírét vigyék tettei
nek. Tőle ezt várnánk, éppen az ellenkezőjét! (15) — van, aki sze
rint Jézussal a realitása mondatja ezt a tiltást: fizikai képtelenség, hogy 
Jézus minden szenvedőt meggyógyítson. — Feltételezhető, hogy Jézusban 
— mai kifejezéssel élve — orvos-etikai problémák merültek fel. De ez a 
gondolat idegen a Biblia világától. Jézus talán nem önmagáért parancsol 
hallgatást, hanem éppen a meggyógyítottakat akarja megkímélni sok 
hercehurcától, ami a klérus részéről fenyegethette őket. (Jn. 9,1—41). Más 
szerint Jézusnak nem volt elsődleges feladata, célja, hogy betegeket 
gyógyítson, Ö elsősorban azért jött, hogy megváltsa az emberiséget. Ezt 
ellentétesnek érzik az idézett prófécia „humanizmusával”. (15) — Mi az 
összefüggés a 17. v. és az előzők között? Ézsaiás hogyan mondhatta ezt, 
hiszen jóval Krisztus előtt élt? Milyen ítéletet hirdet? S ugyanakkor nem 
töri el a nádszálat? És noha ítéletet hirdet, Ö lenne a pogányok remény
sége? (12) — Orvos-házaspár: Egy-egy látványos gyógyulás után mi bi
zony büszkélkedünk a beteg előtt, és ha reklámoz bennünket, eszünk 
ágában sincs leinteni. Jézus magatartása emberileg-orvosilag érthetetlen. 
Az Ézsaiás-idézet bővebb magyarázatot igényel. (12) — Hangsúlyosnak 
érzem a 15. verset: Jézus a hozzá hittel közeledőkön segít. A 16. v. tilal
ma első olvasásra megdöbbentett, de aztán az ézsaiási idézet megértette 
velem, hogy az Jézus szerénységének, propaganda nélküli munkájának 
„megjövendölése”. Még nincs itt a Jézus ideje, nem akar feltűnést kel
teni. A megrepedezett nádon a kallódó, bűnös embert értem. (12) — El 
kell fogadnunk Máté feltételezését, hogy az ézsaiási prófécia Jézusban 
teljesedett be. (15) — Kettős iránya lehet a prédikációnak: 1. Jézus meg
váltani jött az emberiséget. 2. Nem huny szemet személyes életünk ter
hei felett (15).

BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Jn 1,35—40

A vasárnap általános jellege: bizalom az Isten segítségében. Jézus 
Krisztus, a világ Megváltója, aki Isten Bárányaként van egyházának 
népe előtt, bűnbocsátó kegyelméből élteti övéit minden napon.

36. vers. emblepszász a teljes figyelemnek, érdeklődésnek odairányu- 
lását jelenti. — 37. v. H. Diem utal ebben az összefüggésben arra, hogy 
János evangéliumában nincsen ún. elhívási történet. Itt mai textusunk
ban találunk valami hasonlót ehhez. Jézus követésének, tanítványává le
vésnek nincsen meghatározott útja. Nem feltétlenül olyan megrázó él
mény kell hozzá mint Péternél a nagy halászat, vagy Máténál Jézus egye
nes felszólítása. Van ilyen „vallásos” figyelés, amin át egyszer csak átüt 
a Lélek szikrája és a megszokott, hétköznapi eseményt existenciális él
ménnyé teszi. Az ilyen „hívás”, a prédikáción át, valakinek a személyes 
tanúskodásán át, magának Jézusnak a hívása. „A Szentlélek hívott en
gem az evangélium által. . . ” Ilyen értelmű igénkben Jézus követese. 
Több mint utána menés, Isten Leikétől indított gondolat és cselekedet.

Jézus részéről a válasz: megszólítja az embert. Ahogyan ez a talál

52



kozás lefolyik, mégis nem methodikája a Jézus követésének, hanem csak 
egy esete, hiszen Isten Lelkének nincs menetrende. — 39. v. „mintegy 
tíz óra volt”. Ez az idői meghatározás érzékelteti az eseménynek rendkí
vüli emlékezetes voltát. Érezhető ebben az az ujjongó öröm is, ami 
együtt járt az elmondott eseménnyel. — 38. v. Jézus első szava János 
evangéliumában. Nem sodró erejű program egyszerű megjelölése annak, 
itt van Jézus, az Isten Báránya.

Utalok Karner K.: Testté lett ige c. munkájának 294 kk oldalán vá
zolt fejtegetéseire. A zsidó teológiai gondolkodásban a bárány képe Deu- 
teroézsaiás megfogalmazásában kapott hangsúlyt. Ézs. 53,7. Burney sze
rint az araméi nyelvben a báránynak a jelölése: taljá. De ugyanez a szó 
jelenti a szolgát és a gyermeket is. Könnyen igaza lehet Burneynak, 
hogy Keresztelő János ajkán ez a mondat így is hangozhatott: Íme, Isten 
szolgája (Ebed Ja'hve), aki magára veszi a világ bűneit. Keresztelő János 
tehát az Ézs 53 értelmében látja Jézusban a megígért Messiást. Amikor 
azonban János evangélista írja le ezt a mondatot, új tartalmat is ad 
néki. Ö ugyanis már Húsvét felől nézi ezt az eseményt is, és a számára 
és a keresztyénség számára is Jézus bárány volta a páska bárány helyet
tes áldozatával gazdagodott. (?. Lásd G. Fitzer cikkét. Szerk.) Jézus bá
rány volta a pásika bárány helyettes áldozatával gazdagodott. Isten bára
nya tehát az Istentől rendelt és különleges küldetéssel bíró bárány. Ez 
több mint a zsidó vallásos szokás naponkénti áldozata. Olyan egyszeri es 
tökéletes áldozat, amit az egyiptomi kivonulás éjszakáján mint engesz
telési és a haláltól való megmenekülés irgalmas jelét adott az Isten. Jé 
zusnak mint ilyen páskabáránynak a képe nemcsak János evangélistánál, 
de Pálapostolnál 1 Kor 5,7, Péternél 1. Pt 1,18—20 és a Jel 5,6—10-ben is 
ismeretes. Keresztelő János számára az Istentől küldött Messiás inkább 
bíró, akinek szórólapát van a kezében, és aki a polyvát megégeti. Az 
Evangélista azonban úgy fogalmazza meg és értelmezi Keresztelő János 
szavait, hogy abból felismerhető legyen Jézusban az igazi páskabárány, 
aki az egyetlen és igazi áldozat, mert Öt Isten tette és rendelte áldozattá. 
Benne értelmetlen és hamis minden más áldozat vagy áldozati kultusz, 
amit emberek mutatnak be. Karner Károly: „Jézus az igazi főpap, aki 
egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul örök váltságot szerezve 
Zsid 7,27; 9,12. Ezzel új síkon teljesedik be Hoseás prófétai igéje: Szere
tőiben gyönyörködöm és nem az áldozatban és az istenismeretet jobban 
szeretem, mint az égő áldozatot Hős 6,6.” „Jézus váltsága nemcsak az 
áldozati kultuszt szünteti meg, hanem lehetetlenné tesz és érvénytelenít, 
pogánynak és hamisnak minősít minden olyan kegyességet vagy Isten 
keresést, melynél az ember valamilyen ajándékkal, áldozattal vagy más 
emberi magatartással, sőt erkölcsiségének a jócselekedeteivel igyekszik 
bitosítani magának Isten jóindulatát és kegyelmét.”

Meditáció
Emberekkel való találkozásunk észlelése a szem, a fül stb., azaz ér

zékszerveink dolga. De van olyan találkozás, ami több ennél, amikor 
megmutatkozik gondolkodásunk, életszemléletünk, vagy világnézetünk 
hasonlósága, vagy teljes azonossága is más emberekkel. Ebből alakul ki 
a futó ismeretségen túl, barátság, sőt a közös célokért vállalt harcostársi 
kapcsolat, vagy hitbeli közösség is. Textusunkban különféle emberek, kü
lönféle találkozását mutatja meg Jézussal. Keresztelő János az Isten 
szolgáját látja benne, aki kegyes, Istenre figyelő ember. Ebben a látás
ban van olyan várakozás, hogy majd Ö állítja helyre Izraelt, van benne 
politikai messianizmus, kegyesség, farizeusi gondolkodás, törvényeskedő

53



életszemlélet. (? Szerk.) Belefér sok mai gyülekezeti tagunk ilyenféle 
gondolkodásába Jézus felől egy kis szenvedés komplexus is. Látnunk 
kell, hogy ennek a nézetnek velejárója a döntő kérdésben való bizonyta
lanság, „Te vagy-é az eljövendő vagy mást várjunk. . . ” amikor nem a 
mi reménységünk, vagy várakozásunknak megfelelően alakulnak a dol
gok.

Andrást Keresztelő János ujjmutatása irányítja Jézus felé, de itt va
lami több történik. Reá figyelésén, szavára való hallgatásán átüt Isten 
Lelkének szikrája. A hit hallásból van. Csak a meghallott és befogadott ige 
terem hitbeli gyümölcsöket. Ezt nagyon ki kell hangsúlyoznom. Mai gyü
lekezeti szolgálatunk alapvető kérdése, hogy ige hallgatók legyenek. Nem 
„látások”, hanem hallás, igameghallás ismerteti meg velünk Jézust iga
zán. Ezen a halláson át jut el hozzánk János evangélista tanúskodása, aki 
sztaurocentrikus bizonyságot tesz az Isten Bárányáról, aki páskabárány, 
aki érettem adatott, aki vérével megtisztított és megszabadított a bűn 
rabságából és a halál ínségéből. De hogy ez a hallás bennünk „életté re
megjen” — ahogyan Reményik Sándor vallja egyik versében (Az én lel
kipásztorom) —, az Isten Lelkének munkája.

Ahol így életté remegnek” bennünk a meghallott ige szavai, az Jé 
zusnál való megmaradást és csodálatos örömöt jelent. Textusunk egyik 
kiemelkedő pontja lehet prédikációnk feldolgozásában az utalás a Jézus
sal való találkozás időpontjára. Lehetségesnek tartok egy olyan prédiká
ciót is igénk alapján, amelyben középponttá lenne ez a néhány szó: „körül
belül 10 óra volt.” De akkor elemi erővel kell átsütnie predikálásunkon 
annak a személyes bizonyságtevésnek, amely boldogan vall a szabadító 
Isten Báránya által megtapasztalt lelki örömről. Ma is ott igazán nyil
vánvaló a Jézussal való hitbeli találkozás valósága, ahol megmutatkozik 
életünkön és híveink életén a személyes bűnbocsánat bizonysága és az 
ennek nyomán meglátszó örvendező élet. Az ilyen „találkozás” Jézussal 
ma éppen olyan valóságos, mint akkor volt, mert nem a testi, a látásbeli, 
hanem a hitbeli és mégis tapasztalati valóságán van a hangsúly. András 
is hitében ismerte meg Megváltójának Jézust, nem a szemeinek látása 
nyomán.

Az ilyen felismerésnek mindig következményei vannak. Nem olyan 
mint egy költözködés, amely — ha már minden helyére került — véget 
ér, hanem új megnyílása életünknek mások felé. Ennek a felismert 
örömnek továbbadása. A másik embernek a maga valóságos körülményei 
között nyújtott, igazi szeretetből fakadó segítség. Belekapcsolódás egy 
olyan láncba, amely a Krisztusban nyert új élet örömével tovább szolgál, 
testvérnek, felebarátnak, minden embernek. A Krisztusban megújult 
életnek az öröme, fogy, ha csak magamnak akarom megtartani, de meg
sokszorozódik, ha kész vagyok tele szívvel és kézzel osztogatni. Így válik 
az örvendező hit, örvendező szolgálattá mind nagyobb körre, és kap vi
lágtávlatú széles horizontot a Krisztussal találkozott ember életében.

Sólyom Károly

Laikus kérdések és szempontok Jn. 1,35—40-hez
Fátyol takar sok mindent e tudósításban. Nem tudni, honnan került 

oda Jézus és hova tartott. Nem tudjuk meg, hol lakott. (20) Nem 
később adták csak Kér. János szájába ezt az egészen keresztyén teológiai 
fogalmazású bizonyságtevést: „íme, az Isten Báránya”? (20) — Ebben az 
evangéliumban Jézus első mondata itt van: „Mit kerestek?” Azért kér
dezhette így a két tanítványt, mert az embernek magának van szüksége
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arra, hogy megfogalmazza problémáját. Egyébként elég furcsa ez a meg
fogalmazásuk: „Hol lakói?” Ez annyira fontos nekik? Vagy átvitt érte
lemben kell értenünk: aki hinni akar nekünk, látni akar minket ottho
nunkban? (20) — Keresztelő János nem volt féltékeny. (20) — Jézus első 
tanítványai előbb Keresztelő János tanítványai voltak? Volt Jézusak la
kása? Miért mondja: A rókáknak van barlangjuk, de az Emberfiának 
nincs fejét hova lehajtania? Mire utal azzal, hogy azon a napon nála ma
radtak és kb. 10 óra volt? András volt az egyik, és a másik? János a ke
resztyéneket jelképezi, akik irányítják azokat, akik hitre akarnak térni? 
(16) — Olyan jó volt Keresztelő János előkészítése és olyan sokat jelen
tett ez: Íme, az Isten Báránya! — hogy tanítványai elszakadtak Jánostól 
és egy új vonzókörbe kerültek. Honnan vették a tanítványok az erőt, 
hogy első szóra elmentek Jézussal? Ügy mutasson Jézusra az igehirdető, 
hogy követhessem. Mit jelent követni Jézust? A mai ember azt követi, 
amiből haszna lesz. Jánosnak nagyon megnyerő embernek kellett lennie. 
Rátette az életét, hogy Jézusra mutasson és hittek neki. Vonzó a mi ke- 
resztyénségünk ? (16),

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Jézus az élet Kenyere 
Jn 6,48—59

A vasárnap jellege. Laetare! Ézs 66,10. Nem töri meg böjt komoly
ságát az örvendezésre való felhívás, sőt inkább helyes irányban elmélyíti. 
Jézus ezen a napon az élet után sóvárgó embernek nemcsak megmu
tatja, de fel is-kínálja önmagában az élet Kenyerét. E vasárnapnak min
den perikopája kapcsolatba hozható valamiképpen Isten életet ajándéko
zó szeretetével s így még a Kereszt árnyékában is van okunk az örven
dezésre.

Szövegmagyarázat és meditáció. Alapigénk Jézusnak részben a gali- 
leai judaistákkal, részben más ellenfelekkel folytatott vitabeszédeihez 
tartozik. Messiási öntudattal jelenti ki itt azt, hogy ö  a Mennyből alá- 
szállott élet Kenyere, de csak annak, aki eszi az Ö testét és issza az ő  
vérét, vagyis annak, aki él Vele. Sajátos jánosi formulával kezdődik a 
48. vers: „Ego eim i. . . ” Az az isteni fenség és kizárólagosság nyilatkozik 
itt meg, mely az Ótestamentumból is ismert. Ő nem hasonlítható a földi 
kenyérhez, már csak azért sem, mert attól újból megéhezik az ember, de 
meg azért sem, mert a földi kenyérben van valami démoni is. (? Nem a 
kenyérben, legfeljebb az emberben van! Szerk.) Az ember egész életé
nek meghatározó ura, démona lehet, pedig eredeti rendeltetése csak az, 
hogy táplálója legyen a földi életnek. Jézus az egyedüli, tiszta értelem
ben vett kenyér: örökéletre táplál. Csak Ő vihet öröklétre. (Karner: A 
testté lett Ige, 302 és kk.) Nem hasonlítható a pusztai mannához sem, 
amit az atyák kaptak Istentől a vándorlás során. Földi életet tápláló ele
del volt, ereje, hatása, „tápértéke” tehát erősen korlátozott volt. A Menny
ből alászállott Kenyér örökéletre táplál. Ha az előbbi Isten szeretetének a 
jele volt, — már pedig az volt, — akkor ez a Kenyér Isten legnagyobb 
szeretetének a bizonysága. Karner felhívja a figyelmet arra, hogy a ke
nyeret jelentő görög szó (artos) hímnemű, s „a mondatnak az a szöve
gezése, amely szerint hímnem vonul azon végig, már sejteti, hogy nem

55



valami földi kenyérrel párhuzamba hozható eledelről, dologról van szó. 
„Jézus az, aki életével kenyérként szolgál. Határozott utalás van itt tes
tének megtörésére, kereszthalálára, de lehetetlen nem éreznünk az Űr
vacsorára való vonatkozást is, ha nem is értünk teljesen egyet L. Fend/t- 
tel „Kein Zweifel alsó: die ganze Ferikope redet vöm heiligen Abend- 
rnahl dér Christen!” Viszont H. Strathmann: Die Stelle spricht alsó 
nicht eigentlich vöm Herrenmahl.” (János evangélista nem jegyezte fel 
az Űrvacsora szerzési igéit!)

Jézus kenyerévé lett az egész világnak, amikor odaáldozta magát a 
világ életéért. Nem taszította el magától, hanem úgy szerette. . .  Nem
csak a zsidókért, nem egyes személyekért, fajokért, kiválasztott népekért, 
de az egész világért is meghalt, hogy megváltó halálával életet szerezzen 
minden bűnben vergődőnek. A vitázó judaisták, mint általában a zsidó
ság, nem tudták elfogadni azt, hogy a Messiás a kereszt gyalázatának a 
hordozója lehet, s hogy ez a Megfeszített lehessen Élet Kenyere az egész 
világnak. Nékik a kenyér-csodatevő kellett volna a csodás hatalmáért, 
nem utolsósorban az ingyen kenyérét. Isten „jelére” nem figyeltek. 
Ezért is vették szószerinti értelemben Jézus szavait, s megbotránkoztak 
azokon, amikor testét eledelül kínálta, hozzá még a vér ivását is hallva. 
3 Móz 17,10-ben ezt olvassuk: Kiontom haragomat az ellen, aki a vért 
megette és kiirtom azt az ő népei közül.

Az Űrvacsora szentségében is azt a kegyelmet kapjuk, amit az igé
ben. Testének evése és vérének ivása megvéd az Űrvacsora elszellemie- 
sítésétől, de attól is őrizkedjünk, hogy csodaszernek tartsuk. Jézus ke
resztáldozatával szerezte meg nekünk a bűnbocsánatot és életet s ezt az 
ajándékot nyújtja nekünk a kegyelem eszközeiben, melyekben megszólít, 
megajándékoz kommuniójával. Így kapcsolódik ös sze alapigénk mindkét 
vonatkozása s mindegyik ezt a választ igényli tőlünk: Hiszek, Uram!

Azé az örökélet, aki a hitben egyesül Jézussal, aki Benne él, vagy 
akiben él a Krisztus. A Vele egységben élőnek nem rettenetes az utolsó 
nap képe sem. „Feltámasztom azt az utolsó napon” — mondja az Űr. 
Igaz és maradandó életet csak Krisztus adhat. A manna is megrom
lott, eltűnt és elmúltak az azzal élők is, papok, vezetők, vezetettek. Az a 
maradandó, amit Krisztustól nyerünk, s az marad meg, aki a Krisztus
ban van. O az életnek Kenyere — Ő kapcsol össze Önmagával és Rajta 
keresztül az Atyával.

Vázlatos igehirdetés

1. A kenyér eocistentiális szükségletünk. Költői szárnyalással beszél
hetnénk arról, hogy milyen piros-pozsgás ott az élet, ahol megvan. De 
van hely, ahonnan hiányzik s ahol az egészség rózsaszínét ezért a halál 
sápadtsága váltja fel. Ennek a kenyértelen ínségnek még a messziről 
jött híre is megdöbbentő. Sokszor emberek lustasága miatt, bűnhődéskép- 
pen nincs meg; sokszor más emberek kapzsisága, gonoszsága miatt nem 
lehet meg nemcsak egyeseknek, se sokaknak, népeknek a mindennapi 
kenyerük s vele, benne mindaz, ami Luther szerint e fogalom alá tarto
zik, mint többek közt a békesség is. Isten pedig kenyeret akar és készít 
minden embernek, de a kenyér megszűnik tápláló eszköz lenni, bálvá
nyává lesz az embernek. Ezért Jézus sohasem ád kenyeret önmaga nél
kül, sőt önmagát kínálja elsősorban és mindenekfelett. Nem azért, mint
ha nem tudna a kenyér létfontosságáról. Jobban tudja mint mi, hogy
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mire van szükségünk. De épp azért, hogy a kenyér ne legyen ok a „bel
ium omnium contra omnes”-re, először önmagát adja Kenyérként.

A kenyeret hálával és örömmel vesszük és fogyasztjuk, az evés által 
eggyé leszünk vele. Ugyanígy a hit által Jézusunkkal is eggyé lehetünk. 
Akiben a Krisztus Lelke lakozik, abban a szolgáló szeretet és áldozat 
lelke tevékenykedik, mely mindenét kész megosztani embertársaival 
A manna lehetett csak a zsidóké, de az élet Kenyere mindenkié! Ahol 
az élet Kenyerével élnek, ott nem lehet éhező, szűkölködő, mint ahogy 
nem volt ilyen az első gyülekezetben sem. Hová lett közülünk — nem a 
világból! — az első szeretet melege? És mi lenne, ha mi keresztyének 
nemcsak beszélnénk az élet Kenyeréről, hanem Annak szaretetéről és 
erejéről tanúskodna életünk a hétköznapok során?! Mi lenne, milyen jó 
lenne, ha a világ felé jó példáját tudnánk mutatni egyénileg és gyüle- 
kezetileg is a mennyei Kenyér használatának és hasznának anyagi dol
gainkban is (diakónia, nyugdíjügy, Közp. A.) A kenyérrel élnünk kell! 
Csak úgy használ, csak akkor ad erőt és életet, ha nem vitrintárgy, ha
nem ha mindennapi eledel. A másik Kenyérrel is így vagyunk.

2. Emberek a bűn realitását nem akarják elfogadni, legfeljebb egyes 
bűneseteken botránkoznak meg. Úgy is mondhatnánk, hogy a mai em
ber a bűnt inkább csak erkölcsi síkon látja és nem a hit síkján. Ettől füg
getlenül mégis áll az, hogy kárhozatra romlottak vagyunk. Láttuk az 
előbb, hogy még a kenyéren is összemarakodunk, bár nem úgy, mint a 
gyermekek a közös játékszeren. Azok kibékülnek hamar, de a felnőtt em
beriségnél a gazdasági, kenyér-érdekek kegyetlen irtóháborúkat eredmé
nyezhetnek. Jó  és sürgető lenne megtalálni a m egbékélés szerét, a tisz
ta és igaz élet forrását. Mily jó, hogy az a Valaki, aki böjti útján épp 
ezért halad a Golgotha felé, megszólít, megörvendeztet s ezt mondja: Én 
vagyok az életnek ama Kenyere. Tudom, hogy az egész világot nem té
ríthetjük Krisztushoz. Erre nincs is ígéretünk. De tudom azt is, hogy 
Jézus az egész világ bűnt’erhét magára vette és testét az egész világ 
életéért adta. Ezért nem céltalan ámokfutás és nem utópia az egész vi
lág békéjéért s kenyeréért éppen az evangélium erejében bízva har
colni. De, hogy az Űr házanépét szólás ne érje, először lássék ám meg ez 
a szeretet és békesség, mint a mindennapi kenyér, olyan mindennapi 
módon a mi saját életünkben is Milyen eredménye lehet az én „bizony
ságtételemnek” akkor, ha én nem élek Őbenne és nem él én bennem a 
Krisztus? Milyen jó, hogy nékem is, ismételten is mondja s nemcsak 
velem másoknak prédikáltatja: Én vagyok . . . !

3. Jézus örökéletet ád. Ősi vágya az embernek az örökélet. Ezért is 
igyekszik legalább a földi életet a végső határig megnyugtatni, vagy ma
gának legalább emléket állítani? Tehetetlen az ember a halállal szem
ben. Ez a fájdalom sír Madách Ádámjából is: Csak az a vég, csak azt 
tudnám feledni! Odaállunk sokszor koporsók mellé, vagy betegségek 
kényszerítenek minket is életünk lejárására való rágondolásra. Nem le
het felednünk földi létünk végességét. A feledés nem is lenne megoldás. 
Megoldás Jézusnál van, mert Ő az örökéletre tápláló Kenyér. Senki más, 
csak Ő. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örökélete van 
annak és én feltámasztom azt az utolsó napon.” Itt van, Nála van a böjt 
öröme!

4. Erre erősít Szentigéjében és az Úrvacsora szentségében, az 
Eucharistiában. Becsüljük meg ezeket úgy, hogy hálaadással élünk 
mindegyikkel.

Így életben, halálban mindig időszerűen és sohasem disszonánsan 
halljuk: Laetare! Síkos Lajos
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Laikus kérdések és szempontok Jn 6,48—59-hez

A vélemények megegyeztek abban, hogy Jézus szavai csak az úr
vacsora ismerete felől érthetők meg. Néhányan Jézus szavait spirituáli
san értelmezték: „Átvitt értelemben kell felfogni mindazt, amit itt Jézus 
mond. Jézus lelki tápláléka, közelebbről az Ö beszéde az igazi étel. Azt 
a megjegyzést, hogy itt a szövegben kifejezetten evésről, rágásról van 
szó, azzal hidalták át, hogy az ember sokszor mondja képletesen bizo
nyos dolgokban: „Átrágom rajta magam”. (15) — A többség szerette vol
na átvitt, lelki értelemben értelmezni a hallottakat, de az is világossá 
lett előttünk, hogy erre nincsen lehetőségünk, van, aki ezt a félreértést 
a samáriai asszony esetével hasonlítja össze, de a félrreértés itt fordí
tott — mondja. A samáriai asszony az élő vizet materiálisán értette. (15) 
— Számunkra nem az a kérdés, ami a kapernaumi zsidók számára prob
léma volt: hogyan adhatja nekünk Jézus az Ő testét ételül. Mi itt az 
úrvacsorára gondolhatunk. Jézus az úrvacsorában adja testét ételül. 
Hogy hogyan van benne Jézus a kenyérben és borban, azt nem tudja 
megmagyarázni, de hisszük, hogy jelen van. A kérdés inkább az, hogy 
Jézus itt azt mondja: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
örök élete van annak”, s nem azt, hogy aki hittel eszi az Ö testét, an
nak van örök élete. Vajon nem szükséges-e elsősorban a hit, hogy az 
úrvacsora örök életet adjon? (24) — Jézus itt nemcsak az úrvacsorára 
gondolhatott. Ahogyan Isten Ezékielnek adta az Igét, hogy azt egye meg, 
úgy adja Jézus is önmagát ételül. Az Ő igéjének, beszédének befoga
dása az az evés, amiről itt Jézus beszél. (24) — Lehet-e Jézusban úgv 
hinni, hogy „aki Őbenne marad, egy sem esik bűnbe”? — Jézus azt 
mondja, hogy aki Őbelőle részesedik, az meg nem hal, az él örökké. 
Ez nem jelentheti azt, hogy minket elkerül a testi halál, inkább arról 
van itt szó, hogy akiben Krisztus él, az nem marad a halál hataL 
mában. (24)

BÖJT 5. VASÁRNAPJA
Jn 11,46—53

1. Az alapige értelmezése

Első szava a „tinesz” az előző vers „polloi”-ával szemben mutatja a 
reális helyzetet: nem mindenkié lett a hit a „Lázár-csoda” láttán és után. 
A csoda nem garancia önmagában a hitre. — Először csak a farizeusok
hoz vitték az izgató hírt. A többiről már azok gondoskodtak. „Megbízha
tó” társaság voltak ők Jézus ellen. — Minden esetlegesség hiányzik a 
Krisztus-eseményekből. Minden megalapozottan visz a kereszt felé. Jé 
zus tettei kerülnek egyre inkább az anyira sürgetett pere homlokterébe. 
Azokkal a tettekkel szemben kevés lett volna valamiféle cáfolat. A cá
folat elkésett. Már csak ez következhetett: mit tegyünk? Nyilván nem az 
a probléma, hogy mit szeretnének tenni, hanem hogy mit lehet még ten
ni. Érdemes ebben az összefüggésben külön felfigyelnünk az antaróposz 
és a polla szémeia kifejezések ellentétére. Ez az ellentét valóban csak 
Jézus esetében és Isten-emberi személyében nem kibékíthetetlen ellen
tét. Ott nagyon is összefér az emberség és a csoda. Ezt sokan felismer
ték annak idején, azaz hittek Benne. Nagyon sokan félreismerték és 
szembefordultak Vele. A főtanács tanácstalansága azért érthető, mert
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egyfelől sejtik Jézus tettei révén a gyökeresen újat, másrészt köreik eg
zisztenciája éppen a status-quo foggal és tíz körömmel való fenntartását 
szorgalmazza és indokolja. Az eseményekben bizony elejétől végig ott 
feszülnek a súlyos teológiai ellentétek akkor is, amikor a dolgok alaku
lásában látszólag háttérbe szorulnak.

A csodák, mint jelek Jézus anthróposz voltában is túlmutatnak önma- 
gukon arra az Istenre, aki egészen anthróposz lett, hogy emberközel, vi
lág-közei legyen szeretete, hatalma, még hozzá a világ, az ember javára. 
Ez a szándék süt és üt at nagy feszültséggel a status-quos főtanács min
den reakcióján,- minden ravaszságán és korlátoltságán. Kajafás maga fo
galmazza meg azt, ami őt magát is egy sorba törpíti a többiekkel: semmit 
sem tudtok, semmit sem gondoltok meg! A „hoti szümferei hümin” in
kább nyilvánvalóan pillanatnyi önérdek, mint a népszeretet és hazasze
retet számláján kamatozó igazán logikus felismerés és felelősség. „Kaja
fás szavait a politikai gondolkodás és a politikai megfontoltság jellemzi, 
Nem állít fel új tételt, ellenkezőleg, olyan szempontot érvényesít, amely 
már az Ószövetségben is megtalálható (v. ö. II. Sám. 20, 20—22; Jónás 1, 
12-M5). Ez a szempont pedig az, hogy inkább egy ember haljon meg a 
nép nelyett és a nép javára, minthogy elpusztuljon az egész nép” (Kar- 
ner: A testté lett Ige).

A csodáknak mint jeleknek azonban még más céljuk is volt és ma
radt. Azok közvetlenül Isten elé állítanak és ott a számadás felelőssé
gét plántálják emberi szívekbe az életért, másokért. A jelek coram Deo 
tették az emberéletet a felelősség lerázhatatlan és tudatos hordozójává. 
Ez a felelősség Jézus személyéhez és megváltó tettéhez kötött. — Ami
kor a szinedrium Jézus ellen döntött és Kajafással az élen már a nagy 
per előtt meghozta a halálos ítéletet, tulajdonképpen kitért a felelősség 
elől. Éppen Jézus halálos ítélete és annak indokolása volt a felelősség 
előli kitérés. A feltételezett és inkább ürügyül felidézett római veszély 
kivédése aligha történt meg Jézus halálos ítéletével. Az azonban bizo
nyos, hogy vele elterelték és elreteszelték a szeretetre, békességre kész 
Isten közeledését. A nép és hazaszeretet apostolaiként tetszelgő vezetők 
hamis messianizmusuk minden dühét Krisztusra zúdítják, felelőtlenül 
A népért való felelősség az ő részükről akkor mást indokolt volna, isten 
azonban ellenükre is cselekedett a népért, mindenkiért. — Kajafás csak
ugyan próféta lett akarata ellenére. Krisztus váltsághalálának a népek 
határát átlépő igazát hirdette meg, bizony nem magától, hanem öntudat
lanul is Isten akaratának engedve. „A főpapi tiszthez nem tartozott 
ugyan próféta lett akarata ellenére. Krisztus váltsághalálának a népek 
főpapok prófétáitak (v. ö. II. Móz. 28,30; III. Móz. 8,8; IV. Móz. 27.21). 
Most maga a főpap prófétálta meg, hogy Jézus meg fog halni nemcsak 
népéért, a zsidóságért, hanem azért, hogy egy szent közösségbe tömörít
se Istennek a pogány népek között szétszóródott gyermekeit” (Karnei), 
Igazán tehát itt is arról van szó, mint a József és testvérei esetében: a 
testvérek gonoszt gondoltak, de Isten azt jóra használta fel, azaz sokak 
megmentésére (I. Móz. 50,20). Isten szándékának iránya és menete fordí
tott a főtanácséhoz képest. A főtanács azt gondolta, hogy Jézus likvidálá
sával hívei majd maguktól szétszélednek és eltűnnek. Isten szeretete 
mást hozott: mindig öszegyűjt, mindig összeköt, szíveket, életeket, né
peket.

2. Elindulás a prédikáció felé
Kísértésünkké lehet az, ami az alapigéből nyert első benyomásként 

kínálkozik a prédikáció számára. Az egész alapigében ugyanis a felje
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lentők, a farizeusok, főpapok, a főtanács és Kajafás ellenséges ügyködé
se dominál. Ez a körülmény, bár bőségesen szolgáltatna anyagot, mégis 
mellékvágányra futtatná a böjt 5. vasárnapi igehirdetésünket. Az ige iga
zi központja Jézus Krisztus, akiben és aki által Isten cselekszik 
a világért. Isten kezében valóban csak szerény eszközök és fi
gurák a farizeusok és főpapok minden ügyködésükkel. Kajafás is az te
hát alkalmi javaslatával és próféciájával. Kajafás javaslata csak Isten 
szándéka szerint és Jézus engedelmessége révén lett az alapige szive kö
zepe és lehet ma is a prédikáció fundamentuma. Nem kell a soknak el
veszni, mert annak az egynek halála elégséget jelent mindenkiért és min
denki számára. Ennek az örömhírnek széles horizontjában bontakozik ki 
az alapige egész élettel konfrontáló gyakorlatisága.

3. Igehirdetési vázlat

Az az egy mindekiért. . .

Lázár kijött a sírjából, mert Jézus Isten fia, hatalmas és szeret. Az 
alapige mégis csordultig van azzal az egyöntetű indulattal, amelyik szö
vi, faragja a gyilkot az ellen a Jézus ellen, aki sok jót tett, mert igazán 
szeretett. Senki sem parancsolt akkor megállást! Isten maga sem! 
Neki is az volt az álláspontja, hogy az az egy mindekiért és mindenki 
helyett elég lesz. Jézus maga sem tért ki a nagy áldozat elől.

a) Az az egy mindenkiért lemondott minden egyéni érdekről, min
den karrierről és minden védelemről. Pedig milyen sokan tudták már ak
kor, hogy csodák serege fűződik a személyéhez. A hálásak és az irigyek 
szemében egyaránt nagy volt. Miért tette ezt? Hogy megtanuljunk mi Is 
egy életen át lemondani legalább arról, ami gátol bennünket abban, hogy 
másokért éljünk. Ebből a programból csak kihalni lehet, kiöregedni so
hasem.

b) Az az egy mindenkiért vállalni mert mindén szeretetlenséget és 
igazságtalanságot. Isten Fiaként is valóságos ember volt. Neki is fájt a 
szeretetlenség, mint akárki másnak. Az igazságtalanság Őnála is szívet 
és testet sebzett. A seb pedig mindig fáj, éget és kínoz. Miért vállalta 
ezt? Hogy mindenkori tanítványai is tudjanak vállalni vele és érte. Ter
het, kockázatot. A mai tanítványok mai módon, mai emberekért, mai 
embereket és népeket érintő ügyekben és ügyekért vállalják a Krisztus
hoz tartozás, a hit és szeretet rizikóját.

c) Az az egy mindenkiért cselekedett. Csakugyan mindent megtett. 
Minden látványosságot, minden kirakatozást került. Nyoma sincs nála a 
feltűnési viszketegségnek. Vagy a később mégis az Ő számlájára írt pom
pás körmenetesdinek. Jótettei: segítség, lehajolás, bocsánat, gyógyulás, 
vigasz. Milyen céllal tette? — Hogy tettekkel-szerető tanítványai legyünk 
az emberek között. A világban, ma.

d) Az az egy mindenkiért fejet hajtott a keresztet, megváltást szerző 
Isten előtt. A figura számba menő emberi bírák előtt is, akik azért még
iscsak félelmetesek voltak. Miért hajtott fejet? — Hogy nyomába lép
jünk a mindig időszerű engedelmesség útján. Az okos istentisztelet út
ján, amelynek során az embereknek való és kellő jobbért naponként 
odaszánjuk magunkat, minél kevesebb kürtszóval és minél kevesebb 
reklámszóval. Nemcsak bólintunk tehát. Engedelmeskedünk az igében szó
ló és mindig jót akaró Istennek. Hiszünk és teszünk.
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e) Az az egy mindenkiért kész volt meghalni. Miért? Hogy össze
kössön békességre a békesség Istenével, a mi Atyánkkal. Hogy a sok el 
ne vesszen. Hogy közeledésre nem hajlamos és közösségre nem alkal
mas embereket, minket mindnyájunkat mégis összekössön egymással, 
távoliakat és össze nem tartozókat. Összekössön minket mindenkivel 
mindenkiért. Az egységért esedékes és érdemes áldozat útján. Meghalt, 
hogy azért az egyetlenért az egy se vesszék el.

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Jn 11,46—53-hoz

Kik azok a némelyek, s milyen céllal mentek a farizeusokhoz? Miért 
baj a farizeusoknak, hogy sokan hisznek Jézusban? Mi összefüggés van 
a nép elvesztése és a Jézusban való hit között? Miért pusztítanák el Izraelt a 
rómaiak, ha még többen, esetleg az egész nép hinne Jézusban? (23) — 
A politikai messianizmus váradalmait az egyszerű hívek közül kevesen is
merik. Szóba került a prófétai és főpapi tiszt egymáshoz való viszonya: 
Csak az lehetett főpap, aki próféta volt, vagy a főpapi tisztség következ
ménye volt a prófétálás? Van-e egyáltalán jelentősége Kajafás prófétálá- 
sának. Ö egészen másképpen látta Jézus halálát, mint ami annak a lénye
ge volt Isten szerint? (23) — Isten a maga üdvtervébe beleépítette az em
berek gonoszságát is? Kik az Istennek elszéledt gyermekei, akikért Jézus 
meghalt? Jézus személye és működése aktivizálja, mozgásba hozza az 
embereket? Nem kerülhette el a főtanács sem a döntést? Isten minden
képpen megvalósítja, amit eltervezett, a mi megváltásunkat! (23) — Itt 
lesz világos: a hitet nem a csoda, nem a látás teremti, hiszen előzőleg 
Lázár feltámasztása óriási esemény volt. Mégsem hit követi ezt, hanem 
gyűlölet, gyilkossági terv. (20) — Maga az evangélista is hiszi, hogy a hi
vatal maga öszeköt Istennel (51. v.)? Hivatal és Szentlélek milyen kapcso
latban van egymással, mert hallottuk, hogy Luther szerint Júdás úr
vacsoraosztása is érvényes? Mit jelent a 48. v.: a rómaiak megszállva tar
tották az országot: milyen rosszabbtól féltek még? (20)

BÖJT 6. VASÁRNAPJA

Jn 10,17—18 (19—21)

A textusválasztás lehetősége

Alapigénkkel kapcsolatban az egyik lehetőségünk az, hogy megma
radunk a 17—18. versek mondanivalójának keretei között. Ebben az eset
ben egyértelműen hangsúlyossá lesz Jézus fensége, mely a golgothai áldo
zat vállalásának szabadságát és általában az események isteni erővel tör
ténő alakítását fedi fel. Emellett az is világossá lesz, hogy Jézus olyan 
páratlan „Jó Pásztor”, aki a „nagy cél” érdekében nem másokat áldoztat 
fel, hanem Magát adja „váltságul sokakért”. Szinte magától adódik a 
kapcsolat az egyházi esztendővel (Palmarum: „Az alázatos Király”!),
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melyben a jeruzsálemi bevonulás kedves képe is kirajzolódik. Egyben 
azonban az a veszély is akuttá válik, hogy Jézus alázatosságát a „sza- 
márháton-ülésben” ismerjük fel, noha a szamár nem a szegénység, vagy 
a szerénység, hanem a béke jelképe.

Másik lehetőségünk az alapige kiterjesztése a 19—21. versekre. Eb
ben az esetben az is hangsúlyossá válik, hogy Jézus szavai szakadást tá
masztanak hallgatói között. Jézus szavainak — miként tetteinek is — ha
tásuk van, de ez a hatás nem egyértelműen pozitív, ahogy pedig várnánk. 
Éppen ez a tény mutatja Jézus „alázatos király-voltát”, hogy noha isteni 
fenségéről és az Atyával való egységéről félreérthetetlen nyíltsággal szól 
és tettei is egyértelműn bizonyítanak, mégsem hajol meg Előtte „min
den térd”, hanem inkább súlyos meghasonlás támad környezetében. Ezért 
e második lehetőség melletti döntést javasolom.

Az alapige és a bevezetéskritika

Jn 10-et az exegéták a gondolatöszefüggés szempontjából „rende
zetlennek” tartják, s éppen a textusunkban is szereplő 19—21. versek he
lyét tartják problematikusnak, ezért a 9. fejezet végéhez kapcsolják. 
Első látásra egy olyan következtetés levonása látszanék helyesnek, mely 
kikapcsolja a 19—21. verseket. Az exegéták okfejtése meggyőző (vö. 
Karner: A testé lett Ige, 149k.), ám ha figyelembe vesszük, hogy János 
szívesen hangsúlyozza Jézus szavaival és tetteivel kapcsolatban az éles 
és szélsőséges reakciókat, akkor elfogadhatjuk, hogy ami a 6., vagy a 9. 
fejezetben leírtakkal kapcsolatban helyénvaló, az itt sem indokolatlan 
(vö. Káldy: Bevezetés az UT-ba, 69kk.). Egyébként erre mutat evangé
liumunk szóban forgó részének mai elrendezése és a mögötte meghúzódó 
évezredes hagyomány.

Az eredeti szöveg

Az ENTOLÉ-t „parancsnak” fordítja szövegünk, a rk. UT „felada
tot” ír, Luther „Gebot”-ot említ, hasonlóképpen Rienecker is. Tovább visz, 
ha számításba vesszük, hogy „az ENTOLÉ a NOMOS konkretizálódása” 
(Kiss), s hogy ez Jánosnál azt az isteni akaratot is megjelöli, mely Jé 
zus egész küldetésére vonatkozik. „Atyámtól kapott küldetésem” lehetne 
a 18. vers végének értelemszerű fordítása.

Ezen az alapon a felháborodás is érthetőbbé válik. Fordításunk a 
„hasonlás” szót használja, a görögben SZKIZMA áll. A „Spaltung, Streit” 
(Rienecker), „Zwietracht” (Luther) kifejezések a harag, vita, egymásnak 
feszülő indulatok drámai helyzetét érzékeltetik. Jézus szavaiban (és egész 
küldetésében) megnyilvánuló igény túl nagy ahhoz, hogy közömbösségben 
tartson meg, vagy hagy „békés hátatfordításra” késztessen.

Prédikációkísérlet

Csődület támad az utcán, s a tömeg egyre nő. Az örök emberi kí
váncsiság erősebb, mint a tennivaló, melynek intézése utcára hajtott. 
A futó időből is le lehet csípni egy-két kurta percet. A tekintetet máris 
foglyul ejti a kavargó tömeg, s az értelem parancsa előtt önkéntelen is 
indul a láb, hiszen látni kell, mi történik, s hallani, hogy a történteknek 
mi az oka. Ám látni mást alig lehet, mint mértéktelenül felfokozott m-
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dulatot. Vörösre gyulladt arcokat és levegőbe kaszáló öklöket. A hangza 
varból a fül csak bizonyos idő múltán tud értelmes szavakat kihámozni. 
„Bolondokat beszél!” — ordítja valaki; „megszállott!” — sikoltja egy má
sik; „ne hallgassatok rá!” — dörgi egy harmadik. De mást is hallani. 
„Hát a vak, akit meggyógyított?!” „Ilyet nem tesznek a gonosz lelkek!” 
S az izgalom átragad a későnjövőre is

János szűkszavú tudósításában így rajzolja meg azt a drámai hely
zetképet, melynek középpontjában Jézus áll. Az a vita, melyről az evangé
liumban hallunk, egyáltalán nem hasonlítható egy-egy „kerekasztal-be- 
szélgetéshez”, melynek résztvevői csendben és türelmesen végigvárják, 
míg a felszólaló szépen kifejti álláspontját. Itt nincs szó a szembenálló 
nézetek higgadt elemzéséről, itt a harag vihara dúl.

Nem különös, hogy éppen Jézust, a „Békesség Fejedelmét” zárják 
körül az indulatok? Nem különös, hogy Körülötte nem egyetértés támad, 
hanem ellentétek hatalmasodnak el? Nem különös, hogy támadói, hajlít- 
hatatlanná váló ellenfelei éppen a buzgó törvénytisztelők és a köztisz
teletben álló kegyesek közül kerülnek ki? Mit mondott és mit tett Jézus, 
ami az indulatoknak ilyen nagy viharát váltotta ki?

Számunkra egyáltalán nem szokatlan dolgokat. Meggyógyított egy 
szerencsétlen, semmire se becsült vakot. Beszélt arról, hogy ő a Jó Pász
tor, aki vezeti, őrzi és védi nyáját. Érzékeltette, hogy nem olyan vezető 
ő, aki másokat áldoztat fel a nép érdekében, hanem magát adja váltságul 
sokakért. Kimondta, hogy nem a körülmények és nem az ellenségek 
késztetik őt áldozatának vállalására, hanem maga akarja így. Nemcsak 
arra van hatalma, hogy áldozatul adja magát, hanem arra is, hogy újra 
életre keljen. Mindez hozzátartozik isteni küldetéséhez.

Sokat hallott mondatok ezek, ismert tények is, melyeken mi már 
nem akadunk fenn. Megszoktuk őket, mint az évszakok változásait. De 
ami számunkra megszokottá vált, az akkor még nagy újság volt. Érde
kelte őket Jézus szava és el is gondolkodtak a látottakon és hallottakon. 
S éppen ebből lett botrány. Mert megértették, mit mond és mit tesz Jé 
zus. Megértették, de nem helyeselték. Jézus mást akart, mint ők. Jézus 
végzetes elesettségüket mutatta meg, míg ők tökéletességük felől igye
keztek meggyőzni magukat. Jézus a keresztre mutatott, míg ők a mes
siási birodalom dicsőséges hadvezérét és ellenségeit lábai alá tipró ki
rályt akartak látni Benne. Jézus a szolgálatról szólt, míg ők az uralko
dásról ábrándoztak. Jézus az engedelmességet emlegette, míg ők a pa
rancsolás után vágyakoztak. Be akarták fogni Jézust vágyaik szekerébe, 
s azt kellett tapasztalniuk, hogy ez éppen olyan képtelenség, mint ráha
jítani a földről kapott követ, vagy megragadni ruháját és visszatartani 
és foglyul ejteni, miközben sértetlenül keresztüllépdel a kinyújtott kezek 
között. Hát hogyne lettek volna felháborodva!

És mi is fel vagyunk háborodva egyszerre, mihelyt arról esik szó, 
hogy Jézus mást akar, mint mi. Mihelyt arról van szó, hogy önelégült val
lásosságunkat kevesli. Mihelyt arról van szó, hogy belebeszél életünkbe 
és változtatni akar gondolkodásunkon. Mihelyt arról van szó, hogy a ke
reszt nemcsak a mások, hanem a mi elesettségünkből való szabadulásnak 
is egyetlen ára. Mihelyt arról van szó, hogy az evangélium hallgatásá
nak következményei vannak, s ahogyan lehetetetlenség kicsiny világunk
ban gyűlölködni, ugyanúgy lehetetlen a nagyvilág eseményeivel kapcsolat
ban közömbösnek megmaradni, mert gyűlölködés és közömböség egy tő
ről hajtanak. Mihelyt arról van szó, hogy a keresztyén ember nemcsak 
a szomszéd tyúkját nem teszi fazekába, de a közös kukoricához sem 
nyúl hozzá „többletjövedelem” szerzése céljából. Mihelyt arról van szó,
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hogy a Krisztustól tanult irgalmasság nemcsak családon belül kötelez, 
hanem átlépi a vallási, faji és világnézeti határokat.

Bizony nem lehet értetlenkedve felháborodnunk az egykori zsidók 
felháborodásán, mivel mi is hasonló cipőben járunk. Mi is felháboro
dunk, ha rá kell jönnünk, hogy Jézus más, mint mi megálmodtuk és 
bennünket is másnak mutat, mint ahogyan magunkat látni szeretnénk.

Sokan kérdezték már körükben mélységes csodálkozással: a virág- 
vasárnapi „hozsanna” hogyan torzulhatott a nagypénteki „feszítsd meg”- 
be. Pedig a válasz egyszerű és megrendítő. Az ember csak „vágyai Krisz
tusát” szereti ünnepelni. A „másikat” — az Igazit! — megfeszíti.

És még megrendítőbb, hogy ez a „másik Krisztus” — az Igazi, és a 
Megfeszített — szabadít meg egyedül önpusztító vágyaink nyomorúságá
ból, bűnbocsánatának irgalmával új életre indítva, és megajándékozva az 
atyai házba jutás reménységével és örömével.

Magassy Sándor

Laikus kérdések és szempontok Jn 10,17—18 (19—21)-hoz

Az Atya és Fiú viszonya többféleképpen magyarázható. Az Atya sze
reti Jézust. Szeretetének oka és alapja, hogy Jézus meghal? Vagy szereti 
az Atya, mert halálával új életet teremt? Szereti, mert engedelmes? (21a) 
— Jézus azért hal meg, hogy ezzel életet teremtsen. Nem véletlen a ha
lála. Halálának értelme van. Jézus halála az Atya akaratából történik. 
A látszat valóban az volt, hogy Jézustól elvették életét. Beszél hatalmá
ról is. Hatalma van önmaga élete felett. A hallgatói is kiérezték beszé
déből, hogy istenfiúságáról beszél? (21a) — Jézussal kapcsolatban máskor 
is állították, hogy ördög van benne, a Belzebub hatalmával cselekszik. 
A farizeusok és írástudók irigységéből tették? (21a) — Mások csodái mö
gött nem látnak ördögöt. (21a) — Azért szereti Jézust az Atya, mert le
teszi az életét: bizonyára nem az „azért”-on, hanem a „szeretet”-en van a 
hangsúly. (25a) A megkérdezettek kivétel nélkül a „megtérésre” értették 
az első két verset: letenni a régi, bűnös, ó-embert s felvenni az újat. Még 
akkor is nehezen kapcsoltak, amikor kihangsúlyoztam, hogy nagyhét 
előtt fog elhangzani az ige. (25a) — Mi botránkoztatta meg a zsidókat? 
A halál önkéntes vállalása aligha, inkább a rejtett utalás a feltámadás
ra. (25a) — Unom azt, hogy évről évre böjtben mindig annyi szó esik a 
halálról, de még most sem értem, hogy ha Jézus önként halt meg, ak
kor miért okolják ezért az akkori, vagy pláne a mai embereket. (25a) — 
Micsoda primitív logika: azért nem ördöngös, mert csodát tett. Én akkor 
is hinnék Jézusban és követni igyekeznék, ha semmi csodát se tett volna. 
(25a) — Miért van az, hogy Jézus óta mi már nem tudunk semmiféle 
csodát tenni? (25a) — Miért van a textus fele zárójelben? Én nem hagv- 
nám ki ezt az erőteljes kérdésfelvetésű párbeszédet! (25a)
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