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T a n u lm á n y o k

A BÉKEMUNKA AZ ÖKUMENIKUS MOZGALMAKBAN
Maunu Sinnemaki ezt az előadást a finn—magyar lel

készkonferencián tartotta 1968. júniusában Budapesten. Ér
dekes abból a szempontból, hogy hogyan látja egy finn lel
kész az egyházi békemozgalmat.

Aligha vitatja valaki, hogy a béke olyan cél, amelynek elérésére 
a keresztyéneknek is törekedniök kell. Ezért a békemunka az egyház 
küldetésének is egyik része. De jó arra is gondolni, hogy az egyház 
küldetése formálja az egész szolgálatát. Ezt az egészet szem előtt kell 
tartanunk akkor is, amikor az egyház békemunkájáról beszélünk.

Az ökumenikus mozgalom lényegében törekvés az egyház kül
detésének helyes és hathatós gyakorlására közös erővel. Nem kell 
tehát csodálkozni, hogy a békemunka gyakorlatilag az ökumenikus 
mozgalomnak kezdettől fogva összefogó ereje és gyújtópontja volt.

Ennek az előadásnak keretében csak fő vonásokban lehet szólni 
az ökumenikus mozgalmakban folytatott békemunkáról. Sok más 
ökumenikus szervezet, nem is szólva az egyes egyházakról, jelentős 
hangsúlyt adtak ennek a tevékenységnek. A nézetem szerint legfon
tosabb öt irányra mutatok rá.

1. Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége

Egyes egyházi férfiak Angliában először az 1905-ben és 1907- 
ben tartott általános békekonferencián tettek közzé felhívást a béke 
érdekében a keresztyén lelkiismeret nevében. Ebből először az angol 
és német kapcsolatokra és kölcsönös megértésre való törekvés nőtt 
ki, amelynek folyamatos fenntartására mindkét országban állandó 
bizottságokat alakítottak. Angliában különösen a kvéker J. Allén 
Baker és Davidson érsek buzgólkodtak, Németországban Dr. Fried- 
rich Sigmund-Schulze, akit Hitler a harmincas években száműzött 
Németországból, éppen a béke s a nemzetközi barátság érdekében 
folytatott törekvései miatt.

Az amerikai egyházak tanácsát 1908-ban alakították, s ennek 
egyik feladata a béke ügyének vizsgálata és a béke érdekében való 
munkálkodás volt. Ezeket a különböző törekvéseket igyekeztek ösz- 
szefogni amikor 1914-ben megalapították a Nemzetközi Jóbarátság 
Egyházi Világszövetséget (World Alliance of Churches fór Promot- 
ing International Friedenship). Ebbe meghívták Európából és
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Amerikából egyes egyházi embereket, akkor még nem kimondottan 
az egyházak hivatalos képviselőiként. A szövetség születési körül
ményei drámaiak voltak, mert ugyanaznap, amikor annak tagjai 
összejöttek Konstanzban, kitört az első világháború.

A szervezetet erűnek ellenére megalapították, s az a különböző 
kormányokhoz fellebbezett már közvetlenül Konstanzból és később 
is. A különböző országokban helyi szervezeteket alapítottak, és Né
metországban s Angliában folyóiratot is jelentettek meg.

A szövetség enyhíteni igyekezett a háború pusztítását, és a le
hetőségek szerint segíteni törekedett a humanitárius megmozdulá
sokat a háború miatt szenvedők között. A háború után működésük 
többek között arra a törekvésre irányult, hogy létrejöjjön a nemzet
közi igazságosság és biztonság. Az első konferenciát a háború után 
Hollandiában, Oud Wassenaarban tartották igen nagy feszültséggel 
telten, hiszen az ellenségeskedés még frissen élt a szívekben (1919). 
Az ellentéteket legyőzve mégis gyümölcsöző összmunkához jutottak 
el. Egyebek mellett a Népszövetség megszületését is új reménység
nek tartották a háború átkától való megszabadulásra.

A húszas és harmincas években ezt a szövetséget tekintették az 
ökumenikus kapcsolatok egyik főszárnyának, s ez igen elevenen mű
ködött is mind évi gyűlésein, mind kiadványain keresztül. Bátran 
hozzányúlt sok nemzetközi kérdéshez, s rámutatott a napi problé
máknál a keresztyén feleletre. Az ökumenikus mozgalom más szár
nyainak a létrejötte, de különösen az Egyházak Világtanácsának 
megszületése mégis csökkentették a szövetség jelentőségét. Végül is 
működését beszüntette ugyanabban az időben, amikor az EVT-t 
hivatalosan megalapították, 1948. nyarán.

2. Gyakorlati Keresztyénség Világkonferenciája
A Gyakorlati Keresztyénség Világkonferenciája (Ghristian 

World Conference on Life and Work) is kezdettől fogva igen világos 
békemunkát végző szervezet volt. Ennek atyjaként általában a svéd 
egyház érsekét, Söderblom Nathant tisztelik, aki az első világháború 
idején több összefüggésben munkálkodott a béke elérése érdekében. 
Arra is törekedett, hogy összehozza a harcoló felek egyházi embereit 
közös gyűlésre, ez azonban nem sikerült. Jelen volt az imént emlí
tett gyűlésen Oud Wassenaarban, ahol felvetette az összes keresz
tyének összehívásának eszméjét, amelyen az egyházak közös nyilat
kozatot tudnának adni a kor különböző szorongattatásai között há
nyódó világnak. Ebben a nyilatkozatban egészen elsőrendű helyet 
kapott volna a béke meghirdetése. A baráti szövetség azonban nem 
tartotta magát elég erősnek ilyen gyűlés összehívására, s így a Life 
and Work ettől független mozgalomként született meg különösen 
Söderblom vonzó egyénisége körül.

A stockholmi gyűlés 1925-ben volt az egyházi képviselőknek első 
nagy gyűlése. A hat főtémája közül egy a nemzetközi kérdésekre 
vonatkozott, ezek között természetesen egészen elöl volt a béke meg
őrzése. De semmiféle tulajdonképpeni döntést nem hoztak.
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Egyik munkaterület az egyházak közötti segélyezés volt. Kü
lönösen is meg kell említenünk a Németországból száműzött egyházi 
emberek és más menekültek megsegítését a harmincas években. 
Ugyanakkor a mozgalom szembe került a növekvő nácizmussal, s 
annak a békét veszélyeztető fenyegetéseivel. A Life and Work erős 
személyi támogatójává vált a német hitvalló egyháznak, amely 
egyenlőtlen harcban állt a náci hatalommal. Ez az egyház tudatá
nak eddiginél erősebb áttöréséhez vezetett, ami azután a Life and 
Work msáodik konferenciájának vezérszólamában jelentkezett Ox- 
fordban: az egyház legyen egyház. Azt remélték, hogy a béke való
ságos kovászává válik a feszültségekkel teli világban. A Népszövet
ség „morális szövetség” nélkül, Krisztus egyháza által formált „lé
lek” nélkül, nem tudta kellőképpen megőrizni a békét.

Az oxfordi gyűlés egyik csoportja a nemzetközi kérdésekkel 
foglalkozott, s egy alcsoport a háború és béke kérdésével. Bár egyet
értést a háború teljes és föltétien elítélésében nem értek el, a kon
ferencia kiáltványa különösen erős háborút megítélő pontokat tar
talmazott. A konferencia résztvevői már világosan látták, hogy a 
háború elkerülhetetlenül előttük van. Intettek minden keresztyént, 
hogy maradjanak egymás iránt szeretetben akkor is, amikor majd 
egymás ellen kell harcolniuk. Az oxfordi gyűlés alapjain születtek 
meg a háborút megítélő egyes legjellegzetesebb béke-kiáltványok, 
így Angliában 1940-ben az egyházak közös tízpontú béke-programja.

3. Az Egyházak Világtanácsa

A  második világháború következtében az EVT tíz esztendőt 
várt születési processzusával. Hivatalai és titkársága Genfben volt, 
de hivatalosan csupán 1948-ban alapították meg. Mégis a háborús 
években igen nagy mértékben tevékenykedett menekültek s a hábo
rú más szenvedői javára. Ugyanakkor az EVT magántermészetű 
tárgyalásokat is szervezett, amelyeken megpróbálták körvonalazni 
a háború utáni világot s megtalálni az eszközöket a béke vissza
szerzésére és megőrzésére. A háború befejeztével az egyházi emberek 
a. szemben álló oldalakról is föltétien bizalommal találtak kapcso
latot egymással az EVT közvetítésében, egészen másképpen, mint 
az első világháború után.

De még mindig nem jutottak el egyértelmű döntésre a háború 
kérdésében, bár a perspektíva most merőben más volt, mint bár
mikor eddig a történelem folyamán: az atomháború veszélye meg
teremtette az egész emberiség elpusztításának lehetőségét. Az ams- 
terdami nagygyűlésen három alaplátást értékeltek: 1. Totális há
borút semmi körülmények között sem szabad engedni, de a keresz
tyéneknek kötelessége résztvenni a háborúban a világi hatalom 
alattvalóiként. 2. A katonai tevékenység elengedhetetlen kellék az 
igazság fenntartásához mindaddig, amíg nincsen nemzetközi erő
szervezet, amely fenntartja az igazságosságot. 3. A háborút soha 
nem lehet jóváhagyni, s a keresztyéneknek abban semmilyen körül
mények között sem szabad résztvenniök. Egyetértésre jutottak ab
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ban, hogy az ellenségért imádkozni kell, s a háború után törekedni 
kell győzők és legyőzőitek között a teljes megbékélésre.

Evanstonban 1954-ben két alapvető irány volt előtérben, a pa
cifista és a másik oldalon a „jogos háború” jóváhagyása. Evanston 
már eljutott a háború mélyebb értelmezésére, s ez a régi teológiai 
vélekedéseket kérdésessé tette. Ehhez a csoporthoz tartozott többek 
között a háború elkerülhetetlenségéről szóló ősi szólam. Evanston 
hét pontból álló követeléssel fordult minden néphez.

A keresztyéneknek a háborúhoz való viszonyulása az ökumeni
kus tárgyalásokban a következő években radikális állásfoglalást kö
vetelt az atomfegyverekkel kapcsolatban. Sok konferencia és vizs
gálódás érintette ezt a kérdést, s az EVT 1955-ben bizottságot állí
tott fel, amely a keresztyének lehetőségeit vizsgálja az atomháború 
megakadályozásában.

A harmadik nagygyűlésen Új-Delhiben 1961-ben az „igazságos 
háború” fogalmát idejét múltnak vallották. A háborút Isten elleni 
véteknek tartották. A keresztyének kötelessége azon munkálkodni, 
hogy azt végleg kiküszöböljék, s hogy a bibliai megbékélés fogalma 
alkalmas legyen a politikai életben is. A keresztyének törekedjenek 
arra, hogy csökkenjen a fegyverkezési verseny, s munkálkodjanak 
a teljes lefegyverzésért.

Az EVT Egyház és Társadalom Konferenciája 1966 nyarán, 
amely egyben a negyedik nagygyűlés jelentős előkészítőjévé vált, a 
béke kérdését nagyon radikálisan fogta fel. Ez nemcsak az ott tar
tott előadásokra vonatkozik, hanem a konferencia üzenetére is. Vi
lágos vonalat húztak meg többek között Vietnam és Délnyugat-Afri- 
ka kérdéseiben. Általában például ilyeneket mondtak: „Minden kor
mányzathoz és néphez szólunk most, hogy az atomháború Isten aka
ratával ellenkezik és legrosszabb az összes lehetőségek között. Ezért 
hirdetjük, hogy a kormányoknak és azokban minden hivatalviselő
nek elsőrendű kötelessége törekedni az atomháború elfojtására. Mi
vel az államok közötti háborúk a nemzetközi közösség mai rendezet
lenségéből, igazságtalan politikájából és gazdasági helyzetéből ered
nek, minden egyénnek és kormánynak kötelessége, hogy törekedjék 
a meglevő szervekkel együttmunkálkodni, és új felelős nemzetközi 
közösségi szerveket teremteni.”

Az itt említett konferenciák mellett a Központi Bizottság rend
szeresen évente kiadott üzenetében figyelmet fordít a krízis-pontjai 
által megkövetelt békés és igazságos döntésekre.

4. Az Egyházak Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága
A Nemzetközi Missziói Tanács és az EVT közösen alapították 

1946-ban az Egyházak Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságát, 
amelynek különösen feladata, hogy figyelemmel kísérje a nemzet
közi kérdéseket, informálja azokról az ökumenikus szervezeteket és 
egyházakat, valamint szükség esetén nyilatkozatot adjon, vagy a 
kormányokhoz és nemzetközi szervezetekhez forduljon. A Bizott
ságnak irodái vannak New Yorkban, Londonban és Genfben, vala
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mint hivatala az Egyesült Nemzeteknél és annak alsóbb szerveinél. 
A Bizottság egyik fő feladata elősegíteni a béke megőrzésére irá
nyuló tevékenységet. Ez egyfelől általános természetű programok
kal és megnyilatkozásokkal történik, másfelől a konkrét nemzetközi 
kríziseknél való közbelépéssel.

A világ különböző részein több krízis-helyzetben kereste meg a 
Bizottság az egyes feleket, tárgyalást és békés döntést javasolt és az 
emberiességre apellált. Ilyenek voltak, hogy néhányat említsek is, 
a koreai háború, Hollandia és Indonézia válsága, a Szuezi válság, a 
Kubai válság, a ciprusi válság, Kongó válsága, az Egyesült Államok 
dominikai intervenciója, a pakisztáni és indiai harcok, és természe
tesen több alkalommal is a vietnami háború. A Bizottság vezetője 
javasolta 1950-ben az Egyesült Nemzeteknek, hogy küldjön ki nem
zetközi békebírót a feszült körzetekbe, ami meg is valósult.

Az általánosabb természetű nyilatkozatok mindenekelőtt érintik 
a lefegyverzést és az atomfegyverek tilalmát, valamint az atomfegy
verek elterjedésének megakadályozását. Jelentősebb nyilatkozatot 
adtak ki többek között 1949, 1955, 1957 és 1966-ban. Ezekben kifejez
ték, hogy főhangsúly maga a háború megakadályozása és az atom
energia békés felhasználása. Eredményre törekedtek a lefegyverzé
sen és a részleges megállapodásokban, ha végleges eredményeket 
gyorsan nem lehetett elérni.

5. A Prágai Keresztyén Békekonferencia
Hromadka József cseh professzor, aki igen jól ismert az EVT 

köreiben is, a Prágai Keresztyén Békekonferencia vezetője. 1958-ban 
tartott első gyűlésre a meghívást a csehszlovákiai Ökumenikus Ta
nács küldte ki, amely együttműködött a Prágai Comenius Fakultás
sal és a szlovákiai Evangélikus Fakultással. Az összejövetelek eleinte 
kisebbek voltak, de 1961-ben már Általános Keresztyén Nagygyűlést 
tartottak Prágában. Ezen közel 700 ember vett részt a világ minden 
részéből és szinte minden egyházból. A Második Nagygyűlést 1964- 
ben tartották, s a harmadikat 1968 tavaszán.

A prágai mozgalom felébreszteni igyekszik a keresztyénséget, 
megadva saját hozzájárulását a népek barátsága, megbékélése és 
békés együttélése szolgálatában. Törekszik arra is, hogy összponto
sítson minden keresztyén erőt egy együttes békeakcióra, valamint 
hogy koordinálja az egyes egyházak békecsoportjait. Szándékainak 
megvalósítására elsősorban konferenciák tartásával törekszik. Az 
előadások és csoportmunkák tudományos alapot szolgáltatnak a vég
zésekhez és a nyilatkozatokhoz, amelyet a nagy nyilvánosság elé 
bocsátanak, valamint a különböző országok kormányai és vezető 
egyéniségei elé. A mozgalom saját folyóiratot is jelentet meg.

Egy teológus analizálta a prágai mozgalomban jelentkező néze
teket, és ezeket a következő 14 pontban foglalta össze: 1. A háború 
bűn. 2. A béke nem csupán a háború nemlétét jelenti. 3. A keresz
tyének számára Krisztus a béke. 4. Általánosságban a béke annak 
következménye, hogy az embernek békessége van Istennel. 5. A béke
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az emberek közötti békétlenség ellentéte. 6. A béke az emberek kö
zötti normális állapot és kapcsolat, amelyet Isten ajándékozott. 
7. A béke természeténél fogva emberi érték. 8. A valódi béke mindig 
konkrét érték. 9. A béke és az egymás mellett élés ugyanazt jelenti. 
10. A prágai békemozgalom alapja az ökumenikus egység. 11. Az 
egyháznak terjesztenie kell a békét. 12. A keresztyén békemunka a 
bűnbánat következménye. 13. A béketörekvések elválaszthatatlanul 
hozzátartoznak a felelősséghez. 14. A békemunka a hit döntésének 
a dolga.

A prágai békemozgalomnak megvan a maga jelentősége a mai 
ökumenikus területen. Különösen figyelemre méltó, hogy nem egye
dül és nem is főképpen a szocialista országok mozgalma, hanem az 
egész keresztyénségé. Legnagyobb gyengesége az organizáció bizony
talansága, hogy mind az egyházak, mint az egyes személyek ugyan
úgy hangadó tagjai lehetnek a konferenciának.

6. A békemunka irányvonalai az ökumenikus mozgalmakban
Végül néhány általános szempontot is kiemelünk, amelyek az 

utóbbi idők békemunkájában előtérbe kerültek. Teljes konszenzus
ról aligha beszélhetünk, de egyes irányító szempontokról igen.

Az atomfegyverek, baktériumok és más, újabb háborús mód
szerek miatt a háború természete teljesen megváltozott. Ez többé 
nem rendőri tevékenység a határokon túl, nem is az igazság fenn
tartója, még csak nem is a védelem eszköze, hanem univerzális ka
tasztrófa veszedelme. Ezért az első hitágazat alapján már nem lehet 
teológiailag igazolni, mivel magát a teremtettséget fenyegeti általá
nos pusztulással.

Nem lehet többé beszélni igazságos háborúról, bellum iustum- 
ról sem. A lutheránus két birodalomról szóló tanítás sem alkalmaz
ható a mai viszonyok között a háború kérdéseiben. De más, régi 
teológiai döntések is, mint például a teológiai pacifizmus, tökélete
sen elvesztették érvényességüket az új helyzetben.

Egyik egyház sem tudja önmagában tisztázni ezeket a kérdé
seket. Az atomfegyverek problémája és a háborúval kapcsolatos 
minden más probléma is az egyházak együttes ökumenikus vizsgá
lódását, állásfoglalását és működését követeli meg. Magának az öku- 
menicitás gondolatának kell előretörnie, hogy az egyházak elég ered
ményesen foglalkozhassanak a béke kérdésével.

Másfelől maguk az államok sem képesek maguktól tisztázni a 
háború kérdését. Minden háború és konfliktus ma globális politikai 
jellegű, és az egész világot érinti, mert kiszélesedéssel fenyeget. 
Ezért az egyházaknak elő kell segíteniük a nemzetközi szervezetek 
működését és törekedniük kell olyan fejlődésre, amelyben nemzet
közi törvények szabályozzák a világ összes államainak kapcsolatait. 
Törekednünk kell a biztonságos és igazságos világközösség felé. Ez 
ugyanakkor a gazdasági és szociális problémákkal való birkózást is 
jelenti, mivel a mai világhelyzet, amelyben mély szakadék van az 
iparilag fejlett és a fejlődő államok között, nem igazságos.
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A keresztyéneknek és az egyházaknak ezen az alapon egyét- 
értőleg, de ugyanakkor kritikailag kell viszonyulniok minden olyan 
törekvéshez, amely a lefegyverezést, az atomfegyverkezés korlátozá
sát, új ellenőrzési lehetőségek teremtését és nemzetközi szervezetek 
fenntartását munkálja. Az egyházaknak tanítói munkájuk során ne
velniük kell tagjaikat és országaikban a közösség véleményét a fele
lősségteljes munkára ezen célok érdekében.

De emlékeztetnünk kell arra is, hogy a mai körülmények között 
még a teljes lefegyverzés sem elégséges program. Az atomfegyverek 
előállítására való törekvés még fennáll, s így állandóan bombák ár
nyékában kell élnünk. Minden konfliktus, minden erőszak és gyűlö
let veszedelmesebb az eddigieknél. Éppen az egyház feladata annak 
a szeretetnek a hirdetése, amely legyőzi a gyűlöletet, mivel az egy
házak ismerik a mindent legyőző szeretetet a Krisztusban. Soha 
nem volt oly szükséges annak a szeretetnek a hirdetése az emberi
ség számára, amit az Újtestamentum közvetít a számunkra, mint 
éppen most.

Amikor mint evangélikusok különösen is hangsúlyozzuk Isten 
igéjének jelentőségét az egyház békemunkájában, nem szabad túl
ságosan megrekednünk az „igénél” . Az igének testté kell lennie, a 
bizonyságtevésnek cselekvéssé. Ez azt jelenti, hogy belső indításból 
feszültségek feloldójává és hidak építőjévé kell lennünk. Ez a pon- 
tifikálás, a hídépítés hozzátartozik az egyház béke-küldetéséhez.

Maunu Sinnemaki

A „Zsinat Lelke” a Zsinat utáni 

katolicizmusban

A „ZSINAT LELKÉNEK” SZÜLETÉSE

Johann Baptist Metz, a fiatal, de máris nagytekintélyű münsteri dog
matikus szerint „a Zsinat Lelke nem az olcsó alkalmazkodásnak és a 
divatos megújulásnak, hanem a szabadságnak és az önbírálathoz való 
bátorságnak a Lelke.”1

Ez a Lélek azonban nem jelent meg menetrendszerinti pontossággal 
a Zsinat nyitására. Az első ülésszak vitaforgatagában vált egyre felis- 
merhetőbbé a katolikus és nemkatolikus világ számára egyaránt. Ezen 
az alaphelyzeten aligha lehet csodálkozni, ha arra a váratlanságra gon
dolunk, ahogyan a zsinattartás terve megszületett. Több, mint érdekes, 
hogy a zsinatot öszehívó pápa — XXIII. János — maga sem készült erre 
a tettre, („én voltam az első, aki meglepődtem ezen”)2, míg a zsinattar
tás gondolatával hosszasan foglalkozó pápa — XII. Pius — nem lépte át 
azt a határmezsgyét, mely a szándékból a megvalósulás területére vitt
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volna. Az is köztudott és igazolt tény ma már, hogy a zsinat bejelentését 
sokan milyen döbbenettel hallgatták, vagy hogy mások hogyan szerették 
volna a zsinatot az egyház erejének és nagyságának pusztán demonstra
tív jellegű megnyilatkozásává tenni. A II. vatikánumot közvetlenül meg
előző római egyházmegyei zsinat lefolyása — a beterjesztett tervezeteket 
„simán” megszavazták az atyák — teljesen indokolttá tette azt az integ- 
ralista reményt, hogy a legfőbb hierarchák világméretű összejövetele 
nem állít majd kínos meglepetések elé, s a Tridentinum óta évszázado
kon át jól működő intézményes gépezet kerekei nyugodtan foroghatnak 
tovább.

A váradalmaknak, reménységeknek és a Kúria minden radikális vál
tozást eleve megtorpedózó törekvéseinek eme hátterén válik igazán nyil
vánvalóvá az első ülésszak „történelmi” jelentősége. Ez ugyan első látás
ra egy sor negatívum: az előre elkészített bizottsági névsorok el-nem- 
fogadása, a zsinati bizottságok konzervatív ihletésű szkémáinak követ
kezetes visszautasítása, valamint a bírálat hangjának egyre erőteljesebb 
jelentkezése. Végső soron azonban mindez azt a pozitív látást hozta fel
színre, hogy az egyház — amennyiben Istentől kapott küldetése szerint 
akar szolgálni a mában — nem elégedhet meg régi tantételek triumfa- 
lista ihletésű újrafogalmazásával, hanem olyan fájó változtatásokat is 
végre kell hajtania, melyek az eladdig tökéletesnek hitt struktúráját is 
érintik. Az éles viták hevében manifesztálódott egyre inkább a „Zsinat 
Lelke”, miközben az események azzal az örvendetes meglepetéssel is 
szolgáltak, hogy a reformerek elsöprő többségben (1900—300!) vannak az 
integralistákkal szemben.

Ám a történelem nem matematika. Ezt a zsinat és a zsinatot kö
vető időszak egyaránt igazolja.

KÉT PÁPA: XXIII. JÁNOS ÉS VI. PÁL

A katolikus egyház karizmatikus „nagy öregemberét” : XXIII. Jánost 
és ragyogó képességű virtuóz diplomatáját: VI. Pált elválaszthatatlanul 
egymás mellé állítja a zsinattartás eszméje; az egyiket, mint inspiráló 
életrehívót, a másikat pedig, mint a mű folytatóját és befejezőjét. Helyze
tük (primátus!) természetessé teszi, hogy döntéseiknek maradandó hatá
suk van. XXIII. János egyszer lépett közbe az első ülésszakon, amikor 
a kinyilatkoztatás forrásairól szóló szkéma vitájában Ottavianiék kon
zervatív kisebbségét a szükségesnél kevesebb szótöbbséggel szavazták le. 
A pápa döntése (átdolgozás céljából levéteti a szkémát a napirendről) 
bátorítás volt a reformokat kívánó zsinati többség számára.3 VI. Pál köz
belépései különösen a harmadik ülésszakon voltak látványosak, amikor 
a Máriakérdésben először szabad vitát engedett, de utána a több mint 
kétharmados többség ellenére döntött (Mária „az Egyház Anyja” !)'''; 
vagy amikor az egyházról szóló szkéma véglegesnek szánt szövegében a 
püspöki kollegialitást tárgyaló harmadik fejezet elé „magyarázó megjegy
zéseket” fűzetett6; vagy amikor az ökumenizmusról szóló szkémában 
19 „tekintélyi változtatást” eszközölt, — közöttük az ökumenikus köze
ledés szempontjából a legjelentősebbet és legnegatívabbat, az eredeti: 
„a Szentlélek indítására (a protestánsok) megtalálják a szentírásban Is
tent, aki Krisztus által beszél hozzájuk” helyett így módosítva:” a Szent - 
léleket híva segítségül (a protestánsok) a szentírásban keresik Istent, 
mint azt, aki Krisztus által szól hozzájuk” ! — és a változtatások fölött 
már nem engedett vitát és szavazást.6
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Ezek a „tekintély! beavatkozások” természetszerű kihatással voltak 
a katolicizmus zsinat utáni életére is, és már magukbavéve is mutatnak 
olyan markáns vonásokat, amelyek meghatározzák a pápai életművek 
egész arculatát. Méltán írja Edvard Kocbek: „A jóságos János pápa nem 
kerülhette el pontifikátusa alatt az integralisták gúnyját és fenyegeté
seit. Fájdalmas hangon válaszolt nekik: »Azt mondják és azt hiszik, ki
csit bolond vagyok. Talán tényleg az vagyok, de a büszkeségem megaka
dályozza, hogy ilyesmit higgyek.-« XXIII. János Krisztus szellemében volt 
kicsit bolond”7, dehát már előtte is voltak sokan, akik a hit bátor en
gedelmességével léptek előre ott, ahol mások megrekedtek és elbuktak 
a „józan mérlegelésben”. VI. Pál inkább a diplomáciai megoldásokat ke
reste azzal a céllal, hogy az ellenállókat leszerelje. Nem lehet tagadni, 
hogy a zsinaton (pl. a püspöki kollegialitás tervezetének véglegessé vált 
szövege) és a zsinat után (pl. a Kúria átszervezése) voltak olyan döntései 
is, melyek a reform irányába mutatnak, de meghozott döntéseit alapjai
ban az a szándék jellemzi, hogy kompromisszumokkal biztosítsa az egy
séget. Márpedig régi igazság, hogy „aki mindenkit ki akar elégíteni, abba 
a veszélybe kerül, hogy végül senkit sem elégít ki.”8 A zsinat utáni fej
lemények mindezt vitathatattermá teszik.

„ÚJÍTÓK” ÉS „KONZERVATÍVOK”

Általában ma világszerte így jelölik azt a két hatótényezőt, mely a 
zsinaton kezdett kikristályosodni, a zsinat óta pedig egyre inkább meg
határozójává lett a katolicizmus belső erjedésének. Az újítók oldalán sok 
neves személyiséget találni: bíborosokat és professzorokat, mint pl. Su- 
enens, Alfrink, Bea, Lercaro, Rahner, Küng, Metz, Schillebeeckx, Ratzin- 
ger; mig a konzervatívok hangadói közé számít Ottavaiani, Ruffini, Tis- 
serant, Léger, Browne, s újabb intézkedései kapcsán még Frings is.9

A „korszerűsödés” és „haladás” éppúgy nem fejezi ki az újítókat 
mozgató eszmék lényegét, mint a „tradíciókhoz való merev ragaszko
dás” a konzervatívokét. Hasonlóképpen csak egy részigazsághoz jutunk 
el akkor is, ha a két irányzat közti különbséget a „változhatatlan kato
likus hitigazságok újrafogalmazásában”, illetve ennek elutasításában pró
báljuk megragadni. Már a zsinat sokszor meglepően éles hangvételű szó
csatái is történelmi bizonyságul szolgálnak a tekintetben, hogy a küz
delem tétje a keresztyén hit és élet legalapvetőbb kérdéseinek új megér
tése. Csakis így érthető meg igazán a zsinati viták helyenként rendkívüli 
hevessége.10 A küzdelem tétje maga az egyház jövője. A zsinat jelentő
sége éppen ezért nem pusztán abban van, hogy új hangok és látásmódok 
világméretű fórumot kaptak, hanem abban, hogy a zsinati többség felis
merte: nemcsak újszerű formákra, hanem újszerű tartalmakra — is! — 
szükség van. Az újítók a zsinaton, s még inkább a zsinat után nem azért 
küzdöttek-küzdenek, hogy bevett tantételek korlátáit kitágítsák újszerű 
nézeteik, újszerű fogalmazásaik „befogadása” érdekében. Az újítók nem 
elégednek meg azzal — mint ahogyan valóban végzetesen kevés is lenne! 
— hogy a katolikus tanrendszer ragyogó palotájába, a sok reliquia 
és csillogó csecsebecse közé becsempészhessék merészformójú, modern 
és korszerű felismeréseiket, mintegy dokumentálandó: íme ez is, az is; 
a régi és az új is milyen szépen elfér a tökéletes tanrendszer polcain! 
Konzervatívok és újítók harcában a merev és magabiztos triumfalizmus 
ütközik a hit szenvedélyes nyugtalanságával; a tökéletesség ábrándjá
hoz való görcsös ragaszkodás a tévedések lehetőségének (és tényének!)
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kínzó felismerésével; a tagadás és elutasítás annak igenlésével szemben, 
hogy az egyháznak „a kebelében jelentkező bíráló kérdést és szabadsá
got, mint saját mozzanatát” kell felfognia.11 S így érthető aztán az, is, 
hogy miért akarták egyes csoportok a hierarchia csúcsán csakúgy, mint 
a hívek körében — ugyanazok, akik a zsinattartás ellen voltak, majd a 
zsinat „kifullasztásán” fáradoztak — a zsinatot, mint az egység dokumen
tumát felmutatni, s miért indítottak a zsinat után elszánt támadást sze
mélyek és irányzatok ellen, előbb óvatosan és gondosan álcázva tulaj
donképpeni szándékaikat, később már leplezetlenül, és következetesen 
inkvizíciós szellemben. A példák sorozata áll előttünk. A Hollandi Káté 
körüli huzavona12, a Schillebeeckx-13, Halbfas-14 és Küng15 professzorok 
meggyanúsítása és az ellenük foganatosított eljárások; a „Testimonianze” 
c. katolikus folyóirat egyházi jóváhagyásénak megvonása16; a Suenens 
bíboros nyilatkozatával kapcsolatos vihar17.

Természetesen derűlátó nyilatkozatokban sincs hiány18, ám ezek alig
ha tudják semlegesíteni azokat a vészjelzéseket, amelyeket pl. Alfrink 
bíboros19, vagy Metz professzor oly bátran és őszintén a közvélemény 
elé tár.

Ha mindaz, amit az „újításra-törekvés” szavával jelölünk, csupán 
teológusok íróasztal melletti töprengéseinek lecsapódásaként jelentkeznék, 
akkor a konzervatívok talán már el is fojtották volna a nekik annyira 
nem tetsző törekvéseket. Ám olyan lényeges részkérdéseket, mint pl. a 
vallás- és lelkiismereti szabadság (összefüggésben a fokozódó szabadság
igénnyel!), vagy a születésszabályozás (összefüggésben a „nagykorúvá lett 
világ” nagyobb felelősségvállalásra-törekvésével!), vagy a nagyobb társa
dalmi igazság és a szociális fejlődés kérdéseit maga az élet vetette föl, 
ennélfogva lehetetlen úgy tenni, mintha nem léteznének. Az is nyilván
való, hogy a mégoly bölcs és világszerte elismerést kiváltó „Pacem in 
terris”, vagy „Populorum progressio” enciklikák magukbanvéve nem tud
ják csökkenteni a meglevő feszültségeket. Nem is szólva arról, hogy a 
„Humanae vitae” rideg juridizmusa milyen nagy mértékben rontotta az 
előző pápai megnyilatkozások hitelét.

Hogy a kérdések milyen égetően aktuálisak, mutatják a pápa uta
zásai is. Már indiai látogatása is csillapító szándékú volt, s méginkább 
ezt célozza a dél-amerikai út. Dél-Amerika a „legkatolikusabb” kontinens, 
ezidőszerint mintegy 300 milliós lélekszámmal, ami a század végére elő
reláthatólag megkétszereződik. De egyben olyan földrész is, ahol a szociá
lis igazságtalanságok a legkiáltóbbak. A forradalmi átalakulás sürgetésé
ben komoly szerepet játszik az egyház. Helder Carnara recifei érsek és 
a fegyveres harcban elesett forradalmár pap-professzor: Camilo Torres 
neve világszerte ismert. Az azonban talán már kevésbé, hogy „az Infor- 
mations Catholiques Internationales 1967. szeptember 15-i számában a 
legjelentőségteljesebb mozzanatként azt emeli ki, hogy a harmadik világ 
püspökei hozzányúltak a forradalom égető problémájához is, közvetle
nebbül és egyértelműbben, mint bármely eddigi egyházi megnyilatkozás, 
ideértve VI. Pál körlevelét is. A cikk szerint a püspökök tudomására 
akarták adni a harmadik világ igazságra és szabadságra szomjazó népei
nek: nem kell tartaniok attól, hogy az egyház akadályt gördít jogos har
cuk elé(!). A püspökök biztosítják őket arról, hogy az egyház nemcsak nem 
kárhoztat általában minden forradalmat, hanem óhajtja is azokat a for
radalmakat, amelyek a társadalmi igazságosságot viszik előbbre!!), annál 
is inkább, mert tények mutatják, hogy a szegények nem várhatják szen
vedőlegesen a javak birtokosainak jobb belátását”20.

Figyelemreméltó az a körülmény, hogy a harmadik világ 17 főpápjá-
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nak itt részben idézett nyilatkozata a „Populorum progressio” enciklika 
közzététele után jelent meg, így a pápa megnyilatkozásával szembeni 
nyílt szembenállásként is joggal felfogható. De legalább olyan lényeges 
annak felismerése is, hogy a püspökök kinyilvánított nézetének nemcsak 
igazsága, hanem sokmilliós tömegbázisa is van; így ha egy pápa ezt any- 
nyira nem veszi figyelembe, mint ahogy VI. Pál is tette dél-amerikai útja 
és beszédei során, úgy számolnia kell az egyházon belüli feszültség nö
vekedésének törvényszerű következményével.

Ugyancsak társadalmi gyökerekre bukkanunk a spanyol alsópapság
nak a kúriai irányvonallal szembehelyezkedő és a zsinati reformok (val
lásszabadság!) érvényesítését követelő magatartásának vizsgálatánál is.2’ 
Ezeknek a tényeknek ismeretében válik különösképpen is hangsúlyossá 
Metz professzor megállapítása: „Csak beszélnek a reformokról, valójá
ban azonban nem akarják a fájó változtatásokat, amelyek mindenkire 
nézve szükségesek: nemcsak kis csoportokra, hanem mindenkire, a tagok
ra is és a főre(!). Nem némul el azonban soha többé a reform sürgetése. 
Többé nem semlegesíthető.”22 És persze annak a kérdésnek felvetésére 
is késztet: vajon egyáltalán áthidalható-e az újítók és a konzervatívok 
között tátongó szakadék?

A TANÍTÓHIVATAL ABSZOLUTIZÁLT TEKINTÉLYÉNEK 
VÁLSÁGA ÉS DIALÓGUS ESÉLYEI

„Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz!” — mondja 
Dürrenmatt. Aligha véletlen, hogy a Vigilia egy olyan cikk végéhez tör
delte ezt az idézetet, mely a felekezeti eskedést bírálja; azt a meggyőző
dést, mely az igazságot monopolizálja. „Legyünk tudatában annak, hogy 
a másiknak, az idegennek, az ellenségnek is van igazsága, s ezért meg
hallgatást érdemel. Az „egész” igazság mindig magában foglalja a „má
sik” igazságot is.”23

A legutóbbi időkig úgy látszott: ezek a „más igazságok” monológként 
hangzottak el mindegyre, a Tanítóhivatal tekintélye elegendőnek bizo
nyult ahhoz, hogy meggátolja az igazi eszmélődést a katolikus egyházon 
belül. Éppen ezért az a tény, hogy a „zsinat utáni egyházban” a Tanító- 
hivatal tekintélyválságának tünetei fedezhetők fel, a dialógus szélesebb 
távlatai felé mutat.

Az első jelek már a zsinaton: a vallásszabadság kérdésének tárgya
lásakor nyilvánvalóvá lettek. A vita fókuszába az a kérdés került, hogy 
a Zsinat-e a legfőbb tanítói tekintély az egyházban, vagy pedig a Hittani 
Kongregáció (régebben: Szent Officium, még régebben: Szent Inkvizí
ció!) A kérdés már akkor azzal a tartalmi elemmel bővült, hogy az egy
ház tanítói megnyilatkozásai mindig tévedhetetlenek voltak-e? Csak arról 
lehet-e szó, hogy az új kor kívánalmainak megfelelően „korszerűsíteni” 
kell a tantételeket, mégpedig úgy, hogy az új és a régi között folyama^ 
tosságot mutasson fel, elkerülve a tartalmi összeegyeztethetetlenséget? 
A zsinat a dialógus szempontjából egyértelműen pozitív választ adott a 
kérdésre. Az újítók úgy, hogy nyomatékkai kívánták: kifejezetten el kel
lene ismerni a múlt tévedéseit.24 A konzervatívok úgy, hogy a többszö
rösen letompított élű szkémát is elutasították, mint olyan újítást, mely 
nem egyeztethető össze az előző pápák: XVI. Gergely, IX. Pius és XIII. 
Leó normatív nézeteivel. Az Orbis Catholicus is így ír: „Nehéz lesz iga
zolni a nyilatkozat tartalmi folytonosságát az utolsó pápák tanításával;
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sokkal inkább törésről kell vagy szabad beszélnünk az egyház és a Ta
nítóhivatal megnyilatkozásában.”25

A zsinat utáni időszak arról tanúskodik, hogy egyre nagyobb teret 
nver a katolikus teológiai gondolkodásban és életmegnyilvánulásokban 
a tévedhetetlenség és az abszolutizált tanítóhivatali tekintély bírálata. 
A „tekintély” és az „engedelmesség” konfliktusa válik láthatóvá, ha egy
más mellé tesszük a harmadik világ 17 főpapjának forradalmat támogató 
állásfoglalását és a pápa forradalomellenes megnyilatkozásait; a „Mys- 
terium fidei” enciklikát és Schoonenberg, vagy Smits úrvacsoratanát 
(persze a Hollandi Káté idevonatkozó részével együtt!)26; a „Humanae 
vitae” enciklikát és annak — helyenként egészen látványos — visszauta
sítását.27

A „piuszi monolithizmus” , s vele együtt az abszolutizált Tekintély
elv, széttöredezőben van. Erősen kérdéses azonban, hogy az ideges vati
káni egységkövetelések, keserű pápai kifakadások, sőt az esetleges „ad
minisztratív intézkedések” nem fojtják-e el a jogos bírálat hangjait. Min
denesetre nehezen lehet szabadulni attól az érzéstől, hogy VI. Pál nagy 
lehetőségeket szalasztott el — éppen tekintélye megőrzése szempontjából 
is — akkor, amikor a „Populorum progressio” és a „Humanae vitae'’ en- 
ciklikáiban, vagy a cölibátus-kérdésben egyoldalúan a konzervatív szem
léletet részesítette előnyben.28 Csak a keserűség és csalódás „rossz köz
érzetét” erősítette egyházában, emellett rontotta az ökumenikus dialógus 
esélyeit is.

VESZÉLYEK ÉS RÉMKÉPEK

Félelmek, aggodalmak — és vádak is! — mindkét oldalon megta
lálhatók. A konzervatívok féltik az egyházat az újítóktól és megvádol
ják őket azzal, hogy bomlasztják az egyházat kritikai szellemükkel, sza
badságigényükkel, és „újítómániájukkal” kiárúsítják a katolikus hitet. 
Az újítók inkvizíciós módszerek visszahoz atalát vetik ellenfeleik szemére; 
aizt, hogy hitük szenvedélyes nyugtalanságában csak bomlasztó szándékot 
látnak; s azt, hogy konzervativizmusukkal lehetetlenítik az egyházat a 
mában. Félelmek és vádaskodások bizalmatlanságtól és gyanúsítgatások- 
tól terhes levegőjében indokolt a kérdés; reálisak-e a kifogások; hol és 
miben van az igazi veszély a katolicizmus számára ?

A helyes felelet megtalálásához alapvető segítséget adhat annak a 
ténynek szem előtt tartása, hogy a Tridentinum és a II. Vatikánum közé 
eső négy évszázad sok „veszélyesnek”, rombolónak, tévtannak” kikiál
tott (és ennélfogva elítélt) nézetről derült ki, hogy „építő igazság” ; egy
ben az is, hogy éppen a „veszélyek” elhárítására foganatosított ideges in
tézkedések nyomán támadtak újabb és súlyosabb veszélyek, immár elhá
ríthatatlan következményekkel. A történelemből tanulni is lehetne, ám ez 
mindeddig nem bizonyult a katolicizmus erősségének. El nem hanya
golható jelek mutatnak a zsinat utáni egyházban arra, hogy a kuriális 
központ mellett a klérus és a hívek egy része is a konzervativizmusban, 
„hagyományvédelemben” látja a katolikus hit elidegeníthetetlen sajátos
ságát és pánikba esik, ha olyan ujjal találja szemben magát, melyet 
nem tud belerakni régi skatulyákba. Rémképektől gyötörtetve előveszi a 
régi címkéket, és a már-már megfakuló betűket újrahúzza, amikor „eret
nekséget”, „neomodemizmust”, sőt „démoni” és „antikrisztusi” fertőzést 
emleget.29 S ez — az emberi lélek ismeretében — bizonyos mértékig érhe
tő is. Mert sokkal egyszerűbb anathémát mondani újítások fölött, mint 
azok tartalmát megvizsgálni; címkéket ragasztgatni, mint gondolkodni, ösz-
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szefüggésekre felfigyelni és tanulságokat levonni; öntökéletességet töm- 
jénezni, mint önvizsgálatot tartani; apologetizálni, mint megtérni.

Úgy tűnik, a „Zsinat Lelke” (mely Metz szerint a „szabadság és az 
önbírálathoz való bátorság Lelke” !), csak addig volt többé-kevésbé elvi
selhető, míg azt lehetett remélni, hogy megmarad a Szent Péter templom 
aulájában, történelmi emlékké válik a „posztkonciiiáris időszakban”, 
melyre veszély nélkül lehet hivatkozni önnyugtatásul és ökumenikus si
kereket remélve. Ügy tűnik, hogy a „Zsinat Lelke” sokak szemében csak 
addig volt úgy-ahogy vonzó, amíg azt lehetett remélni, hogy „ellenőriz
hető” és „kézben tartható” marad, s a „Legfőbb Tanítóhivatal” engedel
mes eszközének bizonyul. Ügy tűnik, a „Zsinat Lelke” csak addig volt 
úgy-ahogy „isteni”, míg remélni lehetett, hogy a pápai „ablaknyitás” után 
csupán lágy fuvallatként fogja végigsimogatni az oly hosszú ideig bezárt 
szobának bizony dohszagúvá vált berendezését, s „ördögivé” lett egy
szerre, amikor viharrá erősödve eladdig mozdíthatatlannak hitt berende
zési tárgyakat is megemelt, tán fel is borított.

A zsinat utáni katolicizmusnak napjainkban egyik meghatározó jel
lemzője, hogy integralista erői csoportokba szerveződve frontális táma
dást indítanak nem egyszerűen egyes személyek és újító irányzatok, ha
nem magának a „Zsinat Lelke” ellen, s ebben a „hitvédő” támadá
sukban ..erőskezű ítélőbíróul” hívják a pápát.30 Reményeik nem is alap
talanok. VI. Pálnak döntő szerepe — és felelőssége, súlyos terhű szemé
lyes dilemmával párosult szerepe! — van abban: merre kanyarodik a 
modem katolicizmus útja. Döntésének alig beláthatóak a következmé
nyei. Mert ha a konzervatívok és újítók harcában egyik, vagy másik 
tábor mellé áll, felidézheti az egyházszakadás rettegett rémét. Ha pedig 
a „középúton” próbál elindulni, eltemetheti az evangélium igazságát és 
szabadságát. így a vihar megfékezésére egyik út sem látszik alkalmasnak.

De éppen itt kerül elénk a legégetőbb kérdés: vajon egyáltalán fel- 
adata-e a katolicizmusnak, hogy a kebelében támadt vihart erőszakos esz
közökkel elnyomja? Számíthat-e tartós sikerre ebben a törekvésében?

Mert hiszen nyilvánvaló, hogy a vihart nem ember támasztotta. így 
az is nyilvánvaló, hogy ember nem is lehet úrrá fölötte.
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Magassy Sándor

A lelkészi munka rendtartásának elvi és gyakorlati kérdései
I. Áron fiai részletes útbaigazítást kaptak arról, hogy mi a mun

kájuk, és mi legyen annak rendje. Mózes 3. könyve, a Leviticus, vol
taképpen Áron fiai szolgálati rendtartásának részletes szabályrende
lete. A könyv 21 fejezete a Károlyi-bibliában azt a címet viseli: 
A papok szentek legyenek!

A középkori egyház papja is tudja, hogy mit jelent elvben és 
gyakorlatban az a tény, hogy Ö a papi rend tagja. Tudja nemcsak a 
szerzetes, akit köt és eligazít rendjének szigorú szabályzata, melynek 
szorítását annak idején a fiatal Luther is megismerte a kolostorban. 
De tudja a falusi plébános is, aki éjfélkor a fehér asztalnál köszön 
a násznéptől, baráti körben a tarokkcsata legizgalmasabb szakaszá
ban leteszi a lapot, vagy legalábbis megfordítja poharát —, mivel 
másnap reggel misézik. így tartja magát papi hivatásának és szol
gálatának rendjéhez!

Mikor kap az evangélikus lelkész utasítást és testvéri útbaigazí
tást arról, hogy mi az ő papi szolgálatának rendtartása?!

1. Megkapta abban a magasztos és szent órában, mikor lelkésszé 
avatták. A püspök igehirdetésében, az avatási imádságban, a lelkészi 
esküben, az oltári Bibliában, melyre esküt teszünk, az egyházi tör
vényekben, melyeket papi eskünk szintén felölel, egyszóval mind
abban, ami a lelkészavatás keretében történik, globálisan benne van 
annak a szolgálatnak a rendje, melyre elhivattunk. Ez az óra ép
pen ezért nemcsak szent és magasztos, hanem egyben igen komoly is. 
Egy életre szóló elkötelezés Isten és emberek előtt.

2. Megkapta és megkapja lelkészi díjlevelében és híványában, 
mely általában 2 részből áll. Az első rész a lelkészi illetményekről, a 
második a lelkészi teendőkről szól. Idézek korábbi évek 2 lelkészi
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híványából, melyék szövegét egyik gyülekezet átvette a másiktól. 
..Feléje táruló bizalommal kérjük: legyen köztünk Krisztus igaz szol
gája és Isten titkainak hűséges sáfára. Hirdesse nekünk Isten igéjét 
tisztán, és szolgáltassa ki a sakramentumokat Krisztus Urunk ren
delése szerint lelkünk megtartására és életünk jobbítására. Tanítá
sának igazságát pecsételje meg egész életével, hogy eleven példánk 
legyen a kegyességben és szeretetben, a tűrésben és megbocsátás
ban. Járjon előttünk, mint Krisztus nyájának jó pásztora, vigyázván, 
hogy közülünk egy is el ne vesszen. Gyülekezetünket pedig kormá
nyozza az evangélium útmutatása és Anyaszentegyházunk törvényei 
szerint, hogy közöttünk mindenek ékesen és.jó rendben legyenek . . . 
Az Űr Lelke szerint végzendő munkájára a szent Isten gazdagon 
megáldó kegyelmét kérjük. Egyben felajánljuk szívünk őszinte hálá
ját és azon igyekezetünket, hogy Isten igéjének buzgó hallgatása és 
gyakorlása által elhívott pásztorunk jó bizonyságlevele akarunk 
lenni. — E közös szent munkánkhoz adjon a kegyelem Istene elhí
vott pásztorunknak és gyülekezetünknek erőt és kitartást, hogy egy
kor ama napon számot adhassunk egymásról a felséges Isten előtt, 
kinek adassék dicséret és dicsőség örökkön-örökké.” — A másik ke
zembe került okmány, egy korábbi díj levél, csupán általánosságban 
rögzíti 9 pontban az akkor elhívott új lelkész évközi teendőit.

Nos, a régi meghívó levél fent idézett szakaszaiban teljes egé
szében benne van, hogy mire is hívattunk el. Ennél szebben, bibli- 
kusabban és ünnepélyesebben a lelkészi munka rendtartásának elvi 
kérdései ma is alig fogalmazhatók meg. Meggyőződésem, hogy mind
két fél javára válik, ha ez az okmány nem a levéltár és a lelkész 
íróasztala fiókjában porosodik, hanem minden év számadó közgyű
lésének legelején felolvassuk. Arra igen sokszor hivatkozunk, hogy 
mit biztosít a díjlevél, de arról mélyen hallgatunk, hogy mire köte
lez. Pedig mi ezt a díjlevelet aláírtuk, és „Isten kegyelmében bízva” 
el is fogadtuk!

II. Egyházunk most többek között azon is fáradozik, hogy sza
bályozza 'és meghatározza lelkészi munkánk és szolgálatunk korszerű 
rendjét. Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a lelkészi szolgálati rend
tartás szabályrendeletének elkészítése miért szükséges és sürgős.

a) Mert a lelkészi pálya a szabad pályák királya. Kiábrándító 
élményeim között őrzöm azt az apai okfejtést, aki pályaválasztás 
előtt álló fiának egyik lehetőségként felvetette a lelkészi pályát is, 
még pedig azzal a „súlyos” érveléssel: „A  papi pálya a szabad pá
lyák királya! Igaz, kevés lesz a pénzed, de annál több lesz a szabad 
időd. Nem lesz betétkönyved, mégis időmilliomos leszel. És ráadásul 
egészen szabad vagy, akit nem zaklat és nem ellenőriz senki. Hétfő
től szombatig azt csinálsz, amit akarsz, Kiülhetsz a horgászbottal a 
Rába partjára, járhatsz a méhészek sisakjával a zümmögő méhecs
kék között, gyönyörködhetsz a papi kert rózsáiban, a bőséges ter
mést ígérő Jonathan-fákban, és miközben üzemben dolgozó híveid 
szedik a sokféle nyugtatót, Téged barnára csókol az Isten áldott nap
sugara.”
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Ahol nincs belső, lelkiismeretbeli és hitbeli „szerződés” az egy
ház Urával, ott valóban ez a legszabadabb pálya. Mert máshol min
denütt van kötelező munkaidő és munkafegyelem, de az egyházi 
szolgálatban leginkább Isten igéje és az igéhez kötött lelkiismeret a 
főrevizor. Ezért itt igen nagy a kísértés és lehetőség a rendetlenség
re, pontatlanságra, hűtlenségre és henyélésre. Egykor létezett vala
mi, amit rendbírságnak neveztek, de azt ma már csak kevés helyen 
gyakorolják.

Igaz, hogy ma is van püspöki és esperesi vizitáció, melynek leg
főbb feladata a testvéri szolgálaton túl egyben a dolgok ellenőrzése 
is, de annak élét és veszedelmét általában elveszi a közebéd jó han
gulata. Mivel ezek a kiszállások általában az érdekelt gyülekezet 
egy-egy jelentős örömünnepével kapcsolatosak, rendszerint nem ma
rad sem idő, sem lehetőség, hogy a visitator az eklézsia ünnepi ar
cán való gyönyörködés helyett egyben a mélyre is evezzen. Ezért 
foglalkozunk a lelkészi munka rendtartásának elkészítésével!

b) Mert sokan visszaélnek a kapott szabadsággal. Ebben az ösz- 
szefüggésben is áll az, amit Pál ap. mond: „A  szabadság ne legyen 
ürügy a test számára . . . ” (Gal. 5,13)

Volt és van olyan eset, hogy valaki a nagy ünnepet követő hé
ten egyetlen sort sem tud felmutatni ünnepi prédikációjából; volt és 
van úgy, hogy egyes lelkészek az esperesi hivatal határidejét tartják 
saját határidejüknek, sőt nem egy esetben azt is túllépik, rendet
lenségükkel és pontatlanságukkal lefékezik az országos munka rend
jének folyamatos ütemét. Ilyenkor helyénvaló az intés és feddés, sőt 
adott esetben a fegyelmi eljárás is.

c) Mert e munka és annak eredményessége, vagy meddősége em
berileg szinte ellenőrizhetetlen.

Ez jórészt abból adódik, hogy Isten országában Isten adja a nö
vekedést. Hogy az ember nemcsak Isten munkatársa, hanem egyben 
annak szántóföldje is. Az ellenőrzés és véleményalkotás nehézsége, 
csaknem lehetetlensége, abból adódik, hogy „Én plántáltam, Apollós 
öntözött, de Isten adta a növekedést.” (1. Kor 3,6) Nem minden eset
ben törvényszerű és helytálló, hogy a jó papnak mindenkor és min
denhol élő, jó gyülekezete van, a rossz papé pedig alszik és haldok
lik. Nyilván ezt is jelenti Pálnak ez a kissé fölényesnék és önhittnek 
tetsző kijelentése: „Én pedig keveset gondolok azzal, hogy majd ti 
ítéltek meg vagy emberi ítéletnap . . .  Aki ugyanis engem megítél, az 
Ür az.”

Sokan még ma is az elődök hűséges fáradozásából és vetéséből 
élnek. Itteni elődeim: „Pál, Kéfás és Barnabás” már rég elmentek, 
de munkájuk gyümölcse az egymást váltó nemzedékek lelki és szel
lemi csatornáján átöröklődött. Azért van élet, mivel ők itt éltek és 
dolgoztak, nem azért, mivel én itt vagyok!

Mindnyájan Isten kegyelméből vagyunk, amik vagyunk. Úgyis 
mint gyülekezet, de úgyis mint papi személyiség és sáfár. Csak aki 
ezt nem tudja, vallja és hiszi, sietős az ítélkezésben és kárhoztatás- 
ban.
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III. De akkor hol a megoldás? Mit tartalmazzon a lelkészi mun
ka rendtartásának most készülő szabályzata?!

a) Tartalmazza a papi munkának és szolgálatának azt az aján
lott és előírt rendjét, mely az egyházi szolgálat minden területén 
mérvadó. Ez így nagyon általános, akárcsak a meghívó levél ünne
pélyes szövege, de részleteiben is ki kell fejteni, hogy mit jelent ez 
az igehirdetői és pásztori munka, a lelkészi hivatal vezetése, az 
anyagi ügyek intézése, és nem utolsósorban a lelkész magánélete és 
közéleti szolgálatára vonatkozólag. Vannak dolgok, amiket csak 
ajánlani és adni lehet, még pedig a testvéri szolgálat, a baráti szív és 
az Űrban gyökerező közösség melegével és gyengédségével. Ezek első
sorban és döntően a papi belső szoba életrendjére, ‘a lelkész emberi 
bűneire és nem szolgálati, mulasztásaira vonatkoznak. Ezekben test
véri példaadás, baráti jótanács, lelki, szükség esetén anyagi megsegí
tés is szükséges. Imádság és szeretet nélkül nem lehet embereket 
megváltoztatni és megmenteni. A másiknak érezni kell, hogy a fel
jebbvalója elsősorban nem bérelszámoló, minőségi és népi ellenőr, 
hanem testvére az Ürban, aki szereti Öt. Még mindig túl laza a test
véri közösségünk!

b) És vannak dolgok, amiket elő kell írni és szigorúan fogni. 
Ezek nem a belső szobával, hanem a lelkészi hivatal vezetésével, a 
szószékkel, a gyülekezet pénztárkönyvével, a pásztori hűséggel és a 
lelkész mulasztási bűneivel kapcsolatosak. Itt helyénvaló, sőt elen
gedhetetlen az intés, feddés és szigorú fegyelmezés. A lelkész köte
les szolgálati naplót vezetni és évi munkatervét előre elkészíteni; a 
lelkész köteles a közegyházi járulékokat megadott határidőre befi
zetni, vagy befizettetni; a lelkész nem mehet készületlenül a szó
székre; a lelkészt rendbírsággal kell sújtani, ha be nem tartja a meg
adott határidőket; a lelkész alkalmatlan a szolgálatra, ha annak la
zaságaival, hanyagságával és lelkiismeretlenségével tönkre tesz egy 
gyülekezetei. Ilyenkor a nézőpont és mérlegelési alap döntően nem 
az Ö személye és családja, hanem az az Űr, aki ezt a nyájat tulajdon 
vérévéi szerezte. Ilyenkor helyénvaló a szent harag és Goethe né
zete: „Az igazságtalanságnál jobban csak a rendetlenséget gyűlö
löm!”

A lelkészi munka most készülő rendtartását tehát le kell mér
nünk törvény és evangélium, igazság és szeretet, testvér az Űrban és 
feljebbvaló örök feszültségén. Nemcsak a hit és szeretet, hanem az 
igazság és hivatási felelősség tollával is meg kell azt írni és össze
állítani.

c) Végül ki nem maradhat ebből az eszméltető írásból a gyüle
kezet jelentősége és felelőssége sem. Már azért sem, mivel a gyüle
kezet hívott el minket erre a szolgálatra, vele van „szerződéses vi
szonyunk.” Ezért hangsúlyos írásom legelején idézett lelkészi meg
hívó levélnek az a mondata, mely közös szent munkáról beszél. Ahol 
közös a munka, ott kölcsönös a felelősség is! A gyülekezet termé
szetes kívánságaként olvadunk ott arról is, hogy közöttünk minde
nek ékesen és jó renddel történjenek. Az anyagi, lelki és erkölcsi
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rendetlenségekért és csúfságokért nem egy esetben első renden nem 
a lelkész felelős, hanem a gyülekezet. Az élő gyülekezet önmagát fe
gyelmezi, mivel az Űrban van, kinek élő igéje fegyelmező erő, a leg
főbb felügyeleti hatóság pedig maga az Úr. — De haldokló, szét- 
hullóban levő gyülekezetben igen nehéz fegyelmezni és rendet tar
tani. — A gyülekezet erőtlenségével és felelőtlenségével kapcsolatos 
a lelkész és papi család szociális helyzete, mely minden esetben kihat 
a lelkészi munka ütemére és minőségére. Több papi család nehéz 
anyagi helyzetére gondolok, ahol gond a tanéveleji útiköltség, mivel 
csak „ősszel fizetnek” , ha egyáltalán fizetnek. Igen ritka az a régi 
„cseléd” a háznál, kinek gazdája több havi bérével tartozik, mégis 
töretlen hűséggel és munkakedvvel végzi munkáját, olykor megta
karított béréből átmenetileg kisegíti kenyéradó gazdáját. Pedig Is
ten országának írott törvénye, hogy méltó a munkás az ő bérére! 
Ilyen esetben nem a lelkész, hanem a gyülekezet fejére kellene ütni. 
De ez az idők jelei szerint eljön. Még pedig hamar. Ma van egy olyan 
mondásunk: „Minden gyülekezetnek olyan papja van, amilyet meg
érdemel.” Holnap talán lesz egy ilyen mondásunk is: „Pap csak 
olyan gyülekezetnek jut, amely papot érdemel!”

d) A készülő rendtartás hatékonysága azon múlik, milyen erő
ket tudunk mögötte megmozgatni. Talán fel kellene támasztani mo
dern formában haló poraiból az egykori papmarasztás régi szép és 
főleg hasznos szokását, jóllehet az adott körülmények szinte minden 
vonatkozásban ellene szólnak. „ . . .  ha egy-egy népesebb vagy jobb 
díjazást nyújtó egyházban megüresedett a lelkészi állás, erre vala
mely kisebb gyülekezet lelkésze hívatott meg, aki azt a meghívás 
után azonnal, tehát az év bármely részében elfoglalhatta. Emiatt 
rendetlenségek támadván, s a papjuktól időközben megfosztott gyü
lekezeteken hol egy, hol más sérelem esvén, a hercegszőllősi zsinat 
(1576) akként határozott, hogy a lelkészek csak újévkor hagyhatják 
el eddigi egyházukat. Ez intézkedés folytán jött szokásba,' főként a 
kálvinista egyházban a papmarasztás, oly módon, hogy mindegyik 
gyülekezet újév körül megkérte lelkészét a következő évre is a nála 
való maradásra; idővel azonban, mikor már a lelkészek száma meg
szaporodott, újév körül jelentette ki lelkészének, hogy keressen ma
gának más egyházat. E káros s a lelkészi állást lealázó szokást a 
XIX. század elején szüntette meg az ország kormánya.” (Zsilinszky. 
101. old.)

Nem hinném, hogy ez csupán káros szokás volt. A számonkérés 
tudatának van fegyelmező, rendre szorító, és mélyebb szántásra sar
kalló ereje. Nem is beszélve arról, hogy az Isten szerint való szomo
rúság megbánthatatlan megtérést szerez . . .  (2. Kor 7,10). Ha életbe 
lép a szóban levő rendtartás, minden adott esetben komolyan fel 
kellene vetni a kérdést: Hogyan vélekedik a gyülekezet lelkészéről, 
és a lelkész a gyülekezetről. És a helyzet alapos megvizsgálása és 
mérlegelése után még az adott igen szűk mozgási terepen is gyor
san és határozottan kellene cselekedni, mindkét fél; főként pedig az 
egyház javára.

Weltler Rezső
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K r ó n i k a

JÉZ U S  H O ZZÁ TA RTO ZÓ I
Lk 8,19— 21

Elhangzott a Magyar Rádióban 1969. július 6-án

Az alapige szerint azok keresték Jézust és azok akartak találkozni 
vele, akiket a legszorosabb vérségi kapcsolat fűzött hozzá: anyja és test
vérei. Jézus éppen tanított akkor és szép számmal hallgatták. Egy pil
lanatra talán meglepődünk Jézus tartózkodó viselkedésén anyjával és 
testvéreivel szemben. Azt várnánk, hogy mindent félretéve siet eléjük és 
hozzájuk. De nem ez történt. Nem sietett látogatói elé, hanem arra hasz
nálta fel közeledésüket, hogy egyszer és mindenkorra tisztázza: kik 
tartoznak igazán őhozzá. Azok az ő igazi testvérei, barátai és gyüleke
zete, akik hallgatják Isten igéjét és cselekszik azt. Mégse gondolja senki, 
hogy Jézus a vérszerinti kapcsolatot megvetette és megtagadta. Nem erre 
céloz az alapige. Hiszen tudunk arról, hogy Jézus még a kereszten tör
tént kínos szenvedése közben sem felejtkezett el édesanyjáról. Egyik ta
nítványa szívére, felelősségére helyezte anyjának nem könnyű sorsát. 
Azt azonban világosan mutatja alapigénk, hogy a puszta vérségi kapcsolat 
őnála semmiféle előnnyel vagy kiváltsággal nem jár.

Először ennek a kijózanító igazságnak leckéjével nézzünk szembe 
úgy, ahogyan mára nézve következik ebből a régi történetből. Olyan ér
telemben, ahogyan akkor régen történt, aligha közelíthet vérszerinti ro
konság alapján bárki is Jézushoz és támaszthat igényt vele szemben. Vég
eredményben azonban idetartozik minden olyan önző szándék Jézussal 
kapcsolatban, amelyik ellene mond igéjének és kikerüli annak cselekvé
sét. Jézus nem ismer el semmiféle kiváltságlevelet, bármilyen címen 
szerkeszti meg magának valaki és bármennyire ráüti saját nem hiteles 
pecsétjét. Előtte hiába hivatkozik bárki a származására, az életkorára, 
az emberi kapcsolataira vagy a képességeire. Az egyházhoz tartozás sem 
jogosít önmagában semmire, mert ha nagy lehetőséget nyújt is, csupán 
ajándék az, nem külön bejárat privát előnyök elnyerésére vagy klikk
érdekek hajszolására. Márcsak azért sem, mert minden kiváltságigény 
menekülés a tennivalók, a felelősség és a hűség áldozata elől. Még köze
lebbről: soha semmiféle emberi adottság nem támasztja alá azt a lehe
tetlen szándékot, hogy Jézust hatalmával és szívével a magunk számára 
kisajátítsuk. Ez már beleütközik Jézus személyébe és szándékába. Ebből 
csak öntetszelgő uralkodás következnék mind a közvetlen környezetünk
ben, mind pedig gyülekezeti és társadalmi vonatkozásban. Ide tartozik az 
a hasadásos keresztyénség is, amelyik elválasztja az ige hallgatását an
nak gyümölcsös cselekvésétől. Nem volna szabad, bár lehetséges, Isten 
igéjét következmények nélkül hallgatni. A keresztyéneknek ugyanis tud- 
niok kell, hogy Isten országa nem az uramozók és a mindennapi akaratát 
megvetók osztályrésze. Isten őrizzen meg bennünket attól a farizeus álla-
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pottól, amelyiket maga Jézus jellemzett így: beszélnek, de nem cselek
szenek, vagy nem a szerint cselekszenek. Ezzel együtt attól a kegyesség
től is, amelyikről Pál apostol mondotta: megvan a látszata, de nincs ere
je. Minden felemás életstílus annak a jele, hogy Isten igéje, maga Jézus 
Úrunk csak tartalék és fedezék. A kétszívűség és kétnyelvűség gyakor
latában sokkal inkább a hátsó szándék, a csalafinta számítás ül a trónon, 
mint Jézus Krisztus. Ö csak cégér minden esetben, amikor az ige cselek
vése belefolytatódik a látszatkegyesség illúziójába. Mert csak képzelgés, 
öncsalás, lelki gőg és végül csalódás minden olyan vallásoskodás, ame
lyik nem tesz anyává, testvérré, baráttá az emberek között és azok szá
mára. Színjátszás minden hitbuzgalmi ügyködés, amelyik csak kaszálgat 
és gyűjtöget magának Jézus körül, de nem terebélyesedhetik Jézus hoz
zátartozóihoz illő cselekvéssé a mindennapok útján és emberi közössé
gében, Isten jelenlevő, de láthatatlan világában Jézusnak nem a maga 
számára kellenek az anyák, a testvérek, a követők. Ő kezdettől fogva 
odaszánta azokat a világ számára. Leleplezése aizért akkor régen sem az 
ajtót csukta be a vérszerintiek előtt. Inkább azoknak is kinyitotta nyíl
tan, mások szeme láttára. Jézus akkor újra felemelte világraszóló szán
dékának és szívének sisakrostélyát. Ma sem azért helyezi mérlegre, 
emeli tükör elé igéjével hozzá való viszonyunkat, az emberekhez való 
viszonyunkkal együtt, hogy megszégyenítsen és kétségbe ejtsen bennün
ket, hanem azért, hogy inkább előbb, mint utóbb áldott testvérei, barátai 
lehessünk itt és most, egy bonyolult embervilágban és egy egészen új tí
pusú társadalomban.

Isten igéjét hallgatni nem magától értetődő dolog. Nem úgy követ
kezik az mindenki számára, mint az éhség jelzése alapján az étkezés. Az 
ige rendszeres hallgatásába nem születnek bele .az emberek sehol a vilá
gon. Ahhoz hiteles bizonyságtétel kell és ahhoz figyelni mindig kész fül, 
szív és értelem kell. Minderről Isten maga gondoskodik. Az előbbiről 
az egyház, révén, mert arra bízta az ige hirdetését és az, attól elválaszt
hatatlan szeretetszolgálat végzését. Szolgálatán keresztül mindig annak 
kell nyilvánvalóvá lennie, hogy megbízatása mindenki számára lehető
ség és ajándék. Hűtlen, ha, ez nem látszik. Túllő a célon, ha bármit eről
tet. Az ige meghallásáról pedig úgy gondoskodik, hogy életeket, életkörül
ményeket, szíveket készít el a magvetésre. Létezik tehát az igével kap
csolatban és éhség. Azt azonban nem a szervezetünk működésével kap
csolja össze Isten, hanem embervoltunkkal, a bűn miatti sorsunkkal, az
zal a valóságos helyzetünkkel, amelyik mindenestül összefügg Ővele és 
az emberekkel, a múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel. Az ige meghal- 
lása mindig Isten szeretete és szándéka felől jelent többletet, ajándékot, 
válik szükségessé és ébreszt felelősséget. Így kapcsolja be Isten a keresz
tyén gyülekezetet bűnbocsátó szeretetébe és akarata cselekvésébe. Igazzá 
teszi azt, amit Krisztus Urunk megkísértése során idézett: nem csak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten, szájából szár
mazik. Az a Jézus Krisztus szólal meg a hirdetett igében, aki gazdája 
mindennapi kenyerünknek és az élet kenyerének. Soha nem állítja szem
be egyiket a másikkal. Inkább egészséges viszonyba hozza azokat úgy, 
hogy azonnal túlnézet egyéni érdekünkön, mindazokra, akik földi éle
tünk útitársai, akik kortársak és embertársak. Vagyis minden igemeg
hallás során igéjének erkölcsi távlatát is megalapozza és kirekeszt azon
nal minden szűkkeblűséget.

Az igazán meghallott ige bizony nem csak a vasárnapokhoz és az 
ünnepi ruhához illik. Odaszánja Isten, ahol folyik, zajlik a problémás 
élet. Maghallása nem kikapcsolódásra, hanem bekapcsolódásra szánt al-
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kalom. Valamiből ugyan kikapcsol, amikor meghalljuk. Kikapcsol a bű
neinkből, az önelégültségből, a keserűségből, az indokolt vagy indokolat
lan megszomorodásunkból. De azonnal visszakapcsol megvigasztaltan 
mindennapi életünkbe, ahol szívünkre és tetteinkre várnak, azaz Jézus 
testvérei lehetünk igéje cselekvésével.

Azzal a nagy üzenetével, hogy az igét hallgatók és cselekvők az ő 
igazi hozzátartozói, részletes eligazítást nem adott minden tudni és tenni
valóval. A főútvonalat azonban egész életünkre megjelölte. Krisztus kö
vetésében, vele együtt, a világba vezet az ige cselekvésének útja. A világ 
itt az egész földkerekséget jelenti, a mellettünk valóktól a hozzánk leg
messzebb esőkig. Ez már önmagában kizár minden maradiságot, minden 
elaggott gondolkodást és időszerűtlen cselekvést. Éppen úgy kizárja per
sze a minden-lébe-kamálságot, a mindent jobban tudás vezetésre, pa
rancsolgatásra éhes indulatát is. Sokkal többet jelent az ige cselekvése a 
szeretet szó Istennel és felebaráttal összekapcsolt, de néha félelmetesen 
értéktelen hangoztatásánál. Helyette egészen. számbavehető mozdulatok
nak, lépéseknek, tetteknek kell következnie ahhoz, hogy a csodálatos 
szeretet szavunk igazi sodrásában és éltető erejében ragyogjon. Azaz hi
tele legyen. Nem a különböző szövegekben hiánycikk a szeretet. A meg
nőtt világban éheztek meg arra mindenütt az emberek.

Sokszor esik szó manapság arról, hogy a közlekedés, a híradás 
szemszögéből kicsi lett a világ. Azt gondolom azonban, hogy éppen azok 
révén lett a világ igazán nagy a felelősség, a sebek gyógyítása és azok 
megelőzése tekintetében. Ekkora még sohasem volt a világ a béke, a jó
akarat, a szabadság, az éhség és jóllakás ügyében! Belefér-e mindez az 
ige cselekvésének látóhatárába? Azonnal belefér, mihelyt nemcsak hal
lói, hanem cselekvői is vagyunk annak.

Drezdában nem építenek újjá' egy evangélikus romtemplomot. Ez a 
rom prédikál és akik akarják, értik, mit prédikál. Egyrészt azt, hogy 
amit emberek nagyon elrontottak, abban mindig marad valami jóváte
hetetlen. Mennyi minden, történik napjainkban is a nagyvilágban, ami 
már magában hordja a jóvátehetetlenséget. A háborúk halottéi és rok
kant jai, a gyászolók sokaságai, a hajlékaikból elűzőttek, a gyűlölet és éh
ség áldozatai mind-mind erre emlékeztetnek. Másrészt arról prédikál a 
romtemplom, hogy sietve keressük meg és tegyük, ami még jóvátehető. 
Erre a sebek kötözését, gyógyítását, a sebzett szívek vigasztalását kaptuk 
lehetőségnek. De ne mulasszuk el azt a mozdulatot sem, amelyik idejében 
vághat eléje minden újabb pusztításnak, romoknak és tömeghalálnak. 
Krisztus testvérei nem gondolhatnak és tehetnek mást, ha nemcsak hall
ják, de valóban cselekszik Isten igéjét.

Nézzünk azonban körül őszintén saját családunkban, gyülekezetünk
ben, munkahelyünkön és hazánkban is azért, hogy észrevegyük: nincs-e 
ott nyitott seb, amelyik talán éppen miattunk nyitott, és amelyik 
sürgősen kötözésre és gyógyításra vár. Sietve tegyük meg, amit kell és 
lehet. Azután vágjunk elébe késedelem nélkül annak, amiből jóvátehetet
len következnék. Mennyire társnak, apának, anyának, hazafinak kell 
lennünk ahhoz, hogy ez így legyen. Nem fér-e bele mindez abba, ami 
cselekvése az igének? A családunk nem pusztán örömeivel, hanem min
den tehertételével együtt a családunk. A gyülekezetünk, egyházunk 
csak a gondjaival, feladataival és küldetésével együtt lehet igazán a 
mienk. Hazánk csak az összes polgáraival, új viszonyaival, új felada- 
dataival és örömeivel együtt lehet a hazánk. Álhazafiság az, amelyik 
csak a testhez állót vállalja belőle.

Krisztus népe, testvérei, mindig tudják, hogy maga Jézus merre tart,
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merre viszi a szíve. Igazi hozzátartozói vele 'tartanak. Ehhez kevés a szó. 
A szeretet áldozatos, ésszerű cselekedeteinek együtt kell vele bizonyítani, 
hogy testvérei vagjaink. Jézus vállalta a világot, amelyikben született, 
szeretett, meghalt és feltámadott. Testvérei útja sem lehet az elzárkózás, 
a számító hasonulás és az uraloméhség, hanem csak a szolgálat Ö azt 
ajánlotta: ahogyan én cselekedtem, ti is akképpen cselekedjetek. Vigyáz
zunk, hogy ez az indulat már a közvetlen környezetünkben hajótörést ne 
szenvedjen és hitelét ne veszítse. Erőtlen minden nagy szó és messze cé
lozgató szándék, amelyik már a családban, a munkatársak között, a 
gyülekezetben lesántul. Éppen azért lett Jézus örökre testvérünkké, hogy 
mindennap igazi testvérekké gyógyítson minket. Kinek-kinek úgy szabad 
saját terhét felvenni magára, hogy bizonyos lehet Jézusnak, a testvér
nek jelenlétében és hűségében. A megértés és féltés szükséges kelléke 
annak az indulatnak, amelyik gyakorlatilag tesz testvérré, amikor mások 
terhét a magunk terheként vállaljuk. Semmi olyan ürüggyel ne békül- 
jünk ki, amelyik menekülni segít attól a talán terhes közelitől, akivel 
egy fedél alá, egy házba, egy munkába és hivatásba helyezett Isten. De 
semmi se kössön le és fékezzen le bennünket annyira, hogy testvérvol
tunk leszűküljön a környezetre és ne gondolkodjunk, szóljunk és cse
lekedjünk testvér módján a távoliak számára.

Különbségek persze vannak és lesznek életünkben, egyéniségünkben, 
családi helyzetünkben, hivatásunkban, hitünkben és világnézetünkben. 
Aki azonban mindenkivel összeköt, a fej, az igazi testvér és barát egy és 
ugyanaz marad. Abban sem lehet különbség és nem is lesz, hogy azok 
az ő igazi hozzátartozói, akik hallgatják és cselekszik Isten igéjét. 
Olyanformán, ahogyan ma arról örömhírt és leckét kaphattunk. Bátran 
tegyünk azért féle minden gyerekes és kiváltságos igényt Jézussal 
szemben. Inkább lépjünk a nyomába és álljunk a gátra Ővele, hittel, 
szívvel, ésszel és kézzel. Sebkötözésre, gyógyításra, testvéri tettekre, míg 
csak tart életünk nappala. Krisztus hozzátartozói így tesznek és tehetnek 
ma is bizonyságot!

Szabó Gyula
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S z e m le

Mi a fu n d am en ta lizm u s?
Hazája Amerika, és a mozgalom a múlt századba nyúlik vissza, 

amikor különböző felekezetű biblicista lelkészek és laikusok a ver
bális inspirációra visszavonulva támadták a liberális teológiát; és 
így akartak gátat vetni a szekularizmus terjedésének. Szélesebb 
körben akkor hatott a mozgalom, amikor 1910 körül megjelent egy 
12 kötetes sorozat „The Fundamentals: Testimony to the Truth” 
(Az alaptételek: a hit bizonyítékai) címen, amely majdnem 3 milliós 
példányszámot ért el. Ebben a természettudományt és a bibliakriti
kát vádolják a hitetlenség terjedésével, és a „modem” teológiával 
szembeállítanak öt alaptételt a Biblia abszolút tévedhetetlenségéről, 
Krisztus szűztől születéséről, helyettes engesztelő áldozatáról, testi 
feltámadásáról és vissza jöveteléről. 1918-ban megalapították a Fun
damentalista Keresztyének Világszövetségét (World’s Christian Fun- 
damental Association), tömegevangelizációkat rendeztek, iskolákat 
alapítottak „hivő” prédikátorok kiképzésére (Moody Bibié Istitute 
Chicagóban, Los Angeles Bibié Institute stb.). A vezetőség türelmet
len tudományellenes irányzata miatt belső szakadások következ
tek be, de a mozgalom ennek ellenére is nagy hatalom volt az ame
rikai közéletben. A presbiteríánus W. J. Bryan államügyész, Wilson 
elnök államtitkára hatására négy államban eltiltották a származás- 
tan iskolai tanítását, ö  robbantotta ki a hírhedt majompert Dayton- 
ban, Tennessee államban, amely a konzervatívok és a haladók nagy 
összecsapásává szélesedett 1925-ben. A tárgyalás közben Bryan meg
halt, viszont Scopes nevű tanítót elítélték a származástan tanítása 
miatt. A húszas évek végén a mozgalom Barth, Brunner és Niebuhr 
teológiájának hatására elhalkult. De a második világháború után 
ismét feléledt. Ezt mutatta egyebek között a viharos ellenállás az 
új bibliafordítás, a Revised Standard Version bevezetése ellen 1952- 
ben. C. Mclntire presbiteríánus lelkész már 1941-ben megalakította 
a szigorú fundamentalisták szervezetét, a Keresztyén Egyházak 
Amerikai Tanácsát (American Council of Christian Churches), majd 
amikor 1948-ban Amsterdamban létrejött az Egyházak Világtanácsa, 
megalapította ellenökumenéként a Keresztyén Egyházak Nemzetközi 
Tanácsát (International Council of Christian Churches) azzal a cél
lal, hogy harcoljon az újító keresztyénség és a kommunizmus ellen: 
„Kötelességünknek tekintjük, hogy az Egyházak Világtanácsának 
tévedéseit és veszélyeit nyilvánvalóvá tegyük, és támadjuk törvé
nyes eszközökkel, az evangélium hirdetésével, vallásos aktivitással
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és a sajtó útján.” Ezekről a törvényes eszközökről ezt írja H. H. 
Harms: „E célok érdekében gyakran ferdítést és részben hamis 
adatokat használnak fel arra, hogy az Ökumenikus Tanácsot moder
nista, kommunista, pacifista és katolizáló hajlamokkal' vádolja.” 
(EKL II. 1962:351) E. R. Sather pedig ezt írja: „Dr. Mclntire kijelen
tette: ,A Keresztyén Egyházak Nemzetközi Tanácsának végső célja 
az, hogy a protestánsokat távoltartsa a kommunista irányzatú lel
készek szövetségétől, és széttépje a modernizmus’' hálóját’ A Keresz
tyén Egyházak Nemzetközi Tanácsa azzal vádolta az Egyházak Vi
lágtanácsát, hogy támogatja a kommunista aktivitást az Egyesült 
Államokban, mert saját soraiban is vannak kommunisták. A Dr. 
Mclntire vezetése alatt álló csoportok a 20. század reformációjának 
tekintik magukat.” (Weltkirchenlexikon 1960:447). A Keresztyén 
Egyházak Nemzetközi Tanácsához tartozik kb. 55 evangéliumi bib- 
licistá, fundamentalista kis egyház és csoport, többnyire reformátu
sok, de baptisták, kongregacionalisták és methodisták is tartoznak 
hozzájuk, 25 országban, mégpedig Észak-Amerikában 2, Közép- és 
Dél-Amerikában 7, Ázsiában 6, Európában 5, Afrikában és Üjzé- 
landon 2 országban. A szövetség alkotmányának II. fejezetében a 
Szentírás Istentől ihletettségét és tökéletes tévedhetetlenségét vall
ja, s ezt az elvet 11 fundamentális alaptételben fejti ki: a Szent- 
háromságról, Jézus Kriszus örök istenségéről és igazi, de bűntelen 
emberségéről, helyettesítő és engesztelő haláláról, testi feltámadá
sáról és vissza jöveteléről, a kegyelemből való üdvösségről mint a 
Lélek és ige által való újjászületésről, a megváltottak örök boldog
ságáról és az elveszettek örök gyötrelméről, Isten gyermekeinek igazi 
lelki egységéről, a gyülekezeti tanfegyelem szükségességéről, és vé
gül kiegészítették ezt még egy tétellel az ember teljes romlottságáról 
a bűnbeesés óta. A mérsékeltebb fundamentalisták 1942-ben kivál
tak Mclntire mozgalmából, és megalapították az Evangéliumi Ke
resztyének Amerikai Szövetségét, majd 1951-ben fuzionáltak az Al- 
liansz (Evangelical Alliance) angol ágával, és létrehozták az Evan
géliumi Világtestvériséget (World Evangelical Fellőwship), amelynek 
titkársága Londonban és Bostonban (Mass., USA) van. A mérsékel
tebb fundamentalizmus egyik leghatásosabb képviselője Billy Gra- 
ham, a híres amerikai evangelizátor. A németországi „Nincs más 
evangélium” mozgalom szintén fundamentalista vonásokat mutat, 
amiről már ismételten írtunk. A fundamentalizmus megtévesztő ere
je abban van, hogy tételei nem csupa nyilvánvaló tévedést, hanem 
keresztyén hitünk számára el nem ejthető igazságokat is tartalmaz
nak. Viszont itt is gyümölcseiről ismerni meg a fát: tudomány- és 
haladásellenes iránya nyilvánvalóvá teszi azt a fundamentális hibá
ját, hogy nem tud igazi Krisztus-hittel és teremtéshittel igent mon
dani Isten világára.

Dr. Prőhle Károly
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F ó r um

Gyülekezeti énektanításunk feladatai és lehetőségei

Mikor ezeket a sorokat írom, éppen a következő év gyülekezeti 
munkatervén is dolgozom. Munkatervemben esztendőnként szerepel 
az énektanítás is. Szükség van erre? Igen. Több szempontból.

Gyülekezeteink idősebb tagjai jól ismerik és örömmel éneklik 
együtt és otthon is énekeskönyvünk énekeit. Szlovák ajkú gyüleke
zetünkben az idősek még a Tranoszciusz levegőjében élnek. A kö
zépkorúak és fiatalok azonban már kevésbé énekesek. Észre lehet 
venni ezt az istentiszteleteken is. Egyre többen vannak, akik csak 
forgatják az énekeskönyvet, nem tudnak eligazodni az énekverses 
rend dolgaiban, vagy egyszerűen hallgatnak, mert nem ismerik az 
ének dallamát. Azt hiszem kis és nagy gyülekezetekben egyaránt 
vannak hasonló tapasztalatok. Nem lehet természetesnek vennünk 
azt, hogy gyülekezetünk énekel, forgatja énekeskönyvét. Folyamatos 
feladatnak kell tartanunk a gyülekezet rendszeres énektanítását.

Bonyolítja a kérdést az is, hogy az 1955-ös énekeskönyv kiadás 
óta új énekek is belekerültek gyülekezeti éneklésünkbe. Az ún. „Üj 
Rész” énekei minden gyülekezetben felvetették az énektanítás kér
dését. Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mennyire terjednek el 
az Új Rész énekei, mennyire ismerősek az új dallamok? Országos fel
mérés adatai csak 1965. évi állapotról állnak rendelkezésre, de ezek 
is tanulságosak és egyben azt is mutatják, hogy jó lenne kb. 5 év után 
újra felmérni a helyzetet. Van-e javulás, vagy stagnálás e dologban?

Az 1965-ös felmérés szerint:
Az Üj Részt ismeri 76 gyülekezet
1—25 éneket ismer 164 gyülekezet
Az énekeknek kb. felét ismeri 144 gyülekezet
60-nál többet ismer 56 gyülekezet
Csak bibliaórán használja 27 gyülekezet
A jövőben szándékozik használni 8 gyülekezet
Egyáltalán nem szándékozik használni 68 gyülekezet

Ez a kis összeállítás is azt mutatja, hogy van még feladat az Üj 
Résszel kapcsolatban. 1965 óta bizonyára javult a helyzet, — ezt bi
zonyítaná egy újabb felmérés — csak őszinte, igaz bevallások történ
jenek. 76 gyülekezet 10 év alatt meg tudta tanulni a 81 új dallamot,
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mely az Új Részben található. 164 gyülekezet viszont a fenti idő 
alatt csak 25 vagy annál kevesebb éneket tanult meg. És hol van a 
többi? Remélhető, hogy a 8 jelzett gyülekezet azóta már megkezdte 
az énekek tanulását és sokat gazdagodott istentiszteleti éneklésük'is 
ezáltal. De feltűnően nagy a „nem szándékozók” száma: 68. Ebbe 
ugyan bele kell számítani azt a kb. 27—30 gyülekezetét, ahol a 
szarvasi ill. a békéscsabai énekeskönyvet használják. Azóta mind
kettő új kiadáshoz jutott és ezekbe is belekerült az Új Rész. Ma már 
tehát reálisabb képet lehet kapni egy új felmérésben a használatról. 
A 68 gyülekezet majdnem felében is adva már a lehetőség az új éne
kek tanulására. De a másik felében is le kell győzni az eddigi „el
lenállást” . Meg kell kezdeni tervszerűen az énektanítást vagy foly
tatni kell, ahol már eddig is végezték.

Az énektanításban hármas feladatot kell magunk előtt látnunk:
1. Új dallamok tanítása az Új Részből.
2. Régi dallamok egyes „rontott sorainak” vagy „sorvégeknek” 

kijavítása.
3. Egyes gyülekezetekben ún. „helyi dallamok” elhagyása és he

lyettük a korálkönyv szerinti dallamok megtanulása.
A későbbiek során pedig rendszeresen kell tanítanunk majd a 

 régi koráljainkat is, mert nem minden gyermek és fiatal tanulja meg 
azokat fiatalkorában, ha pl. nem minden esztendőben jut hitoktatás
hoz. A jövendő gyülekezet aszerint fog énekelni az istentiszteleten, 
hogy mit tanult meg a gyülekezeti énektanítás ill. tanulás során.

A legnagyobb feladatot az első csoportban jelzett munka jelenti. 
Új szövegek, új dallamok, hozzá még ritmikus dallamok tanítását 
kell megoldani. Ezeknél az énekeknél tanácsos a szöveg megismeré
sével kezdeni. Magyarázni is kell és meditálni is kell a szöveg mon
danivalóján. Nagyon jó segítséget kapunk ehhez D. Koren Emil: Ir
galmadat éneklem c. könyvéből, valamint régebbi Lelkipásztor év
folyamokban közölt énekmeditációkból (megtalálhatók az egyes év
folyamok tartalomjegyzéke alapján!) és az Evangélikus Élet legutób
bi évfolyamainak énekismertetéseiből. Külön feladat a dallam szép
ségeinek meglátása, ebben jó segítséget adhatnak kántoraink. Jó 
tudni azt, hogy egyházunk kántorképzése erre is figyelemmel van és 
a ma kiképzett kántorok az énektanítást ilyen szempontok szerint 
tanulják. El kell érnünk azt, hogy az új énekek éppen olyan szíve
sen énekelt, gyakran használt énekeink legyenek, mint a régiek, hi
szen ezek között Luther-énekek, magyar reformátorok énekei és a 
világ evangélikusságának szívvel és örömmel énekelt énekei vannak.

A 14 Luther-ének közül alig 3—4 ének az, amit talán megismer
tek és énekelnek is gyülekezeteink, de 10— 11 azok száma, melyeket 
még nagyon kevés helyen, vagy talán sehol sem énekelnek. Ezen ter
mészetesen azt értem, hogy gyülekezeti istentiszteleten nem éneklik, 
tehát nem tartozik a gyülekezet énekkincséhez. Csak néhányat ke
ressünk meg ezekből és ha igaz állításom, ezekből már válogatha-
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tunk tervünkbe megtanulandó éneket. Ilyen Luther-ének pl. a 704. 
738. 742. 745. 746. 758. 762. 789. 791.

Hasonlóan mostohán bánunk a magyar reformáció énekeivel. 
Sok gyülekezetben megfordultam, egyszer-kétszer megpróbálkoztam 
istentiszteleti éneknek kitűzni ezek közül valamelyiket, de nem tud
ta a gyülekezet. A magyar reformációnak jelentős volt az énekter
mése. Éppen az a nagyszerű, hogy nemcsak átvettek és magyarra 
fordították a Luther és társaitól származó énekeket, hanem önállóan 
is alkottak, Batizi, Bornemisza, Huszár Gál, Pécselyi Király Imre, 
Szkárosi Horváth András és a névtelenek énekei ott sorakoznak az 
Új Részben, — vajon használjuk-e ezeket az énekeket? Különös do
log, de így áll, hogy éppen ezek az énekek sikkadtak el a magyar 
evangélikusság énekei közül a századok folyamán. Most nem felada
tunk az, hogy kutassuk: miért? Bizonyára nagy része volt ebben az 
énekek teológiájának is. De annál inkább örüljünk, hogy most visz- 
szakaptuk őket. Ne legyenek ott hiába énekeskönyvünkben, tanítsuk 
meg gyülekezeteinkben, hogy újra elfoglalják helyüket az istentisz
teleteken is. Ismét csak néhány példát ragadok ki és megkereshet
jük azokat, melyeket tervünkbe felvehetünk: 705. 706. 707. 708. 713. 
716. 726. 731. 743. 764. 781. Talán e néhány mondat rádöbbent mu
lasztásunkra és kijavítjuk hibáinkat, ezentúl istentiszteleteinken a 
régiek mellett felhangzanak majd magyar énekeink is.

Második csoportba soroltam a „javítási feladatokat” . Majd min
den gyülekezetben akad olyan dallam, melyet a korálkönyvhöz vi
szonyítva eltérően énekelnek. Sokszor már nem nyomozható ki az, 
miért van eltérés? Lehet, hogy valamikor egy kántor szeretett ter- 
celni és szép hangjával túlénekelte a kezeivel helyesen játszott dal
lamot is. A gyülekezet utánament, megszokta úgy és most már nem 
is tudja az eredetit. Meg kell magyarázni és tudatosítani a javítási 
feladatot és ki lehet javítani az ilyen hibákat. Sajtóosztályunk ki
adta a Korálkönyv I. és II. kötetét. Ezekben pontosan vannak le
jegyezve a dallamok. Ehhez kell igazodni. Nem könnyű feladat. Sok
szor mondjuk, de így is igaz, hogy könnyebb egy új dallamot meg
tanítani, mint egy elrontott dallamrészt kijavítani. Egy műemlék 
épület restaurálása is sokkal nehezebb, aprólékosabb munkát köve
tel, mint egy modern, új felépítése, de az is megéri a fáradságot. Le
het, hogy ez a feladat nem minden gyülekezetben aktuális, de néz
zünk utána és ha szükséges, úgy ilyen feladatokat is tervezzünk.

Harmadik csoportban említettem a „helyi dallamok” ügyét. Nem 
sok helyen, de már találkoztam ilyenekkel is. Hogyan keletkeztek? 
Sokszor nem tudjuk, nem is fontos. Egy bizonyos, hogy ősi korál
jaink mellett, a gyöngyszemek mellett ezek csak porszemek, értékte
lenek. Ha elhisszük azt. hogy az énekeskönyv szerkesztői szaktudás 
alapján, kellő megfontolással válogatták ki azokat a dallamokat, me
lyeket az énekek fölé odajegyeztek, akkor elvként elfogadhatjuk, 
hogy azokat a dallamokat énekeljük. Ha az a dallam nem ismerős, 
akkor itt a feladat: meg kell tanulni.
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Hogyan tanítsunk éneket a gyülekezetben? Bibliaórákon? Ott 
is! De nemcsak ott. A  bibliaórák, gyermekbibliakörök alkalmasak 
arra, hogy néhány ember előre megtanulja azt az éneket, amit az 
egész gyülekezetnek meg akarunk tanítani. Ők majd segítői lesznek 
a tanulásnak a nagyobb közösségben. De azt a célt tűzzük magunk 
elé, hogy az egész gyülekezetet tanítsuk. Különben istentiszteletein
ken továbra sem fognak felhangzani az új dallamok, énekek. Ta
nítsunk az istentisztelet előtt vagy után. Téli időben sok helyen fű
tött gyülekezeti termekben folynak az istentiszteletek. Ötven-hatvan 
perces istentiszteleti idő után még nem sok egy tízperces énektanítás. 
Nagyon jól lehet énektanítást beiktatni a szeretetvendégségek isten- 
tiszteletnél kötetlenebb műsorába. Mi egy szeretetvendégséget tel
jes egészében az új szarvasi énekeskönyv megismerésére használ
tunk fel. Természetesen ilyen munkához elengedhetetlen a már fent 
említett tervezés. Ne ötletszerűen tanítsunk. Egy évre 5—6 éneknél 
többet nem kell beállítani. De azt alaposan tanítani és gyakorolni. 
Csak ezután lehet kitűzni az énekmutató táblára. Ilyen énektanítás 
alkalmával is — mint a bibliaórákon — szövegismertetéssel, medi
tációval kell kezdeni. A kántor unisono eljátszhatja a dallamot, egy 
jó hangú énekes elénekelheti, azután lehet tanítani. A terv elkészí
tésénél a fenti három csoport feladataira is legyünk figyelmesek. 
Tanítsunk egy-két új éneket, utána a gyakorlás ideje alatt iktassunk 
be egy rontott dallam-javítást, majd ismét újat tanítsunk. Készület- 
lenül ne kezdjünk hozzá! Egy ének szövegének mélységeit, egy dal
lam szépségeit nem lehet „kapásból” elmondani. De ha mondani
valónkkal jól előkészítjük, örömmel tanulja a gyülekezet.

Az énektanítás mellett nem árt magáinak az énekeskönyvnek 
ismertetésére is újra és újra visszatérni. Vannak, akik nem tudnak 
eligazodni énekeskönyvükben, mert az istentiszteleti rendek helyét, 
használatát nem ismerik. Egy idős asszonytól kérdeztem, miért nem 
jön úrvacsorát venni és többek között arra is hivatkozott, hogy nem 
tudja, mikor hova kell nyitnia az énekeskönyvben és nem akar má
soktól kérdezősködni. Inkább nem jön. Az énekeskönyv beosztását, 
énekverses rendek alkalmazását meg lehet beszélni, tanítani. Jó, ha 
a szülők otthon megmutatják ezt gyermeküknek, de milyen sokan 
nem teszik. A gyülekezet énekeskönyvét a gyülekezetben kell meg
tanulni forgatni. Ilyenkor hívhatjuk fel a figyelmet a nagyon gaz
dag imádságos részre is. Tudok olyanokról, akik az énekeskönyv 
imádságos részének heti rendje szerint végzik bibliaolvasásukat, 
napi esti vagy reggeli elcsendesedésüket. Sokak életére hozhat ál
dást, ha erre felhívjuk figyelmüket.

Az énektanításnak elengedhetetlen velejárója a kántorkérdés 
rendezettsége is. Olyan feladatunk ez, melyet a kántorral közösen és 
egyetértésben kell végeznünk. Nincs kántorunk? Országos egyhá
zunk nagy áldozatokkal tart fenn egy intézményt azért, hogy legye
nek jól képzett kántoraink. Csak keresni kell és küldeni kell az al
kalmasnak látszó személyeket. Igaz, hogy a kántori munkára való 
felkészülés nem megy „gyorstalpalással” , de néhány esztendő alatt
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komoly igyekezettel jól képzett kántora lehet annak a gyülekezetnek 
is, ahol most hallgat az orgona.

Végül még egyszer a lényeget: tervszerű munkával, több évre be
osztva, kellő előkészülettel, kántorral együttműködve kezdjünk hoz
zá — vagy folytassuk, ha már megkezdtük — az énektanítás mun
kájához. Célunk mindenképpen az legyen, hogy gyülekezeti isten
tiszteletünk éneklése szép, lélekemelő és gazdag legyen. Ilyen mun
kával lassan eljuthatunk oda, hogy az Úr Rész sem lesz többé új és 
idegen énekek gyűjteménye, hanem szívünkhöz nőtt és örömmel 
énekelt gyülekezeti énekek tárháza.

Tóth-Szöllős Mihály

Hozzászólás dr. Gottfried Fitzer cikkeihez
1. A fogalmak mitológiátlanítása.

Igen komoly erőfeszítéssel igyekszik Fitzer megtisztítani a teoló
giai gondolkodásunkat az áldozat fogalmától Jézus halálával kapcso
latban. Fáradozását azzal indokolja, hogy ha Jézus halálával kapcso
latban megtartjuk az áldozat fogalmát akkor ez konzekvensen a pá- 
pizmusba vezet. Ebben az esetben Jézus egy hierarchikus intézmény 
alapítója, amely kultikusan ismétlődő szertartások pompás intézmé
nyességébe temeti a múltat, és sterillé teszi a történelmet. Azt gon
dolom, hogy gondolatainak más rugója is van. Az az érzésem, hogy 
itt a mitológiátlanításnak egy magasabb fokával találkozunk, amikor 
már nem elégszenek meg azzal, hogy a hitigazságokat kifejtik „mi
tológiai” köntösükből, hanem amikor már sikerült kihámozni a fo
galmakat korszerűtlenné vált, korunk számára elfogadhatatlannak 
érzett történeti keretünkből, akkor megpróbálják megtisztítani a 
teológiai fogalmakat a mitológiákkal való összeházasodásuk idejéből 
rajtuk maradt leterhelő fogalmaktól is. Úgy érzem, Fizter ilyen le
terhelő fogalomnak tartja Jézus halálával kapcsolatban az áldozat 
fogalmát.

2. Egy-két szó az egzegézishez
Míg Fitzer gondos aprólékossággal elemzi a páli igehelyeket,: 

hogy kimutassa, hogy az áldozat fogalma idegen Páltól, addig a Zsi
dó levélnél eltekint a részletes egzegézistől, csupán az egész könyv 
gondolatmenetéből kíván döntő bizonyítékot kovácsolni. Véleménye 
szerint a Zsidókhoz írt levél rejtélyét, tudniillik azt, hogy miért be
szél Jézus áldozatáról, azzal lehet magyarázni, hogy a szerző alkal
matlan tárgyon gyakorolta teológiai zsenialitását, Fitzer a „kritikát- 
lan fundamentalizmustól” mentes és „exakt gondolkodás” hiányá
ban nem szűkölködő módszerével bebizonyította, hogy a Zsidó levél
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írója csupán érvelési okokból használja a főpap és az áldozat fogal
mát. Már ez is, ahogy Fitzer saját módszerét jellemzi nyilvánvalóvá 
teszi előttünk azt, hogy nem egyszerűen sok évszázados exegetikai té
vedést akar helyre igazítani, hanem alapvetően újszerű a Szentírás 
értelmezése is.

3. Hol a hiba gyökre?
Fitzer dolgozatát nem az egzegézisnél szeretném megkérdője

lezni. Ez hosszadalmas és kimerítő próbálkozás lenne, és úgy vélem 
eredménytelen is. Nyilván az egzegézis eredményét erősen befolyá
solja az egyes teológusok teológiai alapállása. Inkább azt szeretném 
bírálat alá venni, vajon az az áldozat fogalom tiszta és érvényes-e, 
amelytől meg kívánja tisztítani Fitzer Jézus halálát.

Az áldozat eredeti értelmét, tehát nem valami képiesen, később 
használt értelmet így fogalmazza meg Fitzer, hogy az áldozatban 
„ajándék felajánlásával akarják kegyessé hangolni Istent” . Benne 
döntő vonás a „helyettesítő jellege” . A „hierarchia hozzátartozik” az 
áldozat fogalmához. „Az áldozatot ha helyesen az igazi rítus szerint 
mutatják be, akkor van meg a hatása” , ezért opus operátum.

Fitzernek ezek a megállapításai helytállóak is lennének, ha eze
ket a pogány népek áldozatairól mondja el, vagy Izrael népe meg
üresedett vallásosságáról, de azt állítani, hogy mindenestől ez az OT 
áldozatának a lényege, hibás vallástörténeti általánosítás lenne.

Mielőtt megalkotnánk az OT áldozatának fogalmát, különösen 
a Zsidókhoz írott levélre való figyelemmel az alábbiakat kell figye
lembe venni:

a) Az OT-ban nem lehet csak az erkölcsi törvényeket isteni ere
detűnek tekinteni, hanem a kultuszra vonatkozó, tehát az áldozati 
életre vonatkozókat is. Ezek szerint el kell utasítani azt a nézetet, 
hogy a törvény erkölcsi része Krisztusra mutat, ha a törvény áldo
zati része ellenpólusa Krisztusnak. Az amit Fitzer az OT-ban megta
lálható nomista és kultikus vonal értékeléséről mond, rendkívül le
egyszerűsíti a problémát. A nomizmust az eredeti Jáhve hit tartal
mára vezeti vissza, a kultuszt pedig Mózestől független kananeus 
beszűrődésnek tekinti. Ez így dogmatikusan egyikre sem érvényes. 
Különben sem meríti ki az OT problémáját a nomista és kultikus 
vonal végigkísérése. Igen lényeges a profetizmus figyelembevétele, 
ami nem skatulyázható be egyetlen sémába sem. A próféták soha
sem az áldozat létjogosultságát bírálták, hanem az azzal kapcsolat
ban elburjánzott pogányos gyakorlatot.

b) Az áldozat az OT-ban nem a cselekedetvallásosság szemben
állása a hitkegyességgel, pl. Ábrahám hitével, hanem az OT áldozat
vallásossága az ingyen kegyelemben reménykedő hit megnyilatko
zása. Az OT törvénye előre mutat Krisztusra, és ez vonatkozik a 
kultusz áldozati törvényeire is. Az egész nép bűnéért megölt bárány 
vére nem a nép bűnének a súlyával van egyenes arányban, hanem az 
ingyen kegyelemnek a megbotránkoztatóan meghökkentő jele. A nép 
bűnéért kiontott vér nem arról beszél, hogy az ember kifizetheti
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pár filléres áron a bűneit, hanem arra a Bárányra mutat, akinek a 
vére árán ingyen, kegyelemből igazulunk meg.

Ez a szemlélet nem önkényes, hanem éppen a Zsidó levél exegé- 
zisének és teológiájának a nagyon komolyan vétele. Helytelen lenne, 
ha az OT Papi rendjében és kultuszában nem látnánk meg az eljö
vendő dolgok árnyékát.

c) Amit Fitzer a hierarchia kultusszal való összefüggéséről 
mond, az inkább a későbbi katolicizmus, és a pogányosan eltorzult 
kultuszi életre vonatkozik. Nem állíthatjuk azt, hogy az OT embe
rei nem értették félre a kultuszban a főpap szerepét, de éppen a 
Zsidó levél világítja meg előttünk, hogy a „hierarchiára” jellemző 
vonások az OT Istentől rendelt főpapjaira nem voltak érvényesek 
(Zsid. 7,27—28.).

d) Talán a legszembetűnőbb tévedése Fitzer OT kultuszról meg
rajzolt képének az, hogy az OT áldozata opus operátum hat. Ennek 
igazolására nem csak a Zsidó levél OT egzegézisét lehet felhozni, 
hogy hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek (Zsid 11,4), ha
nem az OT számtalan prófétai igéjét.

Ezek a változatos gondolatok világítják meg, hogy nem egyes 
igehelyek exegézisét helytelenítem Fitzernél, hanem alapjában véve 
az egész OT-i teológiáját, és azt a módot, ahogy az OT-ot, mint a 
biblia egy lényeges részét használja. Ha igaz lenne ez, amit Fitzer 
mond az áldozatról, akkor már régen meg kellett volna tisztítani Jé
zus halálát az áldozat fogalmától. Akkor az UT leghasználhatatla
nabb könyve a Zsidó levél lenne, és magának az OT-nak a létjogo
sultsága is kérdőjelet kapna.

4. Az áldozat és a feltámadás Fitzernél.
Az a módszer, hogy Jézus halála értelmét a feltámadásból akar

ja Fitzer megérteni, arra a következtetésre vezette, hogy „az áldo
zati cselekmény komédiává lesz, ha az áldozat ismét feltámad.” Az
zal akarja megmenteni Jézus halálának az értelmét, hogy Jézus az 
Ádám-sorozathoz tartozik, és ezért alkalmazza Pál Jézusra mindazt 
amit az emberről és törvényről, a test-bűn-halál sorozatról tud. Míg 
idegenkedik az áldozat gondolatától, addig sorainak a konzekven
ciája tulajdonképpen az, hogy Jézus áldozata nem merül ki a ke
resztben, hanem kiterjed az egész emberrélételre.

5. Jézus halála az áldozat fogalma nélkül.
Csak egy sort idéznék, hogyan látja Fitzer az áldozat gondola

tától megszabadítva Jézus halálának az értelmét: „Jézus halála alap
vető jelentőségűvé válik. Halála értünk való halállá, bűneinkért való 
meghalássá lesz . . . ” Ebben a mondatban sűrítve benne van mindaz, 
amit az OT az áldozati kultusszal, mint a jövendő dolgok árnyékával 
elénk rajzol. Ezek szerint Fitzer Jézus halálát csupán az áldozat fo
galmától de nem az áldozat lényegétől tisztította meg. Vállalja a ha
lál alapvető jelentőségét, értünk való voltát, tehát helyettesítő jel
legét. így csupán Jézus halálát az OT-i hátterétől fosztotta meg, a
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kultuszban való megjövendöltségétől. Elutasít számtalan OT-i igét, 
de rengeteg UT-i igét is, amelyek nemcsak elvileg tekintik Jézus ha
lálát áldozatnak, tudniillik, hogy érettünk történt helyettesítés volt, 
hanem összefüggésbe hozzák az OT áldozati kultuszával.

Úgy gondolom, hogy a teológiai fogalmak ilyen izolálása, elő
ször csak abban szegényíti meg szolgálatunkat, hogy nehéz, össze
függéseitől megfosztott elvekkel kell dolgoznunk, de később ezek a 
fogalmak — ha elkezdik önálló életüket — megfosztva a teljes 
Szentírás összefüggéseitől, fokozatosan megszegényednek tartalmi 
gazdaságunkban is.

Itt már megint a mitológiátlanítás kérdéséhez érkeztünk.
Szeretném, ha a felvetett gondolatok visszhangra találnának, és 

segítenének a Szentírás értelmezésének világszerte izzó vitájában el
igazodni.

Benkő Béla

Megjelent a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
új, nagy alakú kiadása 

Ára: 40,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon
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Á d v en t i  i g e h i r d e t é s -so r oz a t

A Z  Ö R Ö M  É R K E Z É S E
Lukács 19,1—10

AZ ELADOTT ÖRÖM
1. Aztán beérve Jerikóba, vonult át a városon. 2. S íme egy férfi, 

név szerint Zákeus, aki fővámszedő volt és gazdag, 3. szerette volna saját 
szemével látni, ki is az a Jézus, de nem sikerült neki a tömeg miatt, mert 
alacsony volt. 4. Akkor előreszaladt és felmászott egy eperfügefára, hogy 
lássa, mivel arra kellett elhaladnia.

Egyetlen kor sem rendezett még olyan átfogó, általános hajtóvadá- 
szatot az örömre, mint a mienk, soha nem szervíroztak a fogyasztóknak 
annyi élvezeti „alapanyagot” és „készterméket”, szinte futószalagon, mint 
napjainkban és soha nem folyt olyan nagyüzemi élet-édesítés, mint ma. 
De oly sok a baleset ezen a nekikeseredett vadászaton, annyian habzsol
ják lelki ronccsá magukat, hogy az is páratlan az emberiség bűnbeesé
sével egyidős boldogság-hajsza történetében. Persze nem csupán ez a tü
net jellemzi századunkat, de minden egyoldalúság nélkül is górcső alá 
vehetjük ezt az egyet, mert kell és érdemes. Mert örömtelenül tényleg 
nem lehet élni. Enélkül olajozatlan gépezet az élet, melynek alkatrészei 
kimarják egymást. Az öröm-szükséglet tehát teljesen valós, csak kielé
gítési módja kétséges nagyon. Valahogy úgy tűnik, hogy a kosárszám be
szerzett örömök között elvész maga az öröm. Márpedig kísérteties dolog, 
ha valakinek csak örömei vannak, de öröme nincs. Ha az alapvető, élet
bázist jelentő öröm mégis hiánycikk. Ahogy lehet valakinek százezer 
autóalkatrésze, és mégsincs gépkocsija. Az összefogdosott örömdarabkák 
ugyanis nem állnak össze egésszé, örömalappá, belső ellátottsággá, meg
nyugtatóan egyenletes energiafolyammá. Ez tapasztalati tény, mely leol
vasható mindazok életéből, akik hisznek abban, hogy az öröm első és 
utolsó megszerzője a pénz. Nyilván ilyen volt a mi Zákeusunk is:

EMBER A FOJTOGATÓ ARANY-ÁLARC ALATT. Eredetileg per
sze ő sem így képzelte. Próbáljuk csak összeállítani életenek mozaikját.

Neve az ősi prófétanévnek, a Zakariásnak görögösített változata. 
Nem volt jó neki az eredeti zsidó, a patinás? Valószínű, hogy nem volt 
elég jó. Alkalmasabb belépőt keresett a görög műveltség és római uralom 
által fémjelzett modem világba. Magyarán: be akart vágódni már a ne
vével a hatalom birtokosai s a nagy pénz körébe — a kis Zákeus. Akibe 
rengeteg kezdeményező erő és becsvágy szorult, akit mintha születésé
vel felhúztak volna önérvényesítésre, akinek csavaros eszén aligha lehe
tett túljárni, akinek azonban nyilván ifjúságától fogva számtalanszor 
odadörgölték: te vakarcs, te töpörtyű, annak bizony igen könnyen meg
fordulhattak a fejében olyan gondolatok, mint Shakespeare III. Richárd- 
jának: „De én, aki nem játszani születtem S a természet becsapott ter
metemmel, Ügy döntöttem, hogy gazember leszek.” Az esetek többségé
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ben persze csak apránként állnak össze a kezdeti lazaságok, majd jellem- 
telenségek a későbbi komplett gátlástalansággá, de az bizonyos, hogy ez 
a „fejlődés” Zákeusnál megtörtént, és a Jézussal való találkozás idején 
már közutálat vette körül, mint Jerikó hiénáját.

Jerikó! Flavius Josephus, a híres zsidó történetíró, aki alig valamivel 
e kor után élt, így jellemzi ezt a várost: „Jerikó közelében bővizű forrás 
fakad; sokkal nagyobb területet öntöz, mint bármelyik más. A pálmák 
sokféle nevűek, gyümölcseik íze is sokféle. Megterem ott a balzsam, az 
ország legértékesebb terméke, továbbá a ciprusfű és a myrrhaolajfa. 
Nem tévedünk, ha istenáldotta földnek nevezzük ezt a vidéket, ahol a 
legritkább és a legszebb növények ilyen bőségben megteremnek. Más ter
mények dolgában is alig van ehhez fogható tája a világnak. . .  Az otta
niak vászonruhában járnak, mikor Júdeábán másutt mindenütt havazik.” 
De amellett, hogy Jerikó amolyan judeai Rózsadomb volt, a 11 közigaz
gatási körzet egyikét is innen irányították, annál is inkább, mert bel- és 
külkereskedelmi helyzetét termékei mellett határátkelőhely volta is biz
tosította. Nem véletlen, hogy az irgalmas samaritánus által megsegített 
kereskedő Jeruzsálemből pont Jerikóba tartott. Tudták azt a rablók is, 
hol akad zsíros falat horogra. Természetesen vámközpont is volt Jerikó. 
Itt aztán azokat a kalmárokat, akik megúszták az országúti haramiák 
„érdeklődését”, a legális latrok vették kezelésbe. Vámszedőnek lenni 
ugyanis abban az időben egyet jelentett a szennyeskezűséggel, hiszen a 
taksa meg volt ugyan szabva, de csalásra és zsarolásra rengeteg alkalom 
adódott. A vám- és adószedést különben is bérbeadták, s amit ezen az 
összegen felül hajtott be a fővámszedő (beosztottjai segítségével, akik 
szintén megkeresték a maguk „mellékesét”), az az ő markát ütötte. Nem 
Zákeus találta ezt ki; F. Josephus a sokkal korábbi időkből említ egy bi
zonyos Józsefet, ‘aki adóbérleti alapon szédületes vagyont harácsolt össze 
véres kíméletlenséggel. Zákeusunk valahogy így okoskodhatott: „Ez van; 
ha én mulya vagyok, majd csinálja más, de miért ne csináljam ón?” Vi
lágos, hogy irgalmatlanul meggazdagodott. S el kellett jutnia addig az 
állapotig, amelyről Balzac vén uzsorása, Gobseck imigyen nyilatkozik: 
„Mint én magam, kollégáim is sok mindent megkóstoltak, sok mindennel 
jóllaktunk, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyen az ember a hatal
mat és pénzt nem szereti egyébért, mint magáért a hatalomért és magáért 
a pénzért.” S nyilván büszke volt, hogy kies helyen, pompás pozícióban 
pont ő szed össze annyi pénzt, amennyit épp nem szégyell. Meg akarta 
mutatni, milyen nagy a kis Zákeus. És különben is: „Ha van pénz, van 
boldogság.”

S ELADTA AZ ÖRÖMÖT, MIKÖZBEN MEG AKARTA VENNI. Ti
pikus mai tragédia. De most már önmagunkba nézzünk. Nem él-e ben
nünk is egy elnyomott, de le nem győzött Zákeus? Ne tiltakozzunk 
olyan könnyedén, ment ennek az életformának igen sok fokozata van, s 
a legtöbb egyáltalán nem olyan kirívó, mint a Zákeusé, és többé-kevésbé 
nem is tudatos! Lényege ugyanis nem a nagystílű s másokon hidegvérrel 
átgázoló kiszámított önzés, hanem az aiz érzületi beállítottság, amely pon
tosan olyan mértékben véli elérni a boldogságot, amennyire sikerül ér
vényesülnie és megszedni magát minden földi jóval. Elméletben talán 
magasztos elveket vall és gyakorlata sem törvénytelen, de szíve mélyén 
mégis megkötözött, „lelki lenövése” van, amelyről tudni sem akar, s 
melynek következményeit is égész más dolgokkal indokolja. E vészes kór
kép neve:

FIXÁLÓDÁS A SZERZÉSRE. De nemcsak pénz, hatalom és pozíció 
e szerzési görcs tárgyai, hanem olyanok is, mint tekintély, elismerés.
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megbecsülés, sőt szeretet! A lényeg az, hogy ezeket elsősorban és alap
vetően kapni akarom, és nem adni! Szerezni! Inkasszálni! Biztosítani 
magamnak! Ide az élettel, hadd nyergeljem meg! Elém feküdjenek a le
hetőségek, hadd tiporjam ki belőlük, ami csak elképzelhető! Adósom a 
világ! Felháborító, hogy nem fizet úgy, ahogy kellene! — Persze az effé
le indulati tartalmak csak homályosan kavarognak bennünk, de ha nem 
leplezzük le őket, önmagunkban s nem ellenőrizzük őket tudatosan, ak
kor a mélyből meghatározzák életirányunkat és stílusunkat. Közösség- 
képtelenné tesznek, de önmagunktól is elidegenítenek bennünket. Az 
ilyen „lelki szövődményeket” nevezi a pszichológia komplexusoknak.. A 
két leggyakoribbról írja Lepp professzor: „Hatalmi ösztön és kisebbren
dűségi érzés igen könnyen jelentkeznek együtt.” Több, mint valószínű, 
hogy főként e kettő sodrában jutott Zákeus élete sivatagba. Nem segí
tette ki ebből a masszív megvetés, mely kínai falként övezte, miközben 
élete mind sivárabbá lett a súlyosodó arany-álarc alatt. A derengés első 
sugarát Jézus közeledtének híre hozta, akit az élkegyesek irigy gú
nya a vámszedők és bűnösök barátjaként emlegetett. Ébredt talán Záke- 
usban valami halvány reménység? Egy bizonyos:

FELTÉTLENÜL LÁTNI AKARTA JÉZUST. Még szaladni és fára 
mászni'sem röstellt; nyilván nem ért rá törődni azzal, hogy nevetséges
sé válhat. Mint aki érzi, hogy eljött öröm-tékozló életének nagy pilla
nata, bár maga sincs egészen tisztában szíve esengő várakozásának ha
talmas feszültségével, de engedelmeskedik, mert most már semmi más 
nem „érdekes” : találkozni kell Jézussal!

Ez az elszánt vágyakozás, ez a gátat szakító, rohanó készség vajon 
megvan-e benned és bennem? Mert ettől függ, hogy elérkezhet-e hoz
zánk az öröm!

AZ ÖRÖM SZÁLLÁST KERES
5. S amikor Jézus arra a helyre ért, felnézett és azt mondta neki: 

Zákeus, gyorsan gyere le, mert ma a te házadban kell megszállnom.
A szerzés, minit életforma komoly anyagi eredményt hozott Zákeus- 

nak: „nagy menő” lett. Elvágta azonban magát Istentől s embertársaitól 
és ezzel gyökértelenné vált. Minél rámenősebben szerzett, annál jobban 
kiárusította legbensőbb lelkitartalékait, azt az örömöt, amelyet „im
portból” sose lehet pótolni. Nem tudjuk, hány éves volt, de fiatal aligha 
lehetett. Feltörni, megszedni magát és még meg is csömölni: ehhez idő 
kell. Legalább élete delén járhatott. S itt álljunk meg' egy pillanatra: a 
helyzet, megértéséhez, segítségül hívhatjuk a modem lélektan egyik igen 
érdekes fölfedezését. Eszerint — hogy egy klinikai sizakkönyvből Dr. H. 
K. Fierz pszichiátert idézzük — „A fiatal ember számára csaknem bűn, 
vagy veszély, ha túl sokat foglalkozik önmagával. Később azonban köte
lességgé és szükségszerűséggé lesz, hogy legbensőbb önmagának komoly 
figyelmet szenteljen. Csak így lehetséges további kibontakozás. Ha valaki 
túl soká tart ki az élet első felének (főként külső egzisztenciateremtésre 
irányuló) magatartása mellett, az az alkalmazkodás, vagy lelki egyensúly 
legsúlyosabb zavarait okozhatja. . .  S mi az, ami valakit önmagához ve
zethet? Mindig csak a saját bűne, kudarca és elégtelensége, vagy épp ne
vetségessége. . .  Sokszor az az ember benyomása: bolondját kell járnia, 
hogy bölccsé lehessen.” (Die Psychotherapie in dér Gegerwart, 1958. 
137. o.) Igen jellemző módon Dante így kezdi a Divina Commediát: „Az 
emberélet útjának felén egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz 
utat nem lelém. Ó szörnyű elbeszélni, mi van ottan.” Erősen pszicholó-

611



giai érdeklődésű orvos nyilatkozta nemrég, hogy a sejtetőnél jóval 
több embernek megy például a gyomrára lelkiismeretének „szép csendes” 
elfojtása, főként 15—20 év múltán. Mennyi energiarabló erőfeszítésébe 
kerülhetett addig is Zákeusnak, hogy egyre növekvő belső feszültségét 
rejtve tartsa! Annál is keservesebb lehetett ez, mert az őt körülvevő 
„egyház” semmi jóval nem kecsegtette. Papi város volt ugyan Jerikó, de 
ez a tény csak a közmegvetés sövényét fonta sűrűbbre és tüskésebbre — 
direkt ,elállta az Istenhez vezető utat szeretetképtelenségével. (És mi 
mai gyülekezet?!) Ne felejtsünk el azonban egy pozitívumot leszö
gezni: Zákeus nem zárkózott be mániákus elszántsággal a magacsinálta 
aranykatrecbe. Ám ez azt is jelenti: TE SE FALAZD BE MAGAD JÉ
ZUS ELÖL akár az önérvényesítés, akár a pénzért lihegés, vagy (mond
juk) az életformául választott szomorúság börtönébe. Ne foszd meg ma
gad eleve attól, hogy Vele találkozzál, légy hajlandó szóbaállni saját belső 
világoddal, melyben talán csak titkon sír, vagy már dörömböl az Isten- 
igény. Biztosíts magadnak legalább annyi „kilátást” Jézusra, amennyi 
Zákeusnak volt a fáról. Mert ha ez önmagában nem is vált meg, sőt 
még csak nem is érdem, de mint látjuk:

JÉZUS OKVETLEN ÉSZREVESZI A BELSŐLEG KIÉHEZETT EM
BERT. Hol lelki szegénynek, hol megtört szívűnek mondja a Szentírás 
azt, akinek van már valami sejtése mélységes Istenre szorultságáról. 
Rendszeres templombaj áróknak, „törzskeresztyéneknek” viszont sokszor 
épp az a legnagyobb nyomorúságuk, hogy „ÖRÖMKÉPTELENEK”. Va
lahogy nem fér el bennük az Isten hatalmas szeretetéről szóló örömhír, 
az evangélium. Alighanem azért, mert tele vannak öröm-pótlékkal. Az 
öszes öröm-protézisek közül a legrosszabb az önigazság: amikor csak 
amolyan kegyes illemből valljuk magunkat bűnösnek, valójában azon
ban annyira betölt saját rendességünk és jóra valóságunk, hogy nem 
marad hely bennünk a bűnösöket kereső Úrnak. Jól gondoljuk 
meg: Jerikón áthaladva szállást keresett az Öröm, de a legtöbb 
szíven nem volt rés, amelyen beférhetett volna. Persze azt ne higgyük, 
hogy az „örömképességhez” feltétlenül olyan hírhedt pénzhiénának kell 
lennünk, mint Zákeus volt, vagy valami más téren kell feltűnően „osz
tályon aluli” embernek bizonyulnunk. Szó sincs róla! Mindössze és ki
zárólag őszintén kell önmagunkba néznünk az Ige fényénél, és lesz épp 
elég okunk megrendülni! A világhírű pszichiáter-professzor, Jung írja: 
„Az embernek kíméletlenül tudnia kell, hogy a jóból mennyire képes — 
és micsoda szégyenteljes cselekedetekre is, és óvakodnia kell attól, hogy 
az egyiket valóságnak tartsa, de a másikat illúziónak. Mindkettő igaz, 
mint lehetőség, és egyik elől sem térhet ki teljesen, ha — mint ahogy 
annak tulajdonképpen természetesnek kellene lennie — öncsalás és ön
ámítás nélkül akar élni.” S a professzort idéző dr. Jacobi Jolán így foly
tatja: „Az ember görcsösen azon fáradozik, hogy kizárólag a jó, a megen
gedett gondolatokat és érzelmeket tartsa meg tudatában. (S a többi meg
létét el se ismerje! B. M.) Ugyanez érvényes számtalan olyan ösztönre 
és tulajdonságra, amelyek korántsem angyali oldalunkhoz tartoznak, s 
amelyeket még önmagunknak sem akarunk beismerni, arról nem is be
szélve, hogy másoknak. Innen ered aztán a merev homlokzat, a pánik
szerű félelem és gyakran agresszív védekezés, mihelyst valami halvány 
kritika kérdésessé teszi ezt az angyaliságot. Tudni, hogy szüntelen lakik 
bennünk gonosz is, és ennek tudatát megtanulni elviselni, ahelyett, hogy 
azt a többiekre tolnánk, azaz a hibát mindenért s mindig másoknál ke
resnénk, ez a személyi-fejlődés egyik legsürgetőbb alapkövetelménye.” 
Az orvosság is csak annak a betegnek reménység, aki nem hazudja ma-
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gának, hogy egészséges. Épp ezért nincs betegebb dolog, hogy egy öröm
képtelen keresztyénség, mely persze akkor szeretet- és szolgálatképtelen 
is, a kis és nagy emberi közösségekben egyaránt, hisz’ eldugul benne az 
öröm útja. Sosem elég megéljenezni azt a kiváló sebészt, akinek a kése 
alá kellene odafeküdnünk, hogy életet nyerjünk. Persze nem szórakoz
tató üzem a műtőasztal, de adott esetben a döntés elodázhatatlan. Itt is: 
Jézus

SÜRGETŐEN HlV ÉLETRE. Lukács evangéliumán nagy lépésekben 
szinte végigvonul ez a szó: ma! Az elején: „Született nektek ma a Meg
tartó!” Kapemaumi első igehirdetésekor: „Ma teljesedett be ez az 
írás . . . ” S végül a megtérő latornak szóló biztatás: „Ma velem leszel a pa
radicsomban.” Igen üdvös szívünkbe vésnünk, hogy a keresztyén hit nem 
amolyan „majd-vallás”, amilyennek talán öntudatlanul is tartjuk, főleg 
a „túlvilági” majd-ra gondolva. Isten ugyan maga az abszolút jövő, de 
épp ezért határozza meg jelenünket is, ha komolyan rá figyelünk. Krisz
tusban eljött a „ma” és — például — Zékeust lehívta a fáról, de már úgy, 
mint a jövő várományosát, mást kiszólít teremtő erejével az önhajszolás
ból, vagy félelemből, miközben egy merőben új éleit rakétáját indítja. 
Az igazi öröm sohasem majd-jellegű. S aki engedelmeskedik neki, annak 
számára jelen és jövő egyszerre.

AZ ÖRÖM HORDEREJE
6. Akkor gyorsan lejött és örömmel fogadta be otthonába. 7. Ennek 

láttára mindenki zúgott-morgott, mondván, hogy bűnös emberhez tért be 
szállásra. 8. Zákeus azonban ezzel állt az Űr elé: íme vagyonom felét 
a szegényeknek adom, Uram, s bárkitől bármit kizsaroltam, megadom 
négyszeresen.

Amikor évtizedekkel ezelőtt egy fizikusokból álló asztaltársaság az 
űrutazás elképzelhetőségén vitatkozott, egyikük egy szalvétán kiszámítot
ta: a fellövéshez olyan súlyú üzemanyag kellene, hogy az puszta önma
gát sem lenne képes megfelelő pályára juttatni. Erre Ciolkovszkij meg
jegyezte, hogy idővel biztosan sokkal hatékonyabb energiahordozók állt
nak majd rendelkezésre. Mint tudjuk, így is lett.

„Hagyományos alapon” tényleg nem sok esélyt lehetett adni Zákeus- 
nak arra, hogy emberivé emelkedhet valaha is. Azonosult az arannyal, 
s ez persze irgalmatlanul lehúzza és lekötve tartja az embert. „Szedd 
össze magad!” — buzdítják sokszor azt, akinek nincs már összeszedni 
valója. Zákeust „hittestvéreinek” megvető elfordulása elszigetelte, de 
ugyanakkor meg is keményítette, mintegy addigi életstílusának folyta
tására ítélte. Jézusban viszont egészen új, hallatlan energiájú erőforrás 
nyílt meg előtte: Isten feltétel nélküli szeretete s az abból eredő ki
robbanó öröm. Ez megszégyenített minden kegyes legyintést, sötét prog
nózist, s olyan fénybe dobta föl ezt a sötéten leragadt életet, hogy az me
rő csoda. Nézzük hát meg, mik ennek az isteni szabadításruak a mutatói, 
horderejét jellemző tulajdonságai, ha úgy tetszik, a rakéta fokozatai.

LEHOZ A MEGFIGYELŐ ÁLLÁSBÓL KRISZTUS ELÉ. Semmi külö
nös nem történt volna, ha Zákeust vágyakozása felvitte volna ugyan 
a fára, de megmaradt volna ebben a „biztonságos” megfigyelő pozícióban. 
Emberi oldaláról nézve két ütemben történt a sorsdöntő esemény: előbb 
fára, aztán: fáról! Hányán rekednek meg az elsőnél, s marad a méla ér
deklődés, az elvi szemlélődés, a vallásos elmélkedések szférája, széplel- 
kek szórakozása, avagy időnkénti „lelki mosdás”, de valódi változás nél-
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kül. Ügy csinálnak, mint az a beteg, aki csak „barátkozik” az orvosság
gal, de be nem veszi. Hát Jézussal szemben senki ne akarja az érdekte
len tárgyilagost játszani! Őt nem elég elismerni, vagy épp csodálni — 
Előtte megnyílni kell! Márpedig sokan vannak, akik érdeklődnek ugyan 
iránta, de azért szigorúan begombolkozva maradnak. „Doktor úr, mondja 
meg, mi bajom — de a télikabátot nem veszem le.” Értsük meg: Isten 
nem diplomáciai kapcsolatot akar létesíteni velünk „nagyköveti szinten”, 
hanem életközösséget! Az öröm azé, akit telibe talál az evangélium! Csak 
azé! Az kerül a legnagyszerűbb kiszolgáltatottság állapotába: ettől fogva 
lesz életébe szabad bejárása Jézus Krisztusnak s az ő megújító hatalmá
nak. A komoly keresiztyénség ott kezdődik, hogy elkap Isten megma
gyarázhatatlan szeretetének árja és sodor! Naponkénti megszólítottság ez, 
a legszemélyesebb viszonyulás, megragadottság, formálódás. Ismételten 
„kijönni” abból a magatartásból, amelyet félelmeink és vágyaink auto- 
matikusoan is meghatároznak, abba a minőségileg új atmoszférába, ame
lyet Jézus Krisztus életalakító valósága fémjelez. S ez az öröm életet 
lehelő légköre. Hiszen ez az ember tulajdonképpeni életeleme: Isten je
lenléte!

Ennél a „felírásnál” azonban más is olvasható a megújulás skáláján, 
szoros párhuzamban az előbbivel: az Öröm hórderejét az is jellemzi, 
hogy

KIHOZ EMBERTÁRSAINK KÖZE, éppen mint társat és embert. Le
hetetlen Istennel kizárólag privát kapcsolatot tartani, ahogy képtelenség 
az olyan „gyermeki” viszonyulás, amely a testvéren keresztülnéz. A Jé
zussal való találkozás igaziiségára az ütötte rá a hitelesség pecsétjét, hogy 
ennek nyomán azonnal rádöbbent felebaráti „kötelmeire” az addig kí
méletlen karrierista Zákeus. Lehet persze valaki sokkal burkoltabban 
is önző, vagyis szorosabb játékszabályok alapján forog önmaga körül, de 
akkor is vastörvény: a Jézusból áradó fény azonnal megvilágítja mellet
tünk a testvért. Az újjászületés azt is jelenti, hogy most már hirtelen 
„érdekessé” válik atyánkfia: a másik ember és a másik közösség, aki 
addig talán épp úgy nem izgatott, mintha szüntelen a hátunk mögött élt 
volna. S ez szemléleti és gyakorlati alapvető változás! Akin ez végbe
megy, annak számára Isten Igéjének üzenete nem jelenthet többé pusz
tán egyéni „lelkizést” és Jézus Krisztus nem marad ünnepnapi társalgó- 
partner, hanem mindig úgy szólít meg, mint akik különféle emberi vi
szonylatokban élünk s mint akiket Isten ezek számára is meg akar újí
tani. Ennek a kúsza ellenkezőjét mutatja Gobseck „igehallgatói” nyilat
kozata: „Lehet, hogy egynémely ik véleményemet megváltoztatták a pré
dikátorok, de magatartásomat sohasem.” Szüntelenül óriási kísértésünk, 
hogy Istennek már eleve csak azt a fülünket nyissuk ki, amelyen a ma
gunk által napirendre tűzött problémákra remélt válaszok jönnének be. 
De éppen az efféle „félfülű figyelés” hagy benne nyakig egyéni kérdé
seinkben, mert Isten munkaterápiájába mindig bele van kalkulálva a 
felebarát is, és aki ezt nem óhajtja észrevenni, az úgy jár, mint aki min
den áron olyan vízzel akarja csillapítani szomját, amelyből vagy a hid
rogén, vagy az oxigén hiányzik. Nos, Zákeusnak, ennek az ókori Gob- 
secknek a magatartása változott meg, hiszen jézusi frontáttörés felsza
badította a pénz rabszolgaságából, s így nyomban tényleg testtvérré lett 
a testvér, s egyszeribe’ a maga konkrét bűnét is nevén nevezte, zsaro
lásnak, s nem „becenevén”, mondjuk élelmességnek, vagy méltányos 
keménységnek. Hogy tudjuk mi becézni a bűneinket — főként az egyé
nieket de még a közösségieket is! őseink nyugati „vállakózásait” 
nagyszerű érzékkel „kalandozásnak” minősítjük, de bezzeg a Himnuszban
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már „rabló moneol”-ról van szó, nem kalandozó mongolról! Hogy eltalál
juk hirtelen a helyes kifejezést, ha rajtunk csattan az ostor! Pláne 
egyénileg! Csak tudnánk komolyan elhinni, hogy gyógyulásunk ott kez
dődik, amikor a szent Isten előtt összetörve elkezdjük kíméletlenül ne
vén nevezni a bűneinket, s hogy ebbe a gyógyulásba kihagyhatatlanul 
beletartozik, hogy Urunk újjáteremtő szeretete visszailleszt bennünket 
családunkba, gyülekezetünkbe, népünkbe s az egész embervilágva — 
ahogy a kificamodott tagot visszailleszti az orvos — és funkcióképessé
günk helyreállítása lesz egyik jele a rajtunk végzett isteni munkának. 
Így rehabilitál, vagyis tesz újra alkalmassá, közösségképessé az Isten 
szeretete! Ekkora a hordereje a kisugárzó, krisztusi örömnek!

A SZÉTHULLÁMZÓ ÖRÖM
9. Szólt pedig neki Jézus: Ma köszönt 'rá az üdv erre a házra — 

mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10. Hiszen eljött az Emberfia, hogy meg
keresse és megmentse az elveszettet.

Lassan, de biztosan mocsarasodó nagy állóvíz volt Zákeus élete eled
dig, melybe óriási meteorként csapódott be Jézussal az öröm ádventje, 
az üdv érkezése. Ennek aztán feltétlenül szét kellett hullámzania kon
centrikus körökben a „páciens” egész életére, minden, viszonylatára. Egy 
ilyen hevességű becsapódás Jézus szeretetének megragadása nélkül csak 
„iszapot és sarait” hányt volna ki Zákeus életéből (Ézs. 57, 20), így viszont 
„meggyógyul a víz,” (Ez. 47,8). Tulajdonképpen minden életnek e kettő 
között kell választania ma is. És nincs kitérés — számunkra sem! De 
lássuk, hogyan önti el az üdv Zákeust mindenestül: hogyan kerül egye
nesbe Istennek, s egész külső és belső világával.

„MÚLTADBAN nincs öröm” — ez lehetett volna Jézus nélkül a 
diagnózisa ennek az indulatok kormányozta életnek. Így azonban egész 
múltja átminősült. Amin addig teljes szívével rajta csüggött, annak rá
döbbent halálos voltára. Átfogóan így fogalmazza ezt meg Dr. Jacobi 
pszichiáter: „Valahányszor az ember Isten helyét más tartalommal töltöt
te be centrumában — bármi lett légyen is az — annak saját vesztére ma
radéktalanul áldozatául esett.” Ez esetben aiz érvényesülési ösztön hiper- 
trófiáját, kóros túlfejlettségét „nyeste vissza” alaposan Jézus, hiszen ezt 
a betegét az fenyegette a legközvetlenebbül. A kinn méltatlankodó soka
ság tagjain is lett volna operálni való bőven, de azok nem meggyógyulni 
tolongtak Jézus útjába, hanem szenzációt látni s adott esetben egy Zá- 
keus-félét szidni, hogy az saját elnyomott bűntudatuk olcsó lerakodó
helyéül szolgáljon. Lelkünk lehazudott rémei, „rálátunk”, kivetítünk 
benneteket másokra; ezért elsőrendű szükségletünk, hogy mindig legyen 
kire szinte ujjal mutogatni, legyen kit kéjelegve szapulni, hogy minden 
nap el legyünk látva felháborodási alapanyaggal, s buzgó ítélkezés köze
pette fulladásig habzsoljuk magunkat különb mivoltunk maszlagéval! — 
Isten „túl nagy” szeretete ellen a legyőzhetetlen múlt szokott reklamálni.

A közösségi múlt fő vonása azonban különösen kitisztul az „üdv” , 
az egzisztenciális helyrezokkenés hullámverésében, míg a zúgolódóknál 
tisztázatlan marad: a hagyomány szerepe, melyet Ábrahám neve képvisel. 
Ez eddig semmi különöset nem jelentett Zákeusnak, mert nem hozott a 
konyhára semmit, sőt egyenesen tehertétel volt a tradíció a „haza- és 
vallásáruló” törvényes főbanditának, hiszen a szent idezéteket igen ha
tásosan vághatták a fejéhez, ha nem is okvetlen szemből szembe, hanem 
inkább a hátamögöttiség fedezékéből. Nincs az a középkori gróf, amelyik
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annyira nagyra lett volna a családfájával, mint a zsidók Ábrahámmad — 
tehát annál jobban áztatták-gyűlölték aiz „elfajzott renegátot” . S most 
jön a Názáreti, és rehabilitálja ezt a lelki fattyút, mint Ábrahám fiát! 
Micsoda felhördülés lehetett ott — mert nem is igen akarták felfogni, 
hogy ez nem egyszerzűen származási kérdés. „Értsétek meg tehát, hogy 
a hívő emberek Ábrahám fiai” — magyarázta Pál Gál 3,7-ben. Vagyis 
nem az a lényeg: honnan jöttünk, hanem hogy merre tartunk. — Nos, 
Zákeus számára a bűnbocsánat és szeretet hullámai mosták tisztára: mek
kora élő kincs a szent hagyomány — számunkra ma már beleértve az 
Újszövetséget is és az egyháztörténet minden pozitív és negatív tanulsá
gát. A fő kérdés az: odaadó bizalommal, vagyis hittel Isten szaván tájo- 
lódik-e be az életünk, mint az Ábrahámé? S ha igen, akkor Ábrahám
tól Schweitzer Albertig kimeríthetetlen kincstár lesz számunkra a Biblia 
és annak fényében az egyház útja az évszázadok kanyaraiban.

JELEN! Ennek a szónak van varázsa napjainkban. MA! — ezt 
mondja Jézus is, de mennyivel különbül, mint a minden órának virágát 
— sokszor csak művirágát — tépegető perc-emberkék. Nos, ennek az 
embernek, aki annyira fogta a pénzt, hogy foglyává lett, attól kezdve lett 
szabad, igazi jelene, humánus közérzete, hogy Jézus belépett az életébe. 
Az elkerülhetetlen anyagi viszonyulás gúzs-kötelékké lett számára ön
zése miatt. Ám amikor Jézus feloldozta, átminősült ez is: másokkal ösz- 
szefűző kötelékke. Bámulatos, hogy az aranynak ez a megszállottja meny
nyire „egyből” elkezd „barátokat szerezni a hamis mannon segítségé
vel”, mint akinek nem kell már bizonygatni, hogy „jobb adni” . (EÉ, 69. 
jún. 8.!) Hogy mi a magyarázat? Legdöntőbb kapcsolata, az Istennel való 
összeköttetés helyreállt, tehát egyenesbe kellett jönniük funkcióinak is. 
(Sohasem magánügy — legföljebb jogilag — ha egy embert megragad Is
ten szeretete! Abból áradnia kell az áldásnak!) S milyen érdekes, amit 
Jézus itt is napirendre tűz:

A „HÁZ”, a közösségi jelen! Vagyis az Isten nem egyszerűen valami 
magán ü d v ősségi előjegyzéseket eszközlő mennyfőnök, hanem a mi 
„egyéni” örökéletre mentésüktől elválaszthatatlanul akar bevetni minden 
közösség minden jó ügyéért ma és bármikor! (Fii. 4,8) Akinek népe im
már nem csupán „Izráel háza” , hanem az emberiséget veszi célba szerete
te, az üdvét közösségi viszonylatainkban akarja ránk árasztani, s nem 
azoktól eltekintve. Ezeket ha nem is részletezhetjük most sorban, de a 
legátfogóbb emberi kötelékeket meg kell említenünk, mert keresztyé
neknek is nagy kísértésük, hogy elsétáljanak mellette, mint Goethe 
Faustjában a húsvéti angyal-kórus hallgatói, akiknek még fülükbe cseng
het a szózat: „Elhagyta Krisztus A pusztulás ölét, Láncunk szakítsuk 
Vigadva szét! Tettet mutassatok, Szeretetet, nagyot. Agapét adjatok, Ta
nítva járjatok, Örömöt hozzatok, S akkor Mesteretek Tivéletek!” S mit 
mond az egyik „kereszyén polgár” séta közben? „Jobbat nem is tudok 
vasár- s ünnepnapokra, Mint hadakról való társalkodást, Hogy Török
földön odaát ö li egymás a nép halomra. . . ” És hogyan kontráz a másik? 
„Bizony, szomszéd, ítéletem szerint Egymás fejét hadd nyesegessék, Pusz
tuljanak rakásra mind, Csak nálunk semmi baj ne essék!” Ehhez a kan
nibál! felfogáshoz csak annyit teszünk most hozzá az Ige szellemében: 
egyénileg és kis közösségeikben annyira egyensúlyozódunk ki tartósan, 
amennyire cselekvő szeretetben komolyan veszünk másokat és nagyobb 
közösségeket! Mert ezek egymással szétszakíthatatlanul összefüggenek.

JÖVŐJÉBEN túl sok reménye nem lett volna Zákeusnak. Idézzük me
gint Gobsecket? „Én elmegyek valahová, fiam, nem tudom hová, de el
visz az ördög.. .  Istenem, mennyi mindien van, és itt kell hagyni. . . ”
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Addig pedig: a fokozódó neurózis, „személyiség-bántalom” . De Jézus ér
kezésével jövője is lett Zákeusnak.

A „kis jövő’’, az idővel mérhető, hozhatott jócskán kétkedő, vagy 
gonoszkodó megjegyzéseket, de ezek halál helyett szúnyogcsípésiek voltak. 
Aztán meg kellett látni, hogy a változás komoly. Egyenesbe jöhetett hír
hedt foglalkozásával is, mint aki elszánta magát, hogy a megszabottnál 
többet nem követel (Lk 3,13). Képzelem, hogy a „szakmában” kezdték le
nézni, s dalán mint ex-vámpírt leváltották később. A hagyomány szerint 
ugyanis Caesarea püspöke lett aztán belőle. Bárhogy történt is, életének 
további szakaszát az jellemezhette; hogy Krisztus mind jobban „meg
találta”, azaz birtokba vette, szolgálatába állította.

S a „nagy jövő” ? „Örökiét! Fénylő távlataiból Mily parányivá 
aszik jelenünk — És hatalmassá nő, mert itt dől el: Merre megyünk s 
kit vezetünk.” Lehet, hogy elképzelhetetlen az örök élet, ha emberi kis- 
szerűségünk alapján mérjük Istent. De Ő sokkal különb, mint a mi leg
merészebb várakozásunk. De Ő maga a Jövő. „Ott állsz az utunk végén” 
— ahogy József Attila írja. De Ö nemcsak „áll” . Hatalmas energiáival 
az üdv, az öröm vérkeringésébe akar vonni, hogy éledjünk s élesszünk, és 
minden napunkat szeretetének hullámverése gyűrűzze át.

Bodrog Miklós

Megjelent

DR. PALFY MIKLÓS:

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA
II. kötet

Ára. 62,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A z  ig eh ird e tő  m ű h e ly e

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 24. VASÁRNAP

Az ősi evangélium is feltámasztási csodáról ad hírt, Jairus lányának 
felébresztését beszéli el: Mt. 9,18—26. — Epistolánk: Kol. 1,9—14 tágítja 
a témát, s Jézus Krisztust úgy prédikálja, mint Aki „megszabadít a sö
tétség hatalmából”.

Perikopánk azért állítja a homilétát nehéz feladat elé, mert Lázár 
feltámasztásának előzményeit és utóhatását már nem tartalmazza, csak 
magát a csodát. így sem téveszthetjük szem elől, hogy az egész fejezet 
döntő mondanivalója Jézus kijelentése a Mártával folytatott dialógus
ban: Én vagyok a föltámadás és az élet. Ennek a fenséges jézusi nyilat
kozatnak az illusztrációja történetünk. A beszélgetésben is, a feltámasz
tás történetében is ugyanaz a mondanivaló csendül ki: Jézusban megje
lent az élet. Itt Jézus egyszerre mutatkozik Deus loquensnek (Én vagyok!) 
és Deus in actu-nak, e kettő személyében elválaszthatatlan. Itt nem egy 
varázsló bűvészmutatványát szemlélteti János, nem egy mágust mutat be, 
aki a maga dicsőségét, vagy népszerűségét keresi, hanem az Atya 
reprezentánsát (v. ö. 7,18—8,5. v.), aki szeretetből cselekszik. Az imád
ság arra utal, hogy a Láthatatlannal teljes egységben történik itt 
minden, a szituáció így szolgálja az Isten dicsőségének megmutatá
sát. Az egész fejezet azst hirdeti, hogy akarva', akaratlanul itt minden az 
Isten dicsőségét szolgálja (v. ö. doxasthénai 11,4 és 11,51 kk leírását). A 
központban a kinyilatkoztató és isteni hatalommal (vivificatio mortuo- 
rum!) cselekvő Jézus Krisztus áll, s nem Lázár, nem a gyászolók, nem a 
tanítványok, nem Kajafás és nem a szinedrion tagjai. Jézus a centrum
ban, akivel az anasztazis és a zóé kapcsolatos. Ezt azért fontos eszünkben 
tartani, hogy el ne vesszünk a novellisztikus leírás részleteiben. János 
evangélista ezt a legnagyobb jelet (szémeion) úgy állítja be, mint ami a 
halálba induló Jézus figyelmeztetése. A passió Jánosnál nem is a 13. fe
jezettel kezdődik, hanem már a 10.-ben is van rá utalás, ö  az a Pásztor, 
aki életét adja a juhokért, a 11. fejezetben is érezhető, hogy az „Ö órája” 
közeledik (v. ö. 11,6 és 11,51 kk). Jézus nem a halálra készül csupán, 
hanem megmondja, hogy Ű a feltámadás és az élet, cselekedetével ugyan
ezt igazolja az evangélista szerint. A halál közelébe került Jézus az élet 
Ura, a halál legyőzője.

Perikopánk szerint is Öt kell prédikálnunk.
A történet visszhangja a művészetben és irodalomban. Elgondolkoz

tató, hogy ez a jánosi külömianyag, ami teológusoknak annyi fejtörést 
okozott már, a maga szép, finomságokkal teli, szemléletes leíráséval ho
gyan és hányszor ihlette meg a művészeket, festőket és írókat egyaránt. 
Festők között Giottótól von Gebhardtig többen akadtak, akik e témát 
feldolgozták. Talán Rubens képe (1624) és Rembrandt két kísérlete (1632 
és 1642-ből) a legismerősebb. A Rubens kép tele van drámaisággal, de

Jn 11,32— 45

A nap jellege: Az élet felé 

Ajánlott énekek: 213, 584
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mintha hiányoznék belőle a lelki mélység. Rembrandt első képén Jézus 
még olyan varázsló benyomását kelti, aki szinte bűvészmutatványt végez, 
a másodikon — ez rézkarc — a művész, mintha azt akarná érzékeltetni, 
hogy legnagyobb csoda a hit, amit Jézus Márthától kért számon (v. ö. 
Benczúr László tanulmányát Rembrandtról Visser’tHooft könyve alapján 
Lp. 1957/137 kk.)

Ismeretes Dosztojevszkij lélegzetelállító leírása e történet két különös 
olvasójáról a Bűn és bűnhődésben. A két mélyrezuhanit, erkölcsileg ha
lott ember számára már csak az maradt reménysugárnak, Aki előtt ba
rátja halála sem volt akadály. . .  „A gyertya csonkig égett a kopott réz
tartóban és megvilágította az alacsony szobában a gyilkost és az Utca- 
Lányt, amint a Szentírás fölé hajolva egymás mellett ültek.” Giovanni 
Papini Krisztus történetében, Lázár felébresztése című fejezet végén 
mindhárom jézusi feltámasztás történetről szólva így ír: „A Halál az Ö 
szemében csak álom. Mélyebb álom a közönséges és mindennapos álom
nál. Oly mély, hogy csak emberfölötti szeretet tudja megtörni és pedig 
inkább a hátramaradottak, mint az alvó iránti szeretet, olyasvalakinek a 
szeretete, aki sírva fakad, amikor látja azoknak zokogását, akiket sze
ret”. Pár Lagerkvist Nobel-díjas Krisztus-regényében a Barabásban (ma
gyarul is megjelent 1967-ben az Európa könyvkiadónál A Hóhér, A Tör
pe, Barabás c. gyűjteményes kötetben) érdekesen ecseteli Lázár szerepét 
az első keresztyén gyülekezetben. A sárga arcú, fénytelen szemű, csont
szerű ember azoknak tesz bizonyságot, akik semmiképen sem akarnak 
hinni a feltámadott Mesterben. A halál semmijéből visszajött ember úgy 
törleszt a Mester iránti adósságából, hogy elmondja a kételkedőknek fel- 
támasztása történetét. . .

A jézusi csoda kérdése Lázár feltámasztásával kapcsolatosan. A ne
hézséget perikopánknál nem egyes részletkérdések jelentik, hanem a jé
zusi csoda a maga egészében. Lázár feltámasztásának csodáját jelnek kell 
felfognunk, mint a Jánosnál leírt csodákat általában, ezek nem önmaguk
ban érdekesek, hanem úgy, amint a Mesterre mutatnak. Ezen a vasárna
pon nem kerülheti ki a homiléta az állásfoglalást a jézusi csodák kérdé
sében. Szeretetieruségnek tartom híveink iránt, ha itt teljesen némák 
maradunk. Nem azt jelenti ez, hogy prédikáció helyett előadást tartunk a 
jézusi csodák kérdéséről, de azt igen, hogy az igehirdetőnek érzékeltet
nie kell: tud a hallgatók ágaskodó kérdéseiről és ezekről tudva is hir
deti a mindenen Űr Krisztust. Bonyolult kérdés ez, senki sem egyszerű
sítheti le így: „Természetesen hiszek” vagy „természetesen nem hiszek a 
jézusi csodákban” . Nagy múltja van a kérdésnek az egyházban és na
gyon különböző az állásfoglalás ebben a dologban a különböző keresz
tyén felekezetekben is. A r. k. egyházban a csodát a szupranaturális 
világhoz tartozónak tudván szinte magátólértetődően beszélnek róla, az 
orthodoxia a misztika és a szimbolizmus irányában (Dosztojevszkij is!) 
sejti a csoda jelentőségét, a protestantizmus egy helyen veszi természetes
nek: a kegyelmi eszközökkel kapcsolatosan. Az evangéliumhirdetésben, a 
keresztség és úrvacsora kiszolgáltatásában van értelmen túli tényező, cso
dás elem ma is. Igehirdetők és gyülekezeti tagok között két szélső véle
mény szélső határai között széles skálája húzódik a véleményeknek. Az 
egyik szélső pont a kérdések nélküli orthodoxia konzervatív álláspontja, 
amely szerint minden csoda hitünk lényegéhez tartozik, velük áll vagy 
bukik kér. hitünk —. A másik álláspont a radikális liberális álláspont, 
amely szerint egyetlen csodát sem lehet komolyan venni, mind mese. 
Földünk, kozmoszunk zárt egység, amiben a csoda kizárt „lehetőség”. A 
két szélső vélemény között többfajta közvetítő megoldás lehetséges. Töb
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bek között: történeti közvetítés. Hogy a jézusi csodák megtörténtek, azt 
még Jézus ellenségei sem tagadták, csak máshogyan magyarázták ezeket, 
mint az evangéliumok. Nem volt Jézus korában és környezetében sem 
magától értetődő csoda, nem voltak hiszékeny emberek Jézus kortársai, 
teológiai bizottságokat küldtek ki a csodák kivizsgálására. Nem is tett 
minden vídlásalapító csodát (Kér. János, Mohamed pl.). Jézus csodáit 
kétségbevonni történetietlenség.

Szelektálás. Különbséget kell tenni OT és UT között, s általában az 
öncélú csodákat, bűvészmutatványokat nem szabad egyenértékűnek ven
ni az emberen segítő, gyógyító csodákkal.

Teológiai közvetítés. A csoda történet leírása sohasem más, mint egy 
tanítás illusztrálása, interpretáció kérdése az egész. Meg kell keresni a 
szándékot, hogy a csodában mi volt a mondanivaló.

Egy másik teoil. megoldáskisérlet az, hogy — főleg János alapján — 
a csodát eszköznek tartjuk Jézus hatalmának érzékelésére. Ami történt 
nem önmagában érdekes, hanem Krisztusira nézve, az Ö nagyságát hir
deti miqden közölt csoda. A theologumenon minden jézusi csodában az, 
hogy itt a Temető jelent mea (Deus in actu) az idők teljességében, ahogy 
Isten csodatevőnek bizonyult népe történetében (ez a zsidó gondolkodás- 
mód és nem a metafizikai, vagy a természettudományos) és nála minden 
lehetséges, ügy Jézusnál, aki az Örökkévalót reprezentálja itt a földön 
nincsen lehetetlen. Barátnak és ellenségnek meg kell tudnia, hogy Jézus 
Krisztus Űr! Ebből kiindulva kell meghallani az UT üzenetét Jézus cso
dáiról: azok, mindig Jézus személyéhez kötöttek, minden mágiától távol 
állanak, rosszat sohasem tesz velük Jézus, minden öncélú látványosságtól 
idegenek, rendszerint krízist idéznek elő (dönteni kell: ecce Deus — ecce 
satanas között) egyszerre az Isten dicsőségére és az emberek javára va
lók, ezért jellemző rájuk az isteni méltóság és az irgalmas szeretet vo
nása, van gonosztűző harci jellegük (H. Cox. The Secular City!)

A keresztyén hit alapjában véve Krisztushit és nem csoda-hit, a 
a csodahit másodlagos és járulékos. Nem a csodák miatt hiszünk Krisz
tusban, hanem Krisztus miatt a csodákban is.

A jézusi csodák kérdésében is lehetnek „erősek és gyengék” — Pál 
terminológiájával élve — a keresztyén gyülekezetben. Egymás elviselése 
és nem egymás kirekesztése a feladatunk. A közös Krisztus-hit kapcsolja 
egybe a csodakérdésben különböző álláspontot valló keresztyéneket. Ezt 
a közös Urat hirdetni alkalom mai igénk is.

A feltámadás és élet Krisztusában való hit következményei
1. A keresztyén ember nem lehet pesszimista a jövőt illetően, hiszen 

az élet felé megyünk, ha Krisztus nyomdokaiban járunk. Nem lehet a 
haláltól való félelem rabja, de mégcsak a halálnak, mint utolsó mérték
nek tisztelője sem (itt kritizálható véleményem szerint a mai divatosnak 
mondható exisztencializmus keresztyén szempontból, mert az mindent a 
halállal konfrontáltat. Minket az örökélet és nem a halál határoz meg 
végsősoron).

2. Már az is nagy gazdagság, hogy Jézussal az életünk úgy ajándé- 
koztatott meg, hogy igazán magasszintűvé vált, az is, hogy közösségivé 
lett, az is, hogy a szolgáló létforma tartalmát kapta, de a legnagyobb 
gazdagságunk az, hogy Vele örök életünk vám. Ez nem játszható ki földi 
életünkkel szemben, egyrészt mert Krisztushitünkben ez már boldog ‘ je
lenünkhöz tartozik, másrészt mert itt nem vagylagosság áll fenn: vagy 
földi élet, vagy örökélet, hanem az életnek plérómája teljes gazdagsága.

3. Nemcsak az igaz, hogy a „halálunkra magunkra maradunk”, ha
nem az is, hogy a jézusi kijelentés előtt senki sem dönthet helyettünk
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hitünk dolgában, pontosabban Krisztushitünk dolgában. Jézus felteszi a 
kérdést Mártának: Hiszed-é ezt? és a válasz helyes, nemcsak azért, mert 
igenlő, hanem azért is, mert Krisztus személyére vonatkozik: Hiszem, 
hogy Te vagy Krisztus, az Isten Fia!

4. Amennyire érvényes önmagunk teljesen személyes döntésének po
zíciója, annyira érvényes az is, hogy szeretteinkre nézve is csak a me
rész hit döntése marad Krisztusra vonatkozólag. Márta Lázárt veszítette 
el, a hailál miatt az ö Kezet kellett elengednie, nem maradt más számára 
csak a Krisztus szavának való hit Lázárra nézve is. Saját magára és sze
retteire nézve egyaránt vonatkozik a páll hitvallás: „meg vagyok győ
ződve, hogy sem halál, sem élet. . . sem semmi más nem szakíthat el min
ket Isten szeretetétől, amely a mai Urunk Jézus Krisztusban van" 
R. 8, 38.

5. Az egyházi esztendő e vasárnapján koncentráltan figyelünk arra. 
amit egész esztendőben tapasztalunk: temetünk, egyre csak temetünk, 
gyülekezetünk legjobb tagjait is, közelvalókát és távolvalókat, arat a 
halál. Hol erősebben, hol gyöngébben, de tudtunkban van a gondolat: 
a halál felé megyünk. Percenként 200 ember haal meg a Földön „normá
lis” körülmények között is, s ha húsz perce kezdtük az istentiszteletün
ket, mire a prédikációba fogunk már 4000 ember halt meg. Megállítha
tatlan hatalom, irreversibilis állandó folyamat, szörnyű végzet a halál? 
Megszoktuk, mint a bp.-i sírásók, akik az egyik temetőben napi negyven 
sírgödröt ásnak átlagosan? Vagy sohasem tudunk beletörődni igazán? 
Feladatunk minden reménnyel, mint Dante poklának bejárata int§ Vagy 
Krisztushitünk nagyobb Krisztusba kapaszkodik, mint a mors impera- 
tor? — Emlékezni a halálra (memento mori) még csak bölcsesség, higgadt 
emberi józanság — emlékezni a „feltámadás és élet Krisztusra" — ez 
már keresztyénség.

6. Történetünk szűkszavúan, de sokatmondóan zárul. Jézus hazaküldi 
Lázárt. Vissza a hétköznapi életbe! de úgy, mint akik számára Jézus a 
feltámadás és az élet, az egyetlen reménység életben s halálban egyaránt. 
Az élet folytatódik tovább, de mi nem állunk úgy koporsók mellé és nem 
gondolunk a magunk koporsójára, mint akiknek nincsen reménységük 
(I. Thess. 4,13). Jézus miatt az élet felé megyünk!

Dr. Hafenscher Károly

Laikus kérdések és szempontok Jn 11,32— 45-höz

Jézus akkor megrendült és sírt a betániai család tragédiáján. Együtt 
érzéséből született a csoda. Számunkra nehéz ma Jézus együttérző sze- 
retetét feltételezni, mert annak megnyilatkozását, Jézus csodálatos segít
ségét nem tapasztaljuk. Pedig nemcsak az egyéni életek, hanem az em
beriség milliói szenvednek mérhetetlen tragédiák alatt (háborúk, éhsé
gek). (la)

Márta feltétlen bizodalma Jézus iránt és Jézus feltétlen bizodalma 
az Atya iránt a követendő példa ebben a történetben. Olyan hitre van 
szükségünk, amely mindenben Istenre hagyatkozik, (la) — Lázár aján
dékba kapott éveit bizonyára arra kapta, hogy Istenhez közelebb kerül
jön. Ebből a szempontból is szükséges lenne a történet mondanivalójá
nak megszólaltatása, (la) — Mai halálesetekkel kapcsolatban várom an
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nak a keresztyén reménységnek a kifejtését, ami vigasztalást jeleníthet. 
Általáhan az örök életről keveset hallunk, az igehirdetések sokszor nem 
jutnak túl etikai kérdéseken, (la) — Felindult Jézus. Miért? A sajnálat, 
harag, hitetlenség miatt? Jézus könnyezett. Mire valók Jézus könnyei, 
amikor maga irányította úgy az eseményeket, hogy Lázár temetése után 
érkezzék csak oda és feltámasztásával hitet ébresszen. Tudta, hogy Lázár 
feltámad. Kapcsolat van a felindulás és a sírás között? Talán az ellen
ségre haragudott és az áldozatot siratta? (16) — Jézus előre tudta, hogy 
Isten teljesíti kérését és ezért kezdi hálaadással az imádságot, vagy mai 
korábban imádkozott ezért? A 42. v. szerint csak a többiekért mond imád
ságot, hogy az emberek lássák? (16) — Ha meg volt kötve Lázár, hogy 
tudott kijönni? „Hogy elhiggyék...” Ma is azon múlik, hogy elhisszük-e, 
vagy nem, mert ezt megmagyarázná nem lehet. Akkor mit kellett hinni, 
azt, hogy „te küldtél engem” ? Könnyebb volt-e akkor hinni? Mi az, amit 
ma kell, vagy lehet hinnünk Jézussal kapcsolatban? (16) — Jézus, az 
Isten Fia könnyezett, látva Mária és Márta megrendülését, fájdalmát. 
Könnyezitünk-e már Jézus szenvedéseire gondolva? S tudunk-e sírni bű
neink miatt, s ha igen, csak azért-e, mert magunkat féltjük, vagy azért, 
mert szomorúságot okoztznk Jézusnak? (16) — Hogyan állunk a feltáma
dásba vetett hitünkkel? Nem azért olyan erőtlen és örömtelen a keresz
tyén éleitem, mert a feltámadás valapii távoli, elvont fogalom csupán 
számomra, amit csak a számmal és nem szívemmel vallók, amiben in
kább reménykedem, mint amiben hiszek? „Márta tudja”, hogy van fel
támadás (11,24). Imádkozzunk mi is ézért a tudásért, hogy ne legyen 
hiábavaló a hitünk és mi is meglássuk Isten dicsőségét. (16)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Mt 25,14— 30

ISTEN ÉS AZ EMBER KÖZÖS RIZIKÓJA

I. Eligazodás

Egy példázat versenkénti teológizáló szómagyarázatát alapelvileg fe
leslegesnek érzem, inkább valamit a példázat helyéről, a paralell helyek
hez való viszonyáról és az összehasonlítás eredményéről: a textus össz- 
függésben elfoglalt helye arra mutat, hogy Máté evangélista azt parúzia- 
példázatnak értelmezte, ugyanis két hasonló között áll (24,32—25,13 és 
25,31—46). Erre utal a „gár”  kapcsolószó is. Ily módon kerül szószékekre 
az egyházi év utolsó vasárnapján. — A példázat három válatozatban ma
radt ránk: Lukács 19-ben és a Héberek Evangéliumában. A különbség 
a szolgák számában, a kiosztott pénz nemében és arányában, a felhasz
nálás módjában, illetve a jutalmazás és büntetés formájában van. — 
Az eredmény tehát ez: valószínűleg Máté őrizte meg az elhangzottakat 
legeredetibb formában, moralizálástól és allegórizálástól mentesen. A pél
dázat elhangzásának szituációja és értelme: a prédikál ó-tevékenységének 
vége felé járó Jézus, tanítványait a Tőle kapottak gyümölcsöztetésére 
szólítja fel.
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II . E g y  fe lm é r é s  é r d e k e ss é g e i

Húsz laikusnak, idősebbnek és ifjúnak (1:3 arányban) tettem fel a 
következő kérdéseket (kor szerinti megkülönböztetést nem jelölök, mivel 
— meglepő módon — messzemenő egyezés mutatkozott egy kérdés ki
vételével. Írásban kaptam a válaszokat, név nélkül):

1. Hogyan fejeznéd be a történetet? (Elejétől a 26/a-ig olvastam fel, 
„Ura így válaszolt neki:” . . .  Ezt a kérdést csak ifjaknak.)

Közel azonos módon fejezte be: 2 személy. „Ha jobban szerettél 
volna, többet törődtél volna az üggyel, de így megbüntetlek” .

Hasonlóan, de szelídebben: 10. „Vállalnod kellett volna a kockázatot, 
máskor te is jobban igyekezzél”.

Egészen máshogyan: 3. „Az a jutalmad, hogy megőrizted, hiszen a 
szerencse nem üt be mindig. Te vagy a legbecsületesebb, mert nem 
akartál meggazdagodni rajta.”

E kérdés pikantériája az volt, hogy a felmérést megelőző héten egy 
Timóteus-versről szólva („A rád bízott drága kincset őrizd meg”) szaba
don summáztam ezt a példázatot ily módon: ne csak megőrizd, hanem 
kamatoztasd! Mennyire nem figyelnek egy-egy textusra, s mennyire ne
hezen tudnak az egyébként jól emlékeit magyarázatból visszakövetkez
tetni az igére!

2. Igazságos volt-e az úr? (Felolvasva végig)
Igazságos volt: 3. „Aki luáta, megérdemli a büntetést!”
Nem volt igazságos: 12. „Én se dicsértem volna meg, de ennyire nem 

büntetném. Nem volt ügyes, de nem is ennyire bűnös. Úgyis elég pénze 
volta fösvény úrnak!”

Egyéb vélemény: 5. „A jutalmazás igazságos, de a büntetés nem. 
Vissza kellett volna neki adni az egyet, hadd próbáljon újra, máshogyan” .

Jól megfigyelhető, hogy a jó keresztyén erkölcsi érzékünkkel meny
nyire összeegyeztethetetlen a radikális befejezés; megbocsátást várt a 
többség.

3. Hány talentumot kaphattál? Sorold fel ezek részeit!
A hovatartozásban reális látás mutatkozott (legtöbben a két és há

rom „talentumosok” között), olyan nem volt, aki magát talentum nélküli
nek gondolná. A felsorolásból ellenben kitűnik, hogy „talentumnak” 
csak a különleges adottságokat és képességeket érzik, melyek megkü
lönböztetik őket a tanulásban, sportban, zenében, társasági életben az át
lagtól. A „természetes” talentumokat (pl. egészség) és helyzetük ado
mány-jellegére nem gondolnak, teljesen magától értődőnek veszik.

4. Említs valakit, akinek sok talentuma van!
Első helyen az evangélikus slágerek: Schweitzer, Luther és Bach 

szerepeltek, majd messze megelőzve (!) szülőket és tanárokat, költőket 
és sztárokat, ma élő egyházi személyek következtek (Annyira, hogy egé
szen meghatódjam magunktól). Ez vagy azt jelenti, hogy nem tudnak 
elvonatkoztatni a helyzettől, vagy azt, hogy a lelkészeket tényleg nagy 
tisztelettel tekintik.

Egy választ hadd’ írjak le valakitől, aki inkább egy ifjúságról szóló 
mai dokumentum-filmbe illene, mint a „kegyesek” közé: „Én nem isme
rek senkit, aki igazán rendes lenne, szerintem csak Jézusnak volt öt 
talentuma.”

5. Hogyan akarod kamatoztatni a talentumaidat?
Munkámban, hivatásomban: 10; kiugróan a legmagasabb
Családban: 4; általában mindenhol: 3; egyházban — sportban: 1—1.
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Pozitívan értékelhető a munka igen nagyrabecsülése s az a tudat, 
hogy a mindennapi munka folyamán az Istentől kapott talentumainkat 
kamatoztathatjuk. Ugyanakkor kevés speciális leleményesség tűnik ki a 
válaszokból.

6. Igaz-e, hogy a szeretet kamatozik?
Itt volt fiatalok és idősebbek közt lényeges eltérés. Amíg a sokat- 

tapasztalt felnőttek csak ilyen megszorításokkal mondtak „igent”, mint: 
„nem mindig, nem annak, aki befekteti, nem itt a földön”, addig a fia
talok nagy többsége határozott igennel („Ha én kedvesen videlkedem, 
mások is olyanok lesznek hozzám”), vagy pedig így válaszolt: „Remélem, 
hogy igen!”

Bárcsak ne kellene csalódniuk!
7. Mi az egyház „talentuma”?
Prédikáció: 6; szeretet: 4; Gyülekezet: 3; Jézus: 1; Lélekismeret: 1. 

„Nem tudom” : 3.
Aránylag magas a „nem tudom”-ok száma. Meg kellene mondani! 

Úgy prédikálni, hogy kamatozzék. A kamatláb nagyságára nézve csak 
reménységünk lehet, is ha a magvetőről szóló példázatra gondolok, a 
hatásfok elég rossz, de ha egyszer jó földbe hull, sok gyümölcsöt terem 
(mutatis mutandiis: a prédikáció talentuma).

Egyébként kíváncsian várjuk a majd megjelenő „Laikus kérdéseket” .

• III. Mondatok innen-onnan

Egy régi salabakterben bukkantam rá egy erről szóló igehirdetésre. 
Érdemes a vázlatát leírni: „Nagy kincseket közölt az Ür veled, híven 
gyümölcsöztetni ne feliedd 1. szívedben, 2. a családi életben, 3. a társa
dalomban, 4. egyházi téren, 5. a haza érdekében.” (Zábrák 1896!). — 
Egyéb prédikációkból: Talentum az idő és az elmulasztott alkalmak. 
Isten kritizálgatása helyett, inkább vegyük a fáradságot befektetni a 
kapottat. Korunk abban a „közbeeső időben” él, amikor Ura éppen távol 
van („sok idő múlva” 19. vers), de ne higgyük azt, hogy nem is jön vissza. 
Az egytalentumos szolga ahelyett, hogy irigykedett volna a többiekre, 
inkább munkához látott volna.

Az igehirdetében felhasználható még Mt 5,15, az elrejtett lámpásról 
szóló rész és Mt 6,19, amely a kincs elásósániak veszélyéről szól („kiássák 
és ellopják azt”). Van logikai kapcsolat igénk és Lk 21,1—4 (a szegény 
asszony két fillérje) és Mt 20,1—16 (a szőlőmunkások) között; amíg az 
egyik a kapottak önzetlen bevetéséről, a másik Isten különleges szám
viteléről mond példát. („Halt uns” 1959; „Handreichungen” 1957; „ER ist” 
1965.)

Egy ifjaknak írt feldolgozás ilyen gondolatmenetet nyújt: Isten vál
lalta vagyona kiosztásának rizikóját, ezzel garantálta emberi méltósá
gunkat. A legnagyobb — néha elrejtett — talentum Krisztus maga, me
lyet felhasználva nem feltétlen valami rendkívülire, de a szeretet hét
köznapi tetteire képesek leszünk (Mt, 25,31—46). („Die gute Nachricht” 
1965.).

J. Jeremiás a jézusi logionban látja a csattanót: akinek van, annak 
adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik. Ilyen Isten igazsága! 
(E közmondássá vált mondat helytálló, melyre számos példát lehet mon
dani a nyelvtanulás, sport, munka, vagy a keresztyén élet, imádság, 
templomba járás stb. területéről.)

Egy igehirdetési meditáció előkészítési vázlata ez: a) minden emberre 
bízatott valami, b) a szolgák nem kaptak pontos utasítást a felhasználás
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módjára, saját okosságukra és leleményességükre utaltak, c) a gyüleke
zet nincs még a célnál, csak útközben, de itt kell felelősséggel kamatoz
tatni a talentumokat. (GPM. 1965. 302 kk.)

A paralell lukácsi szakasz magyarázatából: Jézusnál a gyümölcs 
rendszerint a megtérés eredményét, az új életet jelenti, amelyet a szeretet 
evangéliuma vált ki. Jézus azzal a reménységgel van, hogy megdicsőülése 
után sem áll meg az a munka, amelyet elkezdett, hanem tanítványai és 
egyháza tovább kamatoztatja az ő szeretetét. (Prőhle K.)

Más ige alapján, de azonos gondolatkörben mozgó gondolat: Nekünk 
nem valami különleges és az élettől elszakadt területen kell gyakorol
nunk keresztyénségünket, hanem a mindennapi munkában^ mert a 
munkacsendjét nem a zajos gépek, hanem az önzés, nagyravágyás és 
lustaság veszélyeztetik. („Hétről hétre” 1962.)

A tévesen értett „lutheránus passzivitás”-tói is a személyes, a társa
dalmi és nemzetközi élet területein megmutatkozó felelősségvállalással 
szabadulhatunk meg (Lp. 1968. 657. o. kk.). Hasonló hang a Gaudium et 
Spes-bői: az egyház arra buzdít, hogy Isten szolgálatában és az emberek 
javára meg kell sokszorozni minden egyes emberi talantumot.

IV. Egy perc meditáció

Ez a vasárnapi prédikációm is lehetőség a kamatoztatásra. Ha igaz
ságokat közlök sterilen, akár spirituszba is tehetném a talentumot és 
elmehetnék múzeumőmek; ez is egy „elásás” lenne. Szeretnék magam 
is hű lenni a „kevesen” (cca. 49 kg egy talentum arany) akkor is, ha ezt 
nem jelent többet ugyanennyi embernél. Pénzügyekről és nyereségről 
szólva nem kell távoli példákért menni. Azt is meg kellene fogalmazni, 
hogy az Istentől kapott adottságaink egyben feladványok is, hiszen ha 
Isten vállalta az értékek átadásával járó rizikót (az elésás és rosszra for
dítás rizikóját), akkor magam is igyekszem elkerülni mind a szakbarbár
ság, mind a szétaprózódás veszélyét, s úgy élni, hogy forgolódásommal 
a közös vállalkozás sikerét segítsem elő még akkor is, ha a hasznot nem 
én vágom zsebre. Sőt, akkor méginkább.

Énekek: 459, 453, 760.
Imádságok az Ágendából: 123. és 116. szám alatt.

Bízik László

Laikus kérdések és szempontok Mt 25,14— 30-hoz

A talentum az Istentől kapott tehetséget jeleníti? Ha nem ezt, akkor 
mit? Miért nem egyformán adta a gazda a szolgáinak a talentumot? 
A harmadik kapta a legkevesebbet, miért ő kapta a büntetést? — egyál
talában mi volt a bűne? Arra tanít ez a példázat, hogy Isten nem egy
formán ad, de mindenkitől a maximumot követeli? (9c) — Az úr vissza- 
jövetele az utolsó ítéletet jelenti? — és aki nem kamatoztatja Istentől 
kapott tehetségét, az elkárhozik? Nem értem ezt a mondatot: „Minden
kinek, akinek van, adatik, úgy, hogy bővölködni fog, attól pedig, akinek 
nincs, még amije van is, elvétetik.” — szerintem ez igazságtalan. (9c) — 
Isten személyes, csak önmaga által meghatározott uralmát sok ember 
nem ismeri el. Itt egyenesen megütköztető, hogy milyen különös módon 
osztogat? Egyenlőtlen helyzetet teremt anyagiakban és szellemi téren 
egyaránt? (27a) — Emlékszem, hogy az elemi iskolában hogyan tanította 
valaki ezt a példázatot: rámutatott egyik-másik gyermekre: ez 5, ez 2,
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ez meg egy talentummal született. Az egyik gyerek örvendezett, a másik 
szégyenkezett. Ha valaki tehetségtelennek születik, akkor meg tudjuk-e 
örvendeztetni valamivel, amiben mégis talentumot kapott? — Van-e ér
téktelen, feladat nélküli emben? Hajlamosak vagyunk sokszor a fizikai 
és szellemi feladatok különválasztására, a hasznossági elv mérlegelésére. 
A talentumok nem értékbeli, hanem talán minőségi, alkalmazó és sajá
tosat eredményező sokféleséget jelentenek? (27a) — Igaz-e, hogy sokkal 
több lehetőség van bennünk, mint azt saját magunkról feltételezzük? 
Kizsákmányoló kapitalista versenyre tanítana Jézus a példázattal? (27a) 
— Nem sokkal inkább közösségi javak ezek? Éppen ezért kerül sor a 
számonkérésre. — Ma már nyilvánvaló, hogy egy ember, egy nép, egy 
faj, egy csoport hatókörében megtartott és fejlesztett értékei nem érik el 
igazi rendeltetésüket, ha körükön kívüliek nem részesülnek abból. Vo- 
natkiozik-e mindez gyülekezetre, nemzetre, a lakott föld ipari, gazdasági 
kulturális értékeire? (27a) — Gyümölcsöző keresztyén élet nélkül nincs 
üdvösség! Tudatos hittel végzett, Istenre mutató szolgálat mennyire ér
vényesül életünkben? Hogyan gyakorolhatom mai életemben mások hasz
nára ezt a szolgálatot? Ha megelégszünk azzal, ami szép eredménynek 
látszik anyagiakban és lelkiekben a gyülekezetben, nem az egytalentu- 
mos biztonsági játékoshoz hasonlítunk-e? (27a)

Advent első vasárnapja

Hóseás 14,2—3. 5—10a

I. A háttér

1. Történeti: Az északi ország, Izrael (=  Efraim) utolsó tragikus fél
évszázadában vagyunk. Kívülről egyre nő az asszír veszedelem, de be
lül is készül a pusztulás. II. Jeroboám' ideje (786—746) ugyan átmeneti 
fellendülést, terjeszkedést, jólétet hoz, de halála után királygyilkosságok 
sorozata kezdődik, amit egyre növekvő politikai és erkölcsi romlás kísér. 
Zakariást Sallum, őt Menáhem öli meg, aki az asszír uralkodónak, Tiglat 
Pilészernek adót fizet, s csak az ő támogatásával tudja megtartani a 
trónt (2 Kir 15,19). Fiát, Pekahját Pekah öli meg, aki a damaszkuszi 
Recínnel összefogva szembeszállni készül Asszíriával. Áházt, Júda kirá
lyát is be akarják vonni, de Áház fél. Erre megtámadják, hogy tervüket 
helyeslő, új király kerüljön Juda trónjára. Ez az ún. szír—efraimi háború. 
Áház Tiglat Pilészerhez fordul, aki leveri Damaszkuszi, elfoglalja Izrael 
északi részét s lakóit fogságba viszi. A kudarc után Pekaht megöli Hósea. 
Ö az utolsó izraeli király. Vesztét ügyetlen politikai lépés- okozta: meg
tagadta az adófizetést Asszíriának és Egyiptommal akart szövetkezni 
(2 Kir 17,4). Salmanészer elfogatta s a nép felső rétegeivel együtt fogságba 
hurcolta. Samária városa még 3 évig ellenállt, de 721-ben ez is elesett 
s ezzel végképp megszűnt Izrael állami élete.

2. Vallási: Négy mozzanat jellemzi e korban Izrael vallásos életét.
a) A bétheli és dáni aranyborjú, amiket még I. Jeroboám állított

fel, hogy Izraelt vallásilag is elszakítsa Judától (1 Kir 12,25—33). E Jahve 
neve alatt űzött bálványkultuszt a későbbi királyok sem szüntették meg. 
A próféták szemében ez volt Izrael vallásos életének egyik legfőbb bot
ránya (Hős 8,4—6!).
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b) A Baal-kultusz, amely a kánaáni népek ősi termeszetvalliása volt. 
Baal (=  úr, férj, férjúr) a termékenység istene. Kultusza asszonyoknak 
és a termőföldnek egyaránt termékenységet ígér. Erős szekszuális jellege 
volt (szakrális prostitúció). Asszonyokat, gyermekeket áldoztak neki. 
Illés, majd Jehu király véres tisztogatása ellenére mindvégig népszerű, 
aktív tényezője Izrael vallásos életének.

c) A kulturális fejlődés. A  Jahve-kultusz évszázadokig összefonódott 
a nomád, sátoriaké, patriarchális életformával. De a városkultúra, a föld- 
mívelés átvétele új társadalmi, gazdasági légkört teremtett, amelyben a 
Jahve-kultusz új létformáit kellett megkeresni. Ez különösen is nehéz 
feladat volt a Jeruzsálemtől különszakadt Izraelben, amely intenzív po
litikai, kulturális és vallási kölcsönhatásban élt pogány környezetével. 
Ráadásul a növekvő jólét, majd a zavaros politikai viszonyok csak fo
kozták a vallási és erkölcsi lazulást. Voltak csoportok, amelyek éppen 
ezért a Jahve-kultusz védelmében tudatosan kultúraellenesek voltak (pl. 
a rekabiták, Jer 35). E konzervatív reakciót azonban a próféták sem 
helyeselték.

d) A világtörténelem alakulása. A  feltörő nagyhatalmak politikai fö
lénye vallási fölényt is jelentett. A kisnépek istenei is „kicsik” lettek. 
A dávidi, salamoni birodalom hanyatlása után Judával, Izraellel együtt 
Jahve hatalma is összezsugorodni látszott (2 Kir 18,33—35). Ez a helyzet 
tágra nyitotta a kaput a valláskeveredés előtt. Jahve kizárólagossága 
tarthatatlannak tűnt.

*

Ebből a háttérből lép elő páratlan vallástörténeti jelenségként a 
klasszikus prófétaság. Teljesítménye bámulatos! Nem konzervatív, sőt 
a Jahve-hit legtisztább vizeiből merít, és Jahve világfölényes, jövőt for
máló hatalmát hirdeti: nem Jahve, hanem csak Izrael jutott zavarba. 
Éspedig vétkei miatt! (Hős 14,2)

Ennek a prófétaságnak sajátos alakja Hóseás.

II. Hóseás

Személyes életéről keveset tudunk. Csak annyi biztos, hogy a 8. szá
zad második felében, „az északi ország katasztrofális utolsó éveiben, 
valószínűleg Samária .. . elfoglalásáig (721) Izrael országában élt és mű
ködött (von Rád).

A könyv mondanivalója a fenti háttéren érthető és világos, bár a 
szöveg „szakaszokon át annyira helyrehozhatatlanul romlott, mint egy 
íróprófétánál sem” (Zimmerli).

Hóseás a féltékeny Jahve igéjét hirdeti, aki nem tűr meg maga mel
lett más istent. Az 1—3 rész házasság-szimbolikájának két fő gondolata 
határozza meg a második főrész (4—14 rész) Teológiáját is: Jahve
olthatatlan szeretettel szereti választott népét, de kíméletlenül vádolja és 
ítéletével fenyegeti hűtlenségéért. Magas érzelmi fokon birkózik egymás
sal e két teológiai gondolat mindvégig. Szinte rapszodikusan vált át 
egyik a másikba (pl.: a 11. rész). Shakespeare Othellójának hálószoba- 
jelenete jut az ember eszébe.

A vád és szeretet óriási ellentétének nincs racionális feloldása. (A tör- 
vény és evangélium paradoxiája rejtőzik itt!) Megoldása azonban van: 
Izrael megtérése (14,2a). A megtérésben győz Isten szeretete és „elfor
dul” vádoló haragja (14,5). Így nyer a megtérő Izrael Istentől (és nem 
emberi úton: 14,4!) új élétet és jövendőt (14,6—9). Erről a győzelemről 
szól a könyv befejező része, a mi textusunk.
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I I I . A  te x tu s

sok fordítási problémát ad. A LXX. és a modern fordítások is gyak
ran (eltérnek az eredetitől és egymástól. Az új magyar fordítást nem is
merem, ezért megpróbálkozom magam is a fordítással:

2. v.: Térj meg, Izrael, az Úrhoz, az te Istenedhez, mert saját vétked 
miatt estél el! (LXX: „erőtlenedtől meg!”)

Itt a gyökere tehát Izrael romlásának. Nem a szituáció”, hanem saját 
vétke, hűtlensége juttatta idáig. Pusztulásában Jahve ítélete telik be 
(14,1, aki az Ura a történelemnek. Egyetlen „legális” megoldás: megtér
ni az Űrhoz, azaz bevallani a bűnt Istennek!

’-TSBB

3. v.: Igéket vigyetek magatokkal és úgy térjetek meg az Úrhoz! 
Mondjátok neki: „Végy el minden vétket és tégy velünk jót: és mi aj
kaink tulkait visszük hálaáldozatul!”

Némely fordítás magyarázó kiegészítéssel így fordít: „Töredelem 
igéit vigyétek. . . ” Nyilván polemikus éle van a szövegnek a mechani- 
zálódott kultusz ellen: ne tulkokat, hanem bűnvalló önmagatokat vigyé- 
tel Jahvehoz! A megújulás csan bűnvallással kezdődhet! S ez egyben an
nak el- és felismerése is, hogy csak Isten veheti el az emberről a bűn 
terhét s minden jó az Ö ajándéka (4. v.). Nincs önmegváltás! Isten előtt 
kétféle „ige” illik az ember ajkára: a bűnvallás és a hála!

Az 5—9. versekben! Isten felel a bűn valló imádságra.
5. v.: Meggyógyítom elpártolásukat, szeretem őket önként (készsé

gesen), mert elfordult tőlük haragom.
Az „elpártolás” filológiailag is a „megtérés” ellenpárja. A megté

rés tehát nem az ember teljesítménye, hanem Isten önkéntes, minden 
emberi feltételtől független, szabad szeretetének ajándéka. Megtérni 
azért lehet, mert Isten cselekszik: elfordítja haragját, azaz nem bünteti 
meg a bűnt, hanem megbocsátja. A bocsánat pedig azt jelenti, hogy Isten 

* az embert, mint egy beteget, kigyógyítja a bűnből. Megújulást, új életet 
ad neki. Ezt az újulást írják le a 6—9 versek gyönyörű természeti képei:

6—9. vk: Harmat leszek Izraelnek: virágzik, mint a liliom és gyöke
ret ver, mint Libánon (ti. cédrusai). 7. Ágai szétterülnek: olyan szép 
lesz, mint az olajfa és illata, mint a Libánoné. 8. Visszatérnek az árnyé
kában lakók, kenyeret esznek és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan 
lesz, mint a Libánon boráé. 9. Mit törődik már Efraim a bálványképek
kel! Én hallgatom meg és én vezetem őt. Én leszek néki zöldellő ciprus. 
Tőlem származik gyümölcsöd.

Amint a keleti forróságban oly fontos éjszakai harmat feléleszti, 
megújítja a növényzetet, úgy elevenedik és újul meg Izrael Isten gyó
gyító szeretete által és éli át az emberi élet szépségét, erejét és értelmét. 
A megtérés emberi síkban is a közeledést, visszatérést (8. v .: itt konkré
ten a fogságból való visszatérést is jelenti. Jó híre — mint a libanoni 
boré — ismert lesz a népek között.

E versekben polémia is van a Baal-kultusszal szemben. Amit itt 
Jahve ígér, mindazt Baal is ígérte, mint a termékenység istene. A zöld 
ciprus talán Baal egyik jelképe. Ezért fontos a 9. vers hangsúlya: „én 
hallgatom m eg. . .  én vezettem . . .  Én leszek. . .  Tőlem .. ”

Ez a polémia egyben arra is fényt vet, hogy Hóseás, de a többi 
próféta sem vonul konzervatív defenzióba az új világpolitikai és kultúr
történeti helyzetben, hanem éppen a Jahve-hit kizárólagosságának radi-
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kális álláspontjáról adnak a választott népnek új feleleteket az új kér
désekre.

10/a. v.: Kicsoda bölcs? Az megérti. Kicsoda értelmes? Az belátja
(megszívleli) ezeket.

A  10. v. valószínűleg már nem tartozik a hóseási korpuszhoz, hanem 
egy későbbi redaktor összefoglaló értékelése. Erre utal a vers stílusa és 
fogalmai is. Mindenesetre figyelmeztetés ez az olvasóknak, hogy Isten 
megújító szeretetének ellene lehet állni s akkor nincs menekülés Is
ten ítélete elől.
F t  ' : v

IV. Az igehirdetés

A textusnak nincs közvetlen történeti perspektívája az ŰT felé. Vi
szont van út-i mélysége. Igehirdetésünk számára ezt kell megragadnunk. 
Ezt annál inkább tehetjük, mert Hóseás nem a puszta históriai jövendőről 
ad itt jóslásszerű prognózist, hanem a „megtérés jövendőjéről” van szó. 
Semmiképpen sem szabad azonban azzal a naiv „futurológiával” prédi
kálnunk, hogy a megtérés fizikai jólétet hoz, a hűtlenség viszont fizikai 
nyomort eredményez. Éppen Jézus keresztje teszi számunkra lehetetlen
né ezt a gondolkodást. Viszont az is tény — s ezt mondja itt Hóseás, — 
hogy ahol Isten szeretete megtérésre juttatja az embert, ott a belső 
megújulás a fizikai életet is átjárja, formálja és meggazdagítja. Hogy ez 
a hóseási üzenet Jézus Krisztusban mérhetetlenül tovább tágul és mélyül, 
annak igehirdetésünkben kell megmutatkoznia.

Témánk ez lehet: Kezdhetünk újat! S a diszpoíció menete e témát 
indokolja.

Bevezetés: Űj egyházi évet kezdünk ma. Üjat kezdeni sokan sze
retnének: a rossz diák, a börtönből szabadult, a züllött, elrontott életű, 
csődbe jutott ember, veszekedő barátok, testvérek, házastársak, emberi 
közösségek, stb. De kevésnek sikerül! Lehetséges egyáltalán? Nem vágy
álom ez, amit Karinthy is kigúnyolt?! (Valaki barátjának elmondja 
egészséges, jól beosztott napi életprogramját s a kérdésre, hogy „mióta 
csinálod ezt?” így felel: „Holnap kezdem!”) Lehetünk mássá? Véget 
vethetünk annak, ami volt, és kezdhetünk újat? Isten ma ezt mondja ne
künk: igen! Lehettek mássá, kezdhettek újat,

1. mert maga Isten biztat reá: térj meg! Ez a felhívás máris a meg
újulás reménye: Isten lehetségesnek tartja, hogy újat kezdjünk! Krisz
tusban nem csak Izraelt, nem is csak az egyházat, de minden embert 
így szólít meg. Számára nincs elveszett ember! De megújulás sincs meg
térés nélkül! A megtérés teljes Isten elé állás és bűnvallás: Nem a 
körülmények! Nem az emberek! Én vétkeztem! Istennél számunkra min
den csak itt kezdőhet: az istentisztelet, az egyházi év (advent =  bűn
bánati idő, lila oltárterítő, mint böjtben!), az új élet! De kezdőhet! A 
bűnvallásban fordulunk szembe bűneinkkel s igazat adunk Isten vádjá
nak. Tehetjük,

2. mert Isten szeret bennünket! Izrael is, mi is gyakran bizonyta
lanokká válunk efelől. De Jézus halálában mozdíthatatlan sziklává 
lett számunkra Isten szeretete. A halálunk sem teheti bizonytalanná! 
Újat kezdeni csak ott lehet, ahol szeretet van. A harag (Istené is!) meg
merevíti a múltat s reménytelenné teszi a jövőt. A szeretet mindig a jö
vendő zsilipjeit nyitogatja. De szeretni bűnösök között csak az tud, aki 
tud megbocsátani. Isten tud! Ezért győzött szeretete éppen a kereszten. 
S ezért lett éppen Jézus keresztje új életünk forrása. Most már kétség
telen: kezdhetünk újat,
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3. mert megújulásunkat maga Isten munkálja. Isten szeretete nem 
futó kaland, nem szalmaláng, hanem kitartó, hűséges szeretet. Mennyi 
harmat, eső, öntözés kell a nyári hőségben tikkadó kertnek, míg végre 
mégis csak kinyitja virágait, megtermi gyümölcseit! Mi hányszor elcsüg
gedünk és abbahagyjuk az új élet harcát! „De küzd értünk a hős Vezér!” 
Szeretete nem tágít tőlünk. Halálunkig hív, kór, biztat, erősít, hogy még
is csak „megtagadjuk magunkat és felvegyük keresztünket” ! Elvessük 
bálványainkat: hiú, öntelt önmagunkat, gonosz szenvedélyeinket! Igaz, 
tiszta utakra térjünk minden dolgunkban! Megbocsássunk ellénségeink- 
nek s messze dobjuk a bosszú vágyát! Megnyissuk szívünket szolgáló 
szeretetre s beleférjen családunk, munkatársaink, gyülekezetünk, hazánk 
és az emberiség gondja! Életünk jó illata szelídség legyen és türelem! — 
Újat kezdhetünk? De nehéz! Hányszor próbáltuk s nem sikerült! De csak 
azért, mert nem gondoltuk meg, mekkora „súlya van” az, Ő szareteté- 
nek. Ő újra szól: „Tőlem származik a te gyümölcsöd!” Ő Krisztusban 
újat kezdett velünk! Ezért nem álom, de valódi lehetőségünk: kezdhe
tünk újat!

Befejezés: Egy kérdéssel fejeződik be ez az ige: „10 a. v.” Bölcsnek 
a sokat tapasztalt embert nevezzük, aki jól tudja értékelni az élet dolgait. 
De minden emberi bölcsesség hamissá lesz Isten megújító szeretetének 
ismerete nélkül! Mert belenyugszik a bűn életromboló hatalmába és 
változhatatlannak tartja azt Isten igéje szerint az a bölcs ember, aki 
Isten szeretetét mindennél nagyobbra tartja és megújító hatalmába ka
paszkodva bátran újat kezd.

Új egyházi év küszöbén ez az ige arra biztat, hogy életünk sok meg
újulásra váró kérdését látva legyünk bölcsek, merészen kezdjünk újat, 
mert lehetséges. Mert maga Isten biztat erre szeretetével. S Ő nem hazu
dik.

Dóka Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Hós 14,2—3. 5—lOá-hoz

Mit követett el Izrael, hogy a próféta az álnokságból követel vissza
térést? Milyen történeti eseményre utal ez a felszólítás? Isten Izraelen 
is gyakorolja a 77-szeri megbocsátást, mert aiz Ószövetségben igen sok
szor hangzik el ez a felszólítás, vagy ehhez hasonló Izráel számára, (le) 
— Több kifejezés homályos. „Vegyetek veletek beszédeket” : bizonyára 
régies fordítás. Talán ilyesmit jelenthet: Vegyétek figyelembe Isten be
szédét, vagy: Figyeljetek Istenre, amikor veletek beszél, hozzátok szól? 
„Ajkaink tulkaival áldozunk neked” : szokatlan kifejezés. Talán a beszé
dünknek, szavainknak Isten szolgálatába állítását jelenti, a tulok pedig a 
hálaadást? Saját énünknek, gondolatainknak Istenért való halálra adá
sát? (12) — Mi ez: fogadd el azt, ami jó? Szűrje ki az Isten a rossz közül, 
az álnokság közül, ami jó és ezáltal a bűn is kisebbnek tűnik? Vagy ta
lán el is van intézve? Mi a Libanon jelképes értelme? Efraim a zsidó 
nép nevében beszél? Mi ennek az igének az ádventi jellege? (le) — A 
6—10. versek szimbolikus képei a zsidóság részére szóló próféciát tartal
maznak-e az utolsó időkre, vagy pedig e helyett, vagy e mellett a lelki 
Izráelre vonatkozó jelentésük is van? A 3. és 5. vers örökérvényű igaz
ságot tartalmaz. Megtérés és kegyelem az Újszövetségből jól ismert fo
galmak. Főként az 5. vers hangsúlyos. (12)
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Advent 2. vasárnapja

Mai 3,14— 4,2 a 

Műhely-munka

Jézus Krisztus előtt 450 körül írja e sorokat Izrael utolsó prófétája. 
Nevét nem tudjuk, — (maleachi =  követem).

Júdeábán vagyunk. A száműzöttek hazatértek már Babilonból, önma
gában a tér- és a helyzetváltozás azonban nem elég az örömhöz és a há
lához. Az otthon maradtak fanyalogva fogadják őket, a hazatértek pedig 
..mártírokként” érzékenykednek s követelőznek. A templom már áll, van
nak istentiszteletek, a város külsőleg rendben. Belül azonban bizonytala
nok, üresek. Kérdésessé lett számunkra: igazságos-e Isten, Jahve szerete- 
téből, igazságosságából — hogy megfizet jóknak, gonoszoknak — nem lát
ható ebben a világban semmi. A történelemben nem látják benne az Is
tent. Vallásosak ugyan, de fáradtak, szkeptikusak.

A névtelen próféta, a követ, ennek a gyülekezetnek mondja el 6 be
szédét. Kizárólag belső gyülekezeti bajokra mutat rá: a papok elhanya
golják hivatásukat, a nép a templomot, nő a válások száma s a bizalmat
lanság Isten kormányzásával szemben. Végeredményben mégis örömhírt 
hoz a követ. A gyülekezetnek szabad tudnia, hogy mostani állapotában 
is törődik vele Isten, tisztogatni akarja (3,3) és hitre hívja. Csak látszat 
az, hogy a gonoszoknak jobb a sorsuk. Az a nap majd világossá teszi a 
jót és a pozdorját.

A vasárnap jellege

Advent 2. vasárnapja a „második ádvent” üzenetét hordozza. Jézus 
második eljövetele, az ítélet (sütő-kemence) következik. Ezt azonban so
hasem nézheti az ember a má-tól elkülönítve. Éppen azon múlik minden 
a „sütő-kemencében”, az utolsó napon, hogy milyen volt az utolsóelőtti 
idő, a „ma”. Ez a „ma” torkollik bele a megmaradásba vagy az „elége
tésébe.

Az igehirdetés felé

Történelem.. .  Diákkorunkban ott volt a tanrendünkben s izgultunk, 
hogy jól feleljünk Perikies államrendjéről és a Waterlooi csatáról.

Izgalmasabb, sorsdöntőbb azonban élni a történelemben. S ha most itt 
csendesen, szeretettel megkérdezem: hogy vagy, hogy élsz otthon  ̂ kollé
gáid között, ebben a mai világban, — történelemből felelsz. Nem osztály
zat méri le „feleletünket”, hanem hitvesünk, gyermekünk sápadt vagy de
rűs arca, gyümölcsök vagy gyümölcstelenség.

Hogyan nézzük mi a világot, a történelmet? Kétféleképen lehet nézni.
1. Nincs benne Isten. Rajta kívül van, idő és tér felett, hidegen, ri

degen. Mint Babilóniában: legfeljebb a csillagok árultak el akaratából 
valamit. Sorsunk meg van írva előre; az ember csak bábfigura egy nagy 
Játékos kezében.

Málakiás, a követ, azokkal vitatkozik, akik nem látják benne a világ
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bán, a történelemben Istent. Mindegy, ki hogyan él — mondják — sőt a 
gonoszoknak, kevélyeknek sokkal jobban megy a sora, mint az istenfé
lőknek.

2. Benne van Isten a történelemben! A próféta szava Isten kereső, 
hívogató hangja a világban. Beleírta magát a bozótlakó szívébe éppúgy, 
mint a felhőkarcoló modem emberébe. A Biblia 1200 nyelven olvasható 
s benne Isten mondja el nekünk egészen közelről: mi az emberhez méltó, 
mi a megmaradó érték. Jézus Krisztusban testestül-lelkestül benne volt 
és maradt a történelemben, a világban. A mag, amit beletett ebbe a vi
lágba, — gyakran csak évszázadok után hozott termést. 280 év kellett 
ahhoz, hogy a Megfeszített meghódítsa szeretetével a megfeszítőket. Év
századok alatt érett be a gyümölcs, hogy eltörölték a rabszolgaságot.

Ügy van benne Urunk a történelemben, hogy rajtunk keresztül akar
ja építeni a jövőt. A vonalat mindig meg kell húznunk a mától az utolsó 
napig: csak az a jó, ami emberséges, ami önzetlenség, másokkal törődés. 
Az embertelen, az aljas, az önzés: „pozdorja”, mely előbb-utóbb elég. 
Életünkben voltak már elő-sütőkemencék, amikor saját szemünkkel lát
tuk, hogyan semmisült meg aljasság, embertelenség.

A próféták azért láttak helyesen, mert a má-tól mindig meghúzták 
a vonalat az utolsó napig. Jeremiás is milyen világosan látott bele a tör
ténelembe. Egészen földi, politikai dolgokban szólal meg helyesen. Hiába 
magyarázza Cidkijah királynak a meglátott utat. FranzWerfel „Halljátok 
az Igét” c. könyvében döbbenetesen jön ki a pusztulás után, amint Cidki
jah megbilincselten áll a babiloni király előtt s hangzik feléje „Látva 
nem láttál, s most már nem is fogsz látni” (Tüzes tűvel szúrják ki 
szemét.)

Hányszor nem látunk világosan! A 40-es években is milyen sokan 
nem láttak; — pedig meghúzva a vonalat az embertelenségtől a sütőke
mencéig, — bizonyosra lehetett venni a pozdorja elégését.

Igénk beszél egy „emlékkönyv” -ről, melybe Isten bejegyzi a hozzá 
tartozók nevét. Azokét, akik az Ő tervei szerint munkálkodnak a mában 
a jó ügyében. Gondolok itt egy idős nénire, aki fájós lábbal látogatja meg 
a nálánál is betegebb embereket, kitakarítja szobájukat s mindezt na
gyon halkan teszi, önmutogatás nélkül. Ez is történelem! Ezek is törté
nelmi hősök. Formálják a történelmet — talán nagyon kis helyen — a 
bennük növekvő isteni „mag” hatására.

„Mi a haszna” a vallásosságnak, — kérdezték az emberek a prófétá
tól. Persze, ők arra vártak „óvodás-hittel”, hogy imádkoznak és előáll 
minden: hogy mindenki előtt kivételezettekként hordozza majd őket 
Isten a tenyerén makkegészségesen, gazdasági jóléttel. Az irgalmas sa- 
maritánus példázatát sokszor emlegetjük, — de valóban sokat mond min
den problémához. Ne a pap, ne a lévita kérdezze: mi a haszna a vallá
sosságnak. Engedjük, hogy a leütött, vérző ember kérdezze ezt, — reá 
tekintve kérdezzük mi. A pap és lévita magukkal törődő emberek vol
tak; az ő vallásosságuknak semmi „haszna” nem volt. A samaritánus 
tényleges szeretetében a közöttünk jelenvaló Isten hajolt le. Elsősorban 
másnak volt „haszna” abból, hogy az a samaritánus vallásos volt. A „fel
nőtt hit” nem azt kérdezi, nekem mi a hasznom abból, hogy hiszek, ha
nem másnak legyen abból haszna. Más lássa meg valamiképpen, hogy 
szerető, igazságos Isten van jelen ebben a világban. Ne a pap és lévita 
kérdezze: mi a hasizna a vallásosságnak, — hanem kiáltson bele a szí
vünkbe ez a kérdés a vérző emberek, az éhező népek, a pár forintból élő 
öregek felől: „Mi a haszon abból, hogy ti imádkoztok, zsolozsmáztok?”
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A történelemben benne van Isten. Általunk akar szépet, jót vé
gezni. Ama napon pozdorjaiként ég-e el tettünk? Csak az marad meg, ami 
örök jó: a szeretet cselekedete, mely a legnagyobb önmegtagadásból táp
lálkozik: Jézus keresztjéből.

Görög Tibor

Laikus kérdések és szempontok Mal 3,14— 4,2/a-hoz

Úgy látszik, igen régi kérdés: Mi haszna az istenes életnek? Sokszor 
úgy tűnik, hogy nem érdemes, nem szükséges megtartani az Isten törvé
nyét. Jobban „boldogulnak” azok, akiknek semmi sem szent. Nem sze
reti az Urat az, aki azon töpreng, érdemes-e Öt szeretni? Nem vagyunk 
Istennel szerződéses viszonyban. Isten nem garantálta követőinek köny- 
nyebb, jobb sorsát. (23) — Az Úr szeme rajtunk van. Nem feledkezik 
meg rólunk! az ipari tv kamerák jól érzékeltetik, mit is jelent, hogy Is
ten szeme rajtunk van. Rögzítődnek a képek, az események, dolgok, gon
dolatok, vágyak, indulatok. (23) — Az ítélet napjára kell gondolnunk, 
amikor olvassuk: „Azon a napon . . . ” ? Hogyan értsük a kifejezést: lángo
ló, sütő-kemence? A gonoszok valóban megégnek? Ez azt jelentené, 
hogy végleg megsemmisülnek. Ez lenne a kárhozat, vagy valami más? 
(23) — Jó lenne hallani arról ebből a prófétai erejű textusból, hogy ho
gyan kedvez Isten az ő törvényét betartóknak. Kétségtelen tapasztalatunk 
is, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, vagy ez a különbség, 
kedvezés csak eszchatológiai értelemben a miénk? Csak ott, az ítéletkor 
lesz előnyben az isten gyermeke? Már itt a földön nem? (2a) — „Mert 
imé, eljön a nap. . . ” érzésem szerint ez a textus csúcsa, mely prófétálja 
az ítelet kikerülhetetlenségét, de kitárja a megtérés lehetőségének ajta
ját is. Az igazság napjának feltámadása. Ezt Krisztus érti, vagy pe
dig Krisztus visszajövetelére az Utolsó ítéletre? Jézussal eljött a 
várva-várt igazság, de legalább a lehetőség az erre való eljutásra. (2a) — 
Vajon elég fék, megállító erő-e az ítélet borzalmainak leírása? Úgy tű
nik nem sokan hallgatnak erre! Ne a kénköves tóval, sötő-kemencével 
ijesztgessenek, hanem a kegyelmet prédikálják, mert az sokkal hatáso
sabb a megtéréshez. Az igazság napjának eljövetele, a Krisztusban 
adott kegyelem elérhetősége nagyobb fék, mint a borzalmak hirdetése. 
(2a) — Mégis csak lesz különbség hivők és hitetlenek között. A megkü
lönböztetés nyilvánvaló lesz. (23) — Megtéveszt a különbségtétel ember és 
ember között. Jézus azt tanította, hogy nincs különbség. Pál is azt mond
ta : nincs sem zsidó, sem görög.., Ezt hogyan kell itt érteni ? Isten előtt 
csak bűnös és kegyelemre szorult ember van! (2a) — Isten megvalósít
ja, amit megígért. Elhozza az Ő országát. Az igazság napja kifejezése 
mit jelent? Az igazságos ítéletet? Jézus Krisztusra kell gondolnunk, 
aki az Igazság? Az ö  napja jön el? Igen Ő jön el. Isten sok mindent el
rejtett a mi szemünk elől. Az ítélet maga is üyeh homályos. De elég ne
künk az, amit Isten kijelentett. Csak arra figyeljünk! Csak kövessük a 
mi Urunkat! (231
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Advent 3. vasárnapja

Ézsaiás 51,1—6

Alapigénk a prófétai könyvnek abból a szakaszából való, amelyet 
Deutero-Ezsaiós néven ismerünk (40—55. fejezet). Az a tény, hogy éppen 
Ézsaiás könyvéhez kapcsolták ezeket a fejezeteket, arra enged következ
tetni, hogy a próféta halála után tanítványainak egy szűkebb köre ugyan
abban az irányban folytatta a tevékenységét, amerre a próféta haladt, sőt 
nemzedékek adták egymásnak tovább az Ézsaiástól örökölt látást és a 
prófétai szolgálatot. Igyekeztek szolgálatukkal népüket az adott történeti 
helyzetben Isten üzenetével táplálni, az Isten akarata szerinti életre irá
nyítani.

Ézsaiás kora után másfél évszázaddal, amikor a hatalmas Babilónia 
már csak a régi dicsőség emlékeiből él, de a júdeai deportáltak utódai 
még mindig ott tengetik küzdelmes életüket a száműzetésben, Cirus sze
mélyében új hódító tűnik fel a történelem színpadán. A próféta, akinek 
személye az utókor számára ismeretlen maradt, ugyanolyan lelkesedés
sel, mint jól ismert előde, vigasztalja a csüggedőket, az ősök emlékére 
hívja fel figyelmüket és az Isten tiszteletére buzdítja fogságban élő kor- 
társait. Nem riad vissza még attól sem, hogy Cirusban az „Űr felkent
jét” lássa és bátran hirdesse, hogy Isten Cirus által adja vissza a fogság
ban sínylődő nép szabadságát.

Alapigénkből kicsendül Isten segítségének bizonyossága és közelsé
ge. Ez az üzenete teszi mindenkori ádventi igévé. A német fordítás és 
ennek alapján több kommentár is hozzáveszi még a 7—8. verset. Mivel 
azonban perikopánk csak az 1—6. vers, a továbbiakban csak ezekre le
gyünk figyelemmel.

Advent 3. vasárnapjának üzenetét ágendánk így fogalmazza meg: 
Senki meg ne tévesszen titeket! — Az egyház, Jézus Krisztus két ádvent 
között élő népe, mindenkor ki van téve annak, hogy félreérti Isten aka
ratát. Az egyháztörténet századaiban voltak olyan időszakok, amikor 
stzinte már tudatos volt a megtévesztés, meg olyanok is, amikor hiány
zott Isten akaratának helyes felismérése és ködös bizonytalanságban ta
pogatózott az egyház Isten akarata után. De nem lennénk igazságosak, 
ha nem tennénk említést arról, hogy voltak ragyogó napsütések is az egy
ház életében, amikor az igéből felragyogott Isten akarata. Voltak, akik 
vállalták Isten üzenetének hamisítatlan tolmácsolását, még akkor is, ha 
szolgálatuk nem találkozott a hatalmasok tetszésével. Nem tehettek mást, 
mert a leghatalmasabbnak, az élő Istennek az ereje kényszerítette őket 
térdre, majd engedelmes szolgálatra. (Pl. Luther Wormsban: Itt á llok ...).

Az egyház minden nemzedékének tusakodnia kell imádságos lélek
kel a Szentlélek ajándékáért, hogy világosan lássa Isten akaratát és tud
ja is határozottan hirdetni azt kortársai között.

Ádventi magatartás

(Vázlat)

Bevezetés. — Ádvent mindig a várakozás ideje. A várakozás azon
ban nem lehet tétlen semmittevés. Az ádventi várakozásnak mindig ak
tívnak kell lennie. Ez az „aktivitás” az igehallgatásban és a megértett
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igének való engedelmességben nyilvánuljon meg. Ezért a karácsony előt
ti ádventi időt tegyük a fokozott igehallgatás és a hűséges engedelmes
ség időszakává.

1. Hallgassunk Isten igéjére! — „Hallgassatok reám”, „Figyeljetek 
reám”, olvastuk az alapigében a figyelmeztetést. A babilóniai fogságban 
levő népnek Ábrahám és Sára példájára hivatkozik a próféta. Ezzel akar
ja felhívni a figyelmüket arra, hogy Istennél minden lehetséges. — A 
karácsony felé haladó keresztyénség életéből sem hiányozhat a fokozot
tabb igehallgatás, Istenre figyelés. Nekünk is szabad visszatekinteni a 
keresztyénség, ezen belül evangélikus egyházunk múltjára. Idézhetünk 
egyháztörténeti eseményeket annak igazolására, hogy élő Istenünk van, 
aki hatalmasan irányítja népe életét. Nem szabad azonban megrekedni 
a múltban, hanem észre kell vennünk Isten szeretetének megnyilvánu
lását a jelenben is, a magunk és gyülekezeteink életében is. Nemcsak az 
„ifjú egyházakban”, hanem a mi szórványainkban, templomrenováló gyü
lekezeteinkben is megtapasztalható Isten jelenléte. Hangzik az ige, élhe
tünk a szentségekkel. Hallgassunk Isten mai üzenetére az ádventi idő
ben még fokozottabban, mint máskor.

2. Engedelmeskedjünk Isten igéjének! — A karácsony felé haladó 
keresztyénség nem rekedhet meg az igehallgatásnál. Ha csak annyiból 
áll a karácsonyi készülődésünk, hogy többet foglalkozunk az igével, akkor 
könnyen siklik hamis, képmutató vágányra a kenesztyénségünk. A meg
hallott és befogadott igét hétköznapi életünkre való áttétellel kell a má
sik ember felé vinni. Az ige megvilágításába kell helyeznünk mindazokat 
a kérdéseket, amelyek elénk kerülnek, akár egyéni életünkben, akár ki- 
sebb-nagyobb közösségekben, akár világméretekben. Amit pedig Isten 
Szentlelke az ige fényében megmutat nekünk, azt nemcsak mondani, ha
nem odaélni kell a másik ember elé, a szeretet, a megértés, az együtt
érzés, a segítőkészség hullámhosszán. Isten igéje tanítása, útmutatása, 
gazdag ajándéka ne rekedjen meg nálunk, hanem tegye boldoggá mások 
életét is.

Befejezés. — Ádventi várakozásunk nem üres ábrándozás, hamis dé
libáb kergetése, hanem Isten ígéretei beteljesedésének várása._ A prófétai 
ígéretek egy része beteljesedett az első ádventkor, másik része be fog 
teljesedni az utolsó ádventkor. Az egyház népe két ádvent között me
netel, figyelve Isten igéjére, hogy senki meg ne tévessze, engedelmes- 
kedve Isten akaratának, hogy boldog találkozása legyen az utolsó ádven- 
ten az élő Jézus Krisztussal. Ámen.

Jávor Pál

Laikus kérdések és szempontok Ézs 51,1—6-hoz

A második világháború után újra egymásra talált családtagok öröme 
és reménysége hasonlítható e szakasz hangulatával. Hogy ez az öröm 
őszinte legyen, fel kell mérni a „kőszálat, melyből kivágattatok és a kút
fő nyílását, amelyből kiásattatok” . Hogyan aktualizálható e két fogalom 
mai életünkre? Mi az, amitől elszakadtunk (kőszál) és miből szabadít ki 
minket (kútfő nyílása) Isten? A fogságból hazatérőknek Isten univerzális 
kegyelmét kell megtanulniuk, amely már nemcsak az övék, de a „népek 
megvilágosítására” szolgál s amelyet a „szigetek is várnak”. Van-e kü
lönbség a „népek” és a „szigetek” fogalom között. Mit tudhatott Izráel 
a szigetekről (földrajzilag és vallásilag?) Nem költői túlzás-e e mondat:
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„engem várnak a szigetek és karomba vetik reménységüket” ? Mi a hely
zet ma a „szigetekkel” ? Nem szégyenítik-e meg aiz ún. „fiatal egyházak” 
a tradicionális egyházak életét, konzervativizmusát, önhittségét? „Emeljé
tek az égre szemeiteket és nézzetek a földre ide alá” — ez jó összetétel. 
Együtt kell hagyni a kettőt, ha csak egyiket vagy másikat gyakoroljuk, 
hibás lesz életfolytatásunk. A bibliai világszemlélet: a világ elmúlik, meg
ítéltetik és megújul, nem érvényesül egyházunk igehirdetésében. Milyen 
magatartásra indítanak bennünket a 6. vers világvégét jelző jövendölé
sei? Karácsonyközeiben hangozzék erőteljesen a népekre és szigetekre 
(pogány népekre is!) elható jézusi szeretet már megtörtént és újra való
suló eseménye! (4a) — Túlságosan személyesnek érzém az igét, csak az 
a baj, hogy nem az én (!) személyemre vonatkozóan_Amikor Ábrahám
ról, annak gyermekeiről, a zsidó népről szól, nem érzem találva maga
mat s nem érzem élőnek a kontaktust velük. Nem is a zsidóság szituáció
jára vagyok kíváncsi, hanem a mai magyar evangélikusság helyzetére. 
Ahogy a ruha kimegy a divatból, és ha ódivatú lett, át kell szabni 
modernebbre, úgy a mi földi világunk is állandó átszabásra szorul. 
A szöveg kezdő és befejező fogalma az „igazság” szó, de itt szinte új- 
szövetségi ízű az „öröm, hálaadás, dicséret” miatt. Emberi dolgaink tény
leg annyira átmenetiek és mulandók, hogy az egyetlen szilárd pont eb
ben az egészben Isten igazsága, amely mint a világ tartópillére az embe
rek életének a biztosítéka. (52a) — Egyébként majd minden vers egy el
lentétpár: puszta — Éden; kietlen-kert; én nemzetem — népek; karjaim 
ítélnek — karjaim reményt adók; égre néző szemek — földre néző sze
mek; elavulás — megmaradás. A tartósítás, konzerválás az emberiség 
nagy kérdése . . .  nemcsak a befőtteké, hanem az eszméké, életformáké 
is. Bizarr kép, de talán használható: emberi dolgaink, jóra törekvésünk, 
eszményeink csak akkor lesznek időtállóak, ha az igazság tartósítja azo
kat (befőtteknél a salicil, konzerveknél a légüres tér). Érdekes a hetedik 
verstől tovább olvasni, szinte megismétlődik elölről a gondolatritmus, 
csak kevésbé univerzális és inkább ótestámentumi ízű ítélő jelleggel. 
(25 a) — Nem hiszem, hogy a világvégéről kellene e versek alapján 
prédikálni, inkább az ádvent-végéről, t. i. Jézus születésének és közele
désének a jelentőségéről. Amelyik pap ezt a szöveget úgy, ahogy ez a 
mostani fordításban van, felolvassa, számoljon azzal, hogy a gyülekezet 
egy része egyetlen gondolattöredéket sem ért belőle első hallásra; ki
mondottan fájnak a szokatlan kifejezések. (25 a).

Ádvent 4. vasárnapja

Ézsaiás 25,8—9

1. A műhelyben: Mindenekelőtt vegyük az alapige próbafüzetes fordí
tását: „Elnyeli a halált örökre /letörli az én Uram/ az Űr a könnyet/ 
minden arcról. Népe gyalázatát is /  az egész földön /  mert az Űr ezt 
ígérte. 9. Azt mondják majd azon a napon/Itt van a mi Istenünk/ 
akiben reménykedtünk / hogy megszabadít bennünket. /  Itt az Űr /  aki
ben reménykedtünk / vigadozzunk és örüljünk / szabadításának.”

A 25-ik fejezet 6-ik versétől a „nagy vacsora” címet viselő szakasz
hoz jutunk. Ennek utolsó két verse a textus.
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Hatalmas erejű látomás ez az ige. Szétfeszíti Izrael nemzeti kereteit, 
nacionalizmusát: A Seregek Ura vacsorát készít m i n d e n  népnek! 
Nyilvánvaló, hogy ezen a „vacsorán” részt vesz Izrael is, de az összes 
népekre kiterjedő meghívás a Seregek Ura hatalmának univerzális meg
nyilatkozása. Az Űr a legjobb falatokkal és legjobb itallal vendégeli meg 
a népeket. Elveszi szemükről a leplet, a „halotti leplet”, mely képtelenné 
tette őket az Úr felismerésére. Az öröm-vacsorán az Isten nagyságát és 
szentségét felismerő népek vigassága zeng. Ezen a vacsoráin, az Istenhez 
visszatalált népek öröme teljesedik. Hiszen nem a harag poharát” isszák 
a népek (Jer 25,15), hanem az istenmegismerés új borát. Univerzális 
istenmegismerés, univerzális meghívás, univerzális öröm: ez a nagy va
csora. Az igében megjelenő eme univerzalizmus lenyűgöző és megra
gadó. Isten győzelme, megismerése, az örömvacsorán való kiteljesedés 
— most már szorosan vett alapigénkben — három vonatkozásban jut 
kifejezésre.

1. Elnyeli az Isten a halált örökre. Isten világában, hatalma kitelje
sedésének világában nincs helye az élet végső, legnagyobb ellenségének: 
a halálnak! Ez a hatalmas üzenet visszhangzik az Üjtestameratumban. 
(V. ö.: I. Kor 15,26, I Kor 15,54, Jel 19,9, 21,4, Máté 22,1... Lk 14,15...) 
Az Isten uralma kiteljesedésének gondolata már az eskatológia. felé mu
tat: A halál, mint az élet (Isten) ellensége megszűnik létezni. Valósul a 
Miatyánk második kérése, eljött az Isten Országa; a messiási aión tört 
be a régi aionba; ez már az „utolsó” idő.

2. Letörli az Űr a könnyet minden arcról. A halál uralma alatt 
nyögő világ könnyes arcú világ. A szenvedés hozzátartozik az élethez. 
A nagy örömvacsora idején az Űr törli le a sírók könnyeit, hogy egy 
új élet örömében a könnytelenség békessége ragyogjon rajta. Az ember 
az Isten vendége; szemét az Isten keze érinti és orcájára a „vacsora” 
öröme fest rózsákat.

3. Isten elveszi népének szégyenét. Hogyan értsük ezt a kifejezést? 
Nyilvánvaló, hogy itt a látomás — vagy prófétai ígéret — közepébe Izrael 
népe kerül. A bűnei miatt büntetett, szétszórt, antiszemitizmus miatt 
szenvedő, gyalázott, diaszpórában élő népnek szégyenéről van sízó. — 
Véget ér a gettó, a gyűlölködés, a megvetés, hatalmi érdek, kizsákmá
nyolás és lenézés. Ahol az Isten a meghívó, a vendéglátó; ahol az Isten 
asztaláról esznek és az Isten poharából letisztult új bort isznak, ott az 
Isten minden népének csak békéje és öröme lehet.

Ez a jövőbe mutató látomás jelenvalóvá lesz! Nem egy elérhetetlen 
távoli jövő ködképe csupán. Íme, ezt mondják: Itt van a mi Istenünk. 
Ez az „itt” lehet a messiási kor beköszönte; az új aión ebbe a világidőbe 
való betörése. Ugyanakkor lehet a végső idő eskatologikus értelemben, 
a mindenek helyreállításának ideje (apokatasztázis pánton). Ezért igénk
ben az „itt”, a „már most” és „a még nem” feszültsége jut kifejezésre.

Valóban gigantikus textus. Több, mint egy vasárnap igéje. Benne 
feszül a keresztyén üzenet végső mondanivalója; apokaliptikus feszült
ség; keresztyén reménység; az egész kozmoszra kiterjedő perspektíva.

2. Térden. Minden meditáció térdre kényszerít. Csak Isten előtti tu
sakodással, könyörgéssel lehet megtalálni az ige üzenetét; megtalálni a 
formát, amelyben tovább adjuk. Ez minden igehirdetéssel kapcsolatban 
így van. Mennyivel inkább egy ilyen existenciális jelentőségű alapigével 
kapcsolatban.

Karácsonyi üzenetről van az igéből szó. De milyenről? A „nagy va
csora” immáron készen áll. Aki karácsonykor adatott a világnak, abban
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Isten minden üzenete lett igenné és ámenné (2 Kor 1,20). Textusunk ko
ronája az előbbi három adventi vasárnap textusainak. Az ember exis- 
tenciáját érintő mondanivalója van. Ezt az üzenetet valóban csak az a 
követ tudja elmondani, aki személyesen megtapasztalta, hogy az a nap, 
amikor azt mondják: itt van a mi Istenünk, már bekövetkezett. Kará
csony lett! De ugyanakkor benne feszül az üzenetben, a bizonyságtétek 
ben az is, hogy a „már igen” még nem teljes. Isten nyilvánvalóvá tette 
a Krisztus feltámadása által a halál vereségét, de még nem töröltetett 
el ez az utolsó ellenség; az Isten vacsorájára mindig hivatalosak va
gyunk, de Isten gyermekeinek szemében még van könny. Van az Isten 
népének elég bűne és szégyene ebben a világban. Vigadozhatunk a mi 
szabadításunk miatt, de a végső szabadulás Jel 19,9 értelmében: még 
előttünk .áll.

A textus karácsony küszöbén nem a kedves és bűbájos Madonna ké
pekre irányítja figyelmünket, amilyent minden jelentős festője festett 
ennek a világnak. A glóriás szép istenanya a pufók, kedves kis Jézussal. 
Karácsony azt a Jézust hozta, akin keresztül Isten cselekedett a világban. 
Aki a halál legyőzője, könnyek letörlője, bűnök megbocsátójaü Ez a 
„gyermek” nem a gyermekszobák „jézuskája”, hanem Isten ama Krisz
tusa, akit úrrá tett Isten halálon és bűnön s aki elkezdte Isten népének 
gyűjtését, megvilágítását és megtartását arra az időre, amikor beteljesül 
teljességgel: elnyeletett a halál diadalra! Isten a karácsony gyermek 
Jézusán keresztül kezdett el hívogatni a nagy vacsorára. Nevében, benne 
magában van az új eledel és a letisztult új bor!

Ezt az üzenetet kell tovább adnunk egy diadalmas embervilágban. 
A kozmosz meghódításának idején; amikor az ember kilépett kicsiny 
Földjének köréből és egy másik égitesten írás örökítette meg: itt járt 
a Földről először ember! De ez az ember is: meghal, sír és bűnözik! 
Ezt az üzenetet úgy kell elmondani, hogy a világért se az érződjék ki 
belőle, hogy a prédikátor nyomorúság völgyének, értelmetlen, világnak 
tartja az ember világát. Mintha nem volna semmi, amiért nem volna 
érdemes élni; mintha öröm nem volna a világban, csak halál, könny és 
bűn!! Ez nem igaz. De az is igaz, hogy a gondolkodó embert megrázza 
véges volta és gyarlóságának tudata. (V. ö. Illyés Gyula: Kháron ladik
ján . . .  Szépirodalmi Kiadó.)

A prédikációt így gondolom el.
3. A szószéken. Arzamasz városában 1869-ben — éppen száz évvel 

ezelőtt — Tolsztoj, a világ egyik íróóriása, utazás közben pihenni vágyott 
és egyik szállodában lepihent. Azonban csakhamar felriadt. Így ír erről: 
„Kimentem a folyosóra, de szorongásom nem csökkent, hanem fokozó
dott. Micsoda bolondság — korholtam önmagamat —, utóvégre mitől 
félek? Tőlem — válaszolt egy hang: a halál! Tőlem, itt vagyok mellet
ted . . .  igen, a haláltól félek . . .  az életben nincs semmi, csak a halál, 
pedig nem szabad lennie” .

Így Tolsztoj száz évvel ezelőtt.
És ma? Egy jeles írónőnk megbetegedett. Cukorbeteg lett. így ír er

ről: „Nem vagyok orvos, nem vagyok szakember. Nem tudok tanácsokat 
adni az orvosképzésre, szűrővizsgálatra. Rémült és tanácstalan cukorbeteg 
vagyok. Élni szeretnék, mint mindenki más” !

Száz esztendő telt el a két vallomás között. S ez idő alatt hány és 
hány ember kesergett az elmúlás miatt! Hány ember sóhajtotta el a 
költővel (Tóth Árpád): „Elzeng az élet s vissza, vissza nincsen út” !

S a könny? S a könny olyan ismeretlen volna ma közöttünk? A mi-
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nap egyik hívemnél voltam. Minden olyan rendes és szép náluk. Amit 
szorgalmas emberek ma kényelmükre meg tudnak szerezni, az mind meg
van. De amikor a nagymamától (aki 40 éves) azt kérdem, hogy mi van 
a fiatalokkal, akkor elönti szemét a könny és csak legyint! Elváltak. 
Ott él velük húszéves elvált asszonyleányuk és az egyéves unoka.. .  
halál, könny, bűn nem ismeretlen közöttünk!

Karácsony küszöbén hadd mondjam nektek a próféta szavával: 
Krisztusunk van, akiben szabad hinnünk. A benne való hit a halál feletti 
diadalt, a könnyek közt való vigasztalódást és bűnbocsánatot jelenti.

Jézus nem ártatlan kis jószág, akit annyiszor megörökítettek ihletett 
festők szép anyjával, Máriával; a jászlak gyermeke... Jézus nem az 
érzelmek világának kedves kis Jézuskája, hanem Űr és király, aki ilyet 
is mondott: Én élek és ti is élni fogtok (Ján 14,19). Isten azért küldte, 
hogy halálon való győzelmével, diadalmas feltámadásával nekünk is éle
tet szerezzen! Igen, „vissza, vissza nincsen út”, de előre van! Benne való 
hitünkben a meghalás is nyereség . . .  Mi hirdetjük néktek az életet — 
hogy Isten eltörölte a halált, elvette erejét, hatalmát s nekünk egyre 
szépülő, fejlődő s mégis halál alá vetett életünkben a karácsonyi Krisztus 
Jézus az egyetlen menedékünk.. . reménytelenség, sokszor fásultság és 
jövőnélküli életünkben: élet!

Istennek az a hatalmas cselekedete, amelyet a Krisztusban elkezdett, 
még nem teljes. A  halál már most sem választhat el az Isten szeretetétől, 
de:- még van könny a szemünkben. De sok minden okozhatja. A könny 
nem ismeretlen sem városon, sem falun! Mert itt is, ott is van szenvedés. 
De itt és ott is és mindenütt hirdettetik: letörli az én Uram a könnyet 
minden arcról! S ha meg is van mindenkinek a maga keresztje, nyomo
rúsága, igaz az is, hogy Krisztusnak kegyelme elég vigasztalás. („Ha uta
mat borítja felhőnek árnya S testem is, lelkem is erőtelen . . ,  Krisztusnak 
kegyelme elég nekem”)

Karácsony küszöbén erre: a diadalmas Krisztusban való hitre hívo
gatunk!

Ez a Krisztus veszi el népének gyalázatát ebben a világban. Van a 
keresztyén népnek gyalázata. A LVSZ kimagasló vezérével történt meg, 
hogy Afrikában istentisztelet után beszélgetés közben egy mohamedán 
ezt vágta szemébe: Menjetek, fehérek, haza. Hirdetitek a szeretetet és 
irgalmasságot és nem cselekszitek. — Dél-Afrikában fehérek és feketék 
nem temethetők egy temetőbe! ! . . .  Itt közöttünk nincsen-e nap mint nap 
keresztyének között olyasmi, amit gyalázatnak kell mondanunk? De 
Isten a mi bűnnel megvert életünket akarja újjá tenni. Minket is hív a 
nagy vacsorára, hogy elvegye bűneinket; megtisztítson testvérszeretetre; 
békességre vágyó szívet adjon; a testvér felé vezessen, összebékítsen... 
Isten nem ártatlanokat, hanem bűnösöket hívogatott Jézus Krisztus által 
és most általam magához! Olyan Istenünk van, aki elveszi bűneinket s 
vele gyalázatunkban; ahogyan énekeljük: „Nála bocsánatot vár és élet, 
Lázadó szívem újra cseréled” (782,2).

Vigadozzunk azért és örüljünk szabaditásának! Itt és most elveszi 
minden félelmünket; itt és most letörli könnyeinket; itt és most elveszi 
bűneink gyalázatát. Az Űr ezt ígérte és ezt teljesítette. Az első kará
csony óta gyakorolja.

A már említett LVSZ elnök mondotta el, hogy Űj-Guineában, ahol 
50 esztendővel ezelőtt még emberevés volt a „divat”, ma a Krisztus evan
géliumának hirdetése nyomán új élet alakul. Egy összejövetel után azt 
kérdezte a ragyogó arcú bennszülöttektől: Miért szeretitek ti a Jézust
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annyira ? Ezt a választ kapta: Hogy ne szeretnénk, mikor elvette minden 
félelmünket! Féltünk a gonosz szellemektől, démonoktól, varázslattól. Azt 
mondták: rossz szellem volt a házban. Nem mertünk beköltözni. . .  most 
pedig szabadok vagyunk minden félelemtől.

Itt és most hirdetjük néktek a Krisztust, akiben itt van az Úr, hogy 
félelem nélkül nézzetek előre, ha „vissza, vissza nincsen út” . A Krisztus 
herceg vacsorájára hív, hogy örömötök teljes legyen.

Az igehirdetőnek javasolom Tóth Árpád: Elzeng az élet című versét. 
Városi lelkészeknek Villon Haláltánc balladáját... Szabó Lőrinc: És mi 
lesz azután című versét. Böcklin: Halottak szigete című képét. Illyés 
Gyula: Kháron ladikján . . .  könyvét.

Dr. Kosa Pál

Laikus kérdések és szempontok Ézs 25,8—9-hez

Az a feszültség lüktet ebben az igében, amely a prófétai ígéret és 
annak végső megvalósulása, beteljesedése között van. Hármas ígéret 
hangzik el: elveszti a halált örökre, letörli a könny hulla tást, népe gya
lázatát eltávolítja. Azonnal ellenvetés ébred a hallgatóban: a halál ma is 
diadalmi tori ül, elvesz tőlünk közelállókat, könnyhullatást és fájdalmat 
okoz. Isten népének gyalázata sem szűnt meg. A prédikáció nyilván ar
ról szól majd, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, letörli a könnyet, vi
gasztal a fájdalmak között és dicsőséget szerzett népének. Ennek elfoga
dására azonban nem elég a puszta ész, a történeti jól tájékozottság, több 
kell: a hit, hogy eljön az utolsó ádvent. Halál, könnyhullatás, gyalázat — 
milyen sötét tónusú szavak. Élet, öröm, dicsőség — pozitív tartalmú sza
vak. (9a) — Szívesen hallanánk arról a keresztyén szimbolizmusról, amely 
világosság, sötétség, halál, könnyhullatás (az előző versben fátyol és ta
karó) szavakkal írja körül az emberi nyomorúságot és a hitben rejlő sza
badulást. Mi ennek a története, haszna és konkrét értelme? Azt jelenti 
ez, hogy az emberi élet Legsúlyosabb kérdései hit által tényleg megoldód
nak? (27b) — Jézusra vonatkoznak-e ezek a szavak? Az ézsaiási fejezet
ben sok földi, csaknem nacionalista ábránd búvik meg. Igaz másrészt, 
hogy a Szabadító és Megtartó teljesen Rá illik. Vonatkoztassuk-e Jézus
ra: íme Istenünk, akit vártunk, — mikor korszakunknak Isten létével 
kapcsolatban vannak aggályai?! (27b) — Krisztus szabadításának mi a 
konkrét értelme, hogyan törli el a bánatot és a halált? Több ez, mint 
szubjektív lelkiállapot? Valóságos lelki egyensúly? Vagy éppen a tényle
ges bajok valóságos orvoslása? Mindenesetre arra, aki ténylegesen segít, 
ma is felfigyelnek az emberek. A „megtartást” igen maian kell kifejez
ni. Valahogy úgy, hogy a bánat (bűnbánat) terhével és a halál tényével 
(a mi halálunk és családtagjaink halálának gondjával) csak a hit tud 
megbirkózni. (27b) — A vigasztalás arányai is figyelemre méltók: minden 
orcáról, az egész föld. Isten népe mi vagyunk? Népe gyalázata a hitet
lenség? Rm 11,25 az átmeneti magkeményedést érti alatta. Segítsünk mi is 
Isten népe gyalázatát, hibáit kiküszöbölni? Ama nap: végítélet, vagy ka
rácsony itt? Örömre éhes a világ. Jó lenne ezen a napon olyan prédiká
ciót hallani, amely nem az örömről tart előadást, hanem örömre han
gol! (27b)
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Biblia (bőrkötésben) —  —  — —  — —  —  — 90,— Ft
Családi Biblia —  —  — — — — —  — —  150,— Ft
Újszövetség —  — — —  — — —  — — 40,—  Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) —  — —  — —  — —  40,—  Ft
Agenda — —  — — — — — —  — —  128,— Ft
Keresztelési emléklap —  —  —  — —  —  — — ,50 Ft
Esketési emléklap —  —  —  —  —  —  —  — — ,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — —  — — —  — — — ,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány —  —  — —  — —  1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — —  —  —  —  — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend —  — — — — — —  — 4,— Ft
Kis Káté — — —  —  — —  —  —  — — 3,—  Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,—  Ft
Igés falitábla — —  —  — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — —  —  — — —  —  — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — —  — —  1,60 Ft
Korái I. — —  — —  — —  —  — —  —  — 55,—  Ft
Korái II. — — —  — — — — —  —  —  65,— Ft
Koráliskola —  — —  — — — — —  — —  52,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — —  — —  2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát —  — —  — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó —  — — — —  — — — ,10 Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — —  —  —  30,— Ft 
Hitvallási iratok I. —  — — — — —  — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — —  —  — —  — —  45,—  Ft
Groó: Az élet kenyere — — —  — —  —  —  5,—  Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok —  — —  —  —  2,—  Ft
Karner: Testté lett Ige —  —  —  — —  —  —  45,— Ft
Urvacsorai ostya —  —  — —  —  — —  —  3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
Pálfy: Zsoltárok könyve —  —  —  —  —  —  — 32,— Ft
Örömhír _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  70, _  Ft
Pálfy: Jeremiás I. —  —  — — —  —  — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — —  — —  — —  —  — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — —  —  78,—  Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — —  —  — 68,—  Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — —  — — 85,— Ft
Jávor: Csendes percek —  —  —  —  —  —  —  12,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — —  —  —  22,—  Ft 
Egyházi Törvények —  —  —  —  — —  —  — 25,—  Ft
Korén: Irgalmadat éneklem —  — —  —  —  35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. —  —  — —  — —  —  —  62,— Ft


