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Csendben Isten előtt

E G Y Ü T T  Ü N N E P E L Ü N K
Az 1970. esztendőben népünk történelmi sorsfordulót ünne

pel: hazánk felszabadulásának 25. évfordulóját. Ami negyed
századdal ezelőtt történt, az valóban történelmi sorsforduló volt. 
Bármennyire jelentős volt ebben a fordulatban, hogy befejező
dött a második világháború, mégsem ez volt „a” fordulat. A  va
lódi fordulatot az jelentette, hogy a fasizmus igájából és saját 
országvesztő és népelnyomó, fél-feudális világot konzerváló 
urainktól megszabadulva, az eddigiekhez képest merően új ma
gyar világ építése kezdődött meg. Évszázados igazságtalanságok 
felszámolása indult el, hogy azok eltakarítása után kezdetét ve
gye a szocializmus alapjainak lerakása, majd népünk új otthoná
nak felépítése.

Ennek az új otthonnak megépítése szinte emberfeletti mun
kát igényelt. Nemcsak azért, mert az esztelen háborúban szinte 
teljesen elveszítettük azokat az anyagi eszközöket, amelyek 
szükségesek voltak az építéshez, de még inkább azért, mert az 
évszázados elnyomásból felszabadult népünknek meg kellett ta
lálnia önmagát és meg kellett tanulnia a szocializmus otthoná
nak építését, sőt ebben az otthonban való élést is. Eközben az 
épülő falakat meg kellett védeni, egyfelől azokkal szemben, akik 
belülről, másfelől azokkal szemben, akik kívülről akarták ezeket 
a falakat lerombolni.

Népünk legjobbjainak tudása, erőfeszítése és céltudatos 
munkája révén ma már nem az alapozásnál és a falak felhúzá
sánál tartunk, hanem otthonunk berendezése folyik. Az otthon
ba már beköltözött népünk nagy családja. Sok minden már a 
helyére is került, melynek nyomán megszépült a család élete. 
De még vannak hiányai otthonunknak. A  berendezkedés méq 
hosszabb időt vesz igénybe és megköveteli mindannyiunk újabb 
és újabb erőfeszítését.

A  magyar nép új otthonában ott vannak a keresztyén em
berek is, köztük evangélikus egyházunk tagjai is. Felszabadulá
sunk 25. évfordulóját együtt ünnepeljük népünkkel! A  háború 
és a fasizmus poklából való megszabadulásunk, továbbá a szó-



cializmus otthona felépítésének megindulása számunkra is olyan 
„történelmi sorsfordúló” -t jelent, amelyet mi is ünnepiünk. 
Egyek vagyunk népünkkel az ünneplésben, mert egyek voltunk 
a hétköznapokon is: az új otthon építésében.

A  mi egyházunk számára is „történelmi és egyháztörténel
mi sorsforduló” volt 1945. április 4-e. Ez a sorsforduló óriási 
lehetőséget adott az egyházaknak, köztük a mi evangélikus egy
házunknak is, hogy mankóitól megszabadulva, a maguk lábaira 
álljanak és próbáljanak meg saját létalapjaikra támaszkodni. 
Ki merem mondani: a történelmi és egyháztörténeti sorsforduló 
arra adott „ sánsz”-ot az egyháznak, hogy egyház legyen. A  két 
világháború között, a „keresztyén Magyarországon” az egyhá
zaknak támasztékai voltak —  az „érá” -n kívül —  a kötelező hit
oktatás, a kötelező egyházi adó, több esetben jelentős földbir
tokok, később a nagyszülőkig igazolt „keresztyén származás”, 
stb. A  történelmi sorsforduló nyomán lényegében egy funda
mentum maradt: az evangélium. Az evangélium, amely által a 
Szentlélek teremti és fenntartja az egyházat. A  Magyar Népköz- 
társaság Alkotmánya biztosítja a lelkiismereti és vallásszabad
ságot. Ezt a szabadságot felhasználva magának az egyháznak 
kell gondoskodnia az egyház feladatainak végzéséről és az egy
házi célok munkálásáról. Mindenesetre az egyház számára ké
nyelmesebb volt a régebbi helyzet, de ha azt a kérdést vetjük  
fel, hogy „mi az egyház” és „mi az egyház feladata”, akkor azt 
kell mondanunk, hogy a történelmi és egyháztörténelmi sorsfor
duló után létrejött helyzet több lehetőséget adott ezeknek a 
kérdéseknek gyökerekig menő végiggondolására, mint a „ke
resztyén Magyarország” érája. És ez valóban „sorsforduló” !

Történelmi és egyháztörténelmi jelentőségű volt egyházunk 
számára az utolsó negyedszázad azért is, mert a szocializmussal 
való találkozás során jobban rányílhatott a szemünk az emberi
ség nagy kérdéseire, azokkal való törődésre és e területen fenn
álló egyházi feladatainkra. Ne késlekedjünk megmondani: mi 
igenis tanultunk a marxi— lenini ideológiai alapokon álló és dol
gozó honfitársainktól. Nem materializmust és nem ateizmust 
tanultunk, hanem világméretekben való gondolkodást, szociális 
felelősséget, és azt, hogy egy társadalmon belül és az emberiség 
nagy családjában nem „jótékonykodással” és nem is „rendszere
sített segélyekkel” lehet megoldani az égető problémákat, ha
nem strukturális változtatásokkal. (Nagy kár, hogy mindezekre 
az egyházak a „keresztyén Magyarországon” nem jöttek rá, 
illetőleg ennek éppen ellenkezőjét képviselték!) De az új ma
gyar világban megtanultuk azt is, hogy egy országon belül és 
világméretekben egyaránt milyen nagy szükség van a hívők és
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nem hívők együttműködésére és hogy ez az együttműködés 
nemcsak lehetséges, hanem eredményes is.

Nem kétséges, hogy az evangélikus egyház tagjai és lelké
szei túlnyomó többségükben őszintén és örömmel ünnepelnek 
népünkkel együtt a negyedszázados évfordulón. Az elmúlt két 
és fél évtizedben sok-sok gyülekezeti tag, presbiter és lelkész 
fogadta el Isten kezéből történelmi helyzetünket és vállalta jó 
lelkiismerettel, becsületes munkával népünk új otthonának épí
tését. Nem volna azonban teljes az igazság, ha nem mondanánk 
meg, hogy voltak egyházunkban olyanok is, akik arra spekulál
tak, hogy ez az új otthon nem épül meg, sőt még olyanok is, 
akik 1956-ban a már épülő falakat akarták ledönteni. Voltak 
olyanok is, akik abban látták az egyház feladatát az új otthon 
építése közben, hogy „prófétai köntösben” kritizálja az építést 
és ő maga ne segítse a falak felhúzását és a tető felrakását. Olya
nok is voltak az egyházban, akik „árulók” -nak minősítették 
azokat a lelkészeket és felügyelőket, akik népünkkel együtt 
dolgoztak az új otthon falain és „Krisztus hű tanúbizonyságtevői 
közé” sorolták azokat, akik „kőmíveskanál” helyett ítélő pálcát 
vettek a kezükbe „az” igazság nevében. És végül olyanok is vol
tak, akik 1945-ben nem jöttek haza építeni, mások 1956-ban kül
földre menvén abbahagyták az építést és külföldi „térek” -ről 
támadták azokat —  a 8. parancsolat permanens szegése közben 
— , akiknek drágább volt a hazai föld és a „magyarhoni egy
ház”, mint a nyugati „szabad világ” .

De mi együtt ünnepiünk népünkkel! Ünnepeljük a történel
mi évfordulót és sorsfordulót. Ünnepeljük az építés hősét: ma
gyar népünket. És ünnepeljük negyedszázad nagyszerű ered
ményeit.

D. Káldy Zoltán

3



Tanulmányok

Az egyház új életstílusa a mai világban
Előadás a jugoszláviai evangélikus lelkészek 10. 

országos lelkészkonferenciáján, Újvidék — Növi Sad, 
1969. szeptember 30-án.

Isten egyháza a világban „dinamikus valóság” . Ez azt jelenti, 
hogy szüntelenül megújul, mindig újjá kell lennie. Egyfelől azért, 
mert nem „sziget az áradatban” . Maga is egyik része az állandóan 
változó világnak. Másfelől pedig azért, mivel neki kell képviselnie 
itt a világban az „új, eszhatológikus valóságot”, a „Szentlélek új te
remtését” .

Hogyan lehetséges, hogy az egyház — igazi lényegével ellentétben 
— az emberek számára mégis rendszerint „konzervatív valóságnak” 
tűnik, amely a világban megjelenő újjal vagy szembeszegül, vagy eléggé 
értetlenül áll meg az előtt?

Egyetemi hallgatók egyszer így tették fel nekem a kérdést: „Ho
gyan lehetséges az, hogy az egyház mindig legalább 50 évvel lemarad 
a világtörténelem eseményei és a tudomány eredményei, új vívmányai 
mögött? Tudjuk, hogy az ifjúság a legéberebb, legfogékonyabb, és 
vágyódik leginkább az új után a világban. A mai ifjúság jelentős 
részének türelmetlensége és kritikája az egyházzal szemben nem on
nan ered-e, hogy ez az egyház a világfejlődés szédítő iramában a 
valóságban oly kevéssé új és annyira nem mutatkozik dinamikus 
valóságnak? Hogy ablakait sem a világ felé nem nyitja meg, ahonnan 
annak „új szelei” betörhetnének falai közé. Sem ablakait az ég felé, 
Isten dimenziója felé, nem tárja fel, ahonnét az újjáteremtő Szentlélek 
belezúdulhatna megmerevedett és szokássá vált egyházi életünkbe.

John A. Mackay, az ismert angol teológus, egyik könyvében két 
nagyon találó kifejezést használ az egyház helyzetéről a modern vi
lágban.1 így jellemzi az egyház két, lehetséges helyzetét: „egyház az 
erkélyen” — „egyház az úton” . Az egyház kétféle módon nézheti hely
zetét világunkban. Egyrészt — és téves módon — mint „egyház az 
erkélyen” : lábai előtt zúg a világtörténelem árja, az egyhangú és 
szürke, mindennapi élet; ő pedig irányítani szeretné onnan felülről 
ezt a bonyolult, zűrzavaros világfolyamatot, jó tanácsokat osztogatni 
neki, — vagy önigaz módon, mindenestül megítélni. A másik — még
pedig az egyedül helyes — magatartás: mint „egyház az úton”  benne 
állni a világfolyamatban, az emberek mindennapi életében, egységben 
velük és szolidaritásban, a történelem útján. Ott — az utca porában, 
zajában, a mindennapi élet hidegében vagy forróságában — ott szol
gál az egyház mindazzal, amit Isten a továbbadásra neki juttatott.

Nem kell mondanunk, melyik magatartást kell a mai egyháznak 
követnie. Jézus és tanítványai sohasem ültek erkélyen az utca fölött.
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Poros lábbal, éhesen és szomjasan vándoroltak az akkori világ útjain. 
A világnak ma nincs szüksége az „erkély egyházára”. Nincs szüksége 
tekintélyt játszó, önigaz egyházra, amely jó tanácsokat osztogat! De a 
világnak szüksége van — és talán még sohasem volt annyira szüksége 
történelme során, mint ma — olyan egyházra, amely a világ minden 
népével és emberével együtt vándorol a mai világ útján, a történelmi 
átalakulások között; magára veszi a mai ember örömeit és gondjait, 
és így hirdeti útitársainak, közösségeknek és egyes embereknek, az 
örök újat az evangéliumban.

A gyorsuló világfejlődéssel csak a „dinamikus egyház” tarthat 
lépést, mely egyformán nyitott a Szentiélektől és a világból származó 
új iránt. Ez a legfontosabb, amit alapvetően mondhatunk az egyház 
új életstílusáról a mai, szekularizált világban. De nézzük csak meg 
közelebbről: milyen is ez a mai világ? Milyen az az „út”, amelyen 
Jézus Krisztus gyülekezete „úton van” ?

1.

A világ, amelyben az egyház „úton van”?

Vannak jól ismert bibliai igazságok a világról. Ezek vonatkoznak 
arra a világra is, amelyben mi élünk. Isten teremtett világa. Az em
beri bűn megrontotta és visszájára fordította. Egyúttal azonban mégis 
Isten bocsánatának és megváltó szeretetének erőterében él, az „új 
teremtés” terében. Ez az „új” még befejezésre, tökéletesedésre vár.

Ezeket a teológiai igazságokat azonban ki kell még egészítenünk, 
ha a mai világot jellemezni akarjuk. Az említett bibliai kijelentések 
mellett még legalább négy, jellegzetes vonását kell mai világunknak 
felsorolnunk.

Először: az az újkori emberiség technizált világa. A teremtett ter
mészetre világunkban ráépül egy másik, mesterségesen alkotott, „sze
kundér világ” . Óriási háztömbök, hatalmas utcák, gyárak, elektromos 
vezetékek, autók, telefon, rádió, televízió, gépek beláthatatlan tömege, 
— egy „mesterséges világ” , mely Jézus vagy a reformátorok idejében 
még teljesen ismeretlen volt. „Űj világ” ez, amely szinte felbecsül
hetetlen hatalmat ad a kezünkbe. A magas ipari fejlettségű államok
ban személyenként mindenkinek átlagosan 30—40 „gép-rabszolga” ere
jét. Harminc-negyven rabszolga ereje dolgozik értünk állandóan, a 
gépek sokaságán keresztül.

Másodszor: a mai világ többé már nem az a „szűk világ” , amely 
elődeinké volt. Akkor a „világ” a környezetet jelentette, egy részleges, 
„kis világot”. Ma azonban már a „földkerekség” globális világát ért
jük rajta; beletartozik a szomszédos város, a szomszéd ország, a többi 
kontinensek, sőt nemsokára talán a szomszéd égitestek is. A régi 
görög filozófus, Parmenidész, azt tanította: a létező egysége követ
keztében egyetlen kis porszem elmozdulásának hatása van a legtávo
labbi csillagokra is. így éljük át mi is mai világunkat! A világ vala
melyik sarkában lejátszódó természeti katasztrófák vagy politikai 
feszültségek — a tömeghírközlési eszközök segítségével — néhány perc 
alatt átszaladnak az emberiség idegein, a föld legtávolabbi részein is. 
Ma az egyháznak is számolnia kell azzal, hogy „összezsugorodott vi
lágban” él, melynek örömeiben, de gyötrelmeiben is részes minden 
ember.
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Harmadszor: a mai világ szekuláris, „világias világ”. Többé nem 
az a hagyományosan vallásos vagy keresztyén világ, mint Jézus vagy 
a reformátorok idejében, de még száz évvel ezelőtt is. A mai ember 
megtanulta, hogy a tudományos, gazdasági, társadalmi és politikai élet 
legfontosabb kérdéseiben — de végül még az erkölcsi kérdésekben is 
— a saját lábára álljon, és ne legyen többé ráutalva az egyház vagy 
papjai gyámkodására. Ez a „nagykorúvá lett” világ olyan biztos a 
dolgában, hogy még kudarcok és balsikerek sem rendíthetik meg 
ebben az autonómiában. „Férfias elszántsággal” járja a maga útját. 
Erre a kérdésre még részletesebben vissza kell térnünk!

Negyedszer: ez a mi „szép, új világunk” ugyanakkor nagymér
tékben veszélyeztetett világ. Időközben a veszélyek is világméretűvé 
váltak, melyek létét fenyegetik. Itt nemcsak a „második, szekundér 
világnak” — egy agyonteehnizált és túlbürokratizált világnak — a 
sokoldalú veszélyeztetettségére gondolunk. Kétségtelen: az emberi lé
lek ma ezer és ezer benyomás állandó pergőtüzében él, kitéve annak 
a veszélynek, hogy közben eltompul, érzéketlenné válik. Miközben 
Beethoven IX. szimfóniáját hallgatjuk, közben talán cipőt tisztítunk, 
vagy újságot olvasunk. Ismereteink már a csillagokig érnek; de sok
szor képtelenek vagyunk arra, hogy valamit alaposan végiggondol
junk. Gépek, automaták lassan a munka minden terhét leveszik a 
vállunkról, csökken a munkaidő —, és egyre kevesebb időnk van a 
család, az emberi kapcsolatok, egymás számára. Ezek is komoly ve
szedelmek! Elsősorban azonban két másik veszélyre gondolunk. A 
„mindenttudós”, az életbe belefáradt csömör és nihilizmus veszélyére, 
mely az ember életét belülről áshatja alá. És mindenekelőtt az atom
technikában rejlő kísértésre, mely háborús „szuperfegyverek” alakjá
ban egész, sok ezer éves civilizációnkat megsemmisítéssel fenyegeti.

Valóban elmondhatjuk, olyan világban élünk, amely állandó „élet
veszélyben” van, és ideológiai, politikai megosztottsága ennek a ve
szélynek állandó forrása. Mélyen igazak Roger Garaudy szavai: „Föld- 
globuszunkon, ezen a hárommilliárd utassal száguldó űrhajón, nézet- 
eltérések a legénységet bármikor végzetes konfliktusba sodorhatják.. .  
Ha az emberiség tovább él, ezt nemcsak a biológiai evolúciónak kö
szönheti majd, hanem olyan emberi elhatározásnak, amely — Teilhard 
de Chardin csodálatos szavai szerint — mindazok közös frontját teszi 
szükségessé, akik hisznek abban, hogy az univerzum előrehalad, és 
a mi feladatunk az, hogy előrehaladásához hozzájáruljunk.”2

2 .

Az egyház új életformája

Láttuk, milyen az az „út”, amelyen mi, keresztyének — együtt 
minden, más hitű és más világnézetű emberrel — ma járunk. De 
miképpen kell járnunk ezt az utat, hogy igazán Isten népe, Jézus 
Krisztus tanítványai legyünk ebben a dinamikus, új világban? Ez az 
a nagy kérdés, amely ma foglalkoztat bennünket.

Az egyházi életnek három vonatkozását szeretném a következők 
s°.r®,1i  rajzolni a teljesen megváltozott világban: három olyan
döntő vonását, melyek különösen is fontosnak látszanak. És itt külö
nösen is azoknak a tapasztalatoknak az alapján szólok, amelyeket a 
mi egyházunk szerzett, egy kifejezetten nem. keresztyén társadalmi
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környezetben. A körvonalak itt sokkal tisztábbak. A levegő sokkal 
erősebb. Az egyház „posztkrisztiánus” korszaka sokkal sürgetőbben 
veti föl számunkra a kérdéseket, mint a világ „keresztyén jellegű” más 
részeiben. Két évtizede törekszünk teológiailag átgondolni és gyakor
latilag élni az egyház „új életstílusát” . A következőkben a magyar 
evangélikus teológia és egyházi élet legfontosab felismeréseit próbál
juk összefoglalni ebben a kérdésben.

1. Az egyház mai útján egyik legfontosabb feladatunknak látjuk 
annak pozitív és kritikai tudomásulvételét, hogy szekularizált, „világias 
világban” élünk. Az egyház nem tudja visszafordítani a modern vi
lágban végbement szekularizációs folyamatot. Az a „konstantinuszi kor
szak”, amikor még az egyház volt a „társadalom koronája” és „meg
adta a hangot” (ecclesia procedit), végleg mögöttünk van és nem is 
tér vissza többé. Trillhaas ezt a nyár végén így fejezte ki egy Stras- 
bourgban tartott előadásában: „arra van szükség, hogy a ».szent« szó
nak új értelmet adjunk, és felismerjük a világ szent voltát” — és 
alig volt vita köztünk ebben a kérdésben.

A szekularizáció folyamatában közelebbről három összetevőt kell 
világosan megkülönböztetnünk. Az első fontos tényezője a világ sza
badulni akarása az egyház „gyámkodása” alól. Attól, hogy az egyház 
előírásai szabják meg a tudományos kutatást, a művészet irányát, 
és mindenekelőtt a gazdasági, társadalmi és politikai rendet. A má
sodik összetevő a szekularizáció folyamatában a „vallásos emberek” 
hite és mindennapi élete között egyre szélesedő szakadék, tehát „a 
gyülekezet szekularizálódása”. Hadd említsek itt példát egy magyar 
regényből! Két falusi legény drótot lopott valahol az éjszakában. A 
templom előtt mennek el. Leteszik a drótköteget, keresztet vetnek 
magukra, és aztán a lopott dróttal, jó lelkiismerettel mennek tovább. 
Íme, a szakadék a hit és az élet között! A szekularizáció harmadik 
állomásaként azt a fokozatot jelölhetjük meg, amikor az ember tel
jesen függetleníteni kívánja magát, — többé már nemcsak az egyház
tól, hanem Istentől és a hit minden formájától. Amikor közömbössé 
lesz a hit kérdései iránt. Ahogyan Bonhoeffer kifejezte magát: mikor 
a „vallási apriori” egészen eltűnni látszik a modern ember életéből. 
Itt nálunk, Keleten csak nyilvánvalóbban mutatkozik meg az, ami 
legnagyobbrészt már Nyugaton is ugyanígy van: az egyház olyan tár
sadalomban él, amely gondolkodásában, művészetében és mindennap
jában már semmit sem tud kezdeni Istennel. Valóságos döntéseiből 
teljesen hiányzik a keresztyénsége. A vallás számára leginkább már 
csak tiszteletreméltó tradíció, amelyre csak az élet nevezetesebb for
dulópontjain (keresztelés, házasságkötés, temetés, ünnepnapok) van 
szüksége.

E három összetevő közül a szekularizáció első fajtáját — a mo
dern világ önállóságra törekvését — minden ellenvetés nélkül tudo
másul kell vennünk. Mégpedig nemcsak kényszerűségből, hanem mint 
elkerülehetetlen folyamatot. Mint a nemcsak „lelki”, hanem „világi kor
mányzat” szükségességét is Isten két kormányzásában (Luther). Isten 
a világot világi hatalmakon és intézményeken keresztül kormányozza. 
A világtörténelem legújabb teológiai analízise erős hangsúlyt tesz 
arra a tényre, hogy maga a Szentírás „deszakralizálta” és „demitolo- 
gizálta” a világot, átadva azt közvetlenül Isten előtti, szabad felelős
ségre az ember kezébe (F. Gogarten, Harvey Cox). Sőt Cox még mesz- 
szebb megy, amikor azt állítja híressé vált könyvében (The Secular
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City)3, hogy a szekularizált nagyváros, a „technopolis”, a modern 
ember nagykorú felelősségének a szimbóluma.

A világ szekuláris fejlődésének elfogadása azonban mégis mindig 
pozitív-kritikai értékelés marad. Semmi esetre sem hozhat magával 
számunkra, keresztyének számára, valamiféle „keresztyén ateizmust” , 
Isten nélküli „technopolist” . Nem lehet a bennünk vagy a világban 
található bűn valamilyen igenlésévé, bármiféle formában. De a bűn 
komolyan nem vételévé sem. Végül nem szabad, hogy az eszhatológiai 
dimenzió elvesztését jelentse; tehát hogy elrabolja életünktől az örök
lét horizontját, ahogyan ez a veszély gyakran jelentkezik a modem 
teológiában. Harvey Coxnál is. A felnőtt, szekuláris világ a lakóhe
lyünk. Az út, amelyen járunk. De mégsem a végső valóság, hanem 
csak az „utolsóelőtti állomás”, útban „Isten városa” felé.

2. A szekuláris világ új egyházi életstílusa második fő vonásának 
tekintjük mi itt a keleti, szocialista világban az egyház t „diakóniai 
életformáját”. Mit jelent a keresztyén élet „diakóniai formája” a mo
dern társadalomban?

Először arra szeretnék utalni, mit nem jelent. Az egyháznak ez 
az életstílusa összeegyeztethetetlen minden fajta, kifejezett vagy rej
tett klerikalizmussal, az egyház teokratikus uralmával; de ugyanakkor 
azzal is, hogy önmagával megelégedve visszavonuljon a világtól. Ez 
a kísértés különösen pietista és fundamentalista irányzatokban lehet 
ma is elevenné: mi vagyunk a „megmentett maradék”, semmi dolgunk 
a világgal, lássa majd hitetlensége következményeként Isten meg
érdemelt büntetését magán! Amíg az egyház így gondolkodik, csak 
saját egyházi érdekeiért vagy autonóm biztonságáért hajlandó csupán 
küzdeni, a világot pedig átengedi sorsának, addig ez az egyház megtagad
ja Isten szeretetét. Mert Isten az egész világ megmentésére és az egész 
emberért való szolgálatra hívta el. Ha nem lesz „egyház a világért” 
(Bonhoeffer), ha az „egyház az egyházért” a jelszava, akkor végze
tesen hamis úton jár. Mert reá is érvényes: „Aki elveszíti az ő életét 
énérettem és az evangéliomért, megmenti azt.” Mk 8,35.

Ezt az „életet a világért” csak úgy szabad érteni, mint teljes és 
meg nem osztott szolgálatot a hirdetett és megélt evangéliummal. Az 
„egyház diakóniai életformája” jól értve ennek a kettőnek a feltétlen 
összetartozása: az igehirdetésben, a keresztségben és az úrvacsorában 
megelevenedő igéé egyfelől; Isten népe aktivitásáé és segítőkészségéé 
az ember teljes javáért, a „város sebeinek meggyógyítására” (H. Cox)'1, 
tehát az életté transzformált evangéliumé másfelől.

A reformáció egyházának tagjaiként nagyon is jól megjegyeztük 
magunknak, hogy a szeretet cselekedetei által nem igazulhatunk meg 
Isten színe előtt. Az irgalmasság cselekedetei valóban nem az Istenhez 
valló viszonyunk síkjába tartoznak. De vajon ugyanilyen jól megjegyez
tük-e magunknak azt is: ahol az emberiességnek ezek a tettei, az aktív 
és segítő felebaráti szeretetnek ezek a cselekedetei hiányoznak, ott a 
mégoly „igaz hit” is hamis! Ott nem a Jézus Krisztus evangéliumában 
hisz többé az ember!

Mi nagyon sokszor mindent fordítva csinálunk. Tetteinkkel Isten 
előtt dicsekszünk. Hitünket viszont az embereknek alkarjuk bebizonyí
tani. Másképp kell ennek lennie. Ügy, ahogyan Luther oly nagyszerűen a 
szivünkbe vési, ragyogó kis könyvében „A keresztyén ember szabadsá
gáról” : hitünk vonatkozásában mindenkitől szabadok vagyunk; keresz
tyen szeretetünk révén azonban minden ember szolgái, mindenki aláren-
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deltjei vagyunk. Igen, mivel a meg nem fáradó, keresztyén felebaráti sze
retet nem más, mint Isten-hitünknek a világ felé fordított oldala!

A diakónia nélkülözhetetlenségének a kiemelése semmi esetre sem ho- 
mályosíthatja el az igehirdetés jelentőségét, a legkevésbé sem. Az „egy
ház diakóniai életformája” azonban az evangéliumról életünkkel való, 
aktív hitvallástétel fontosságát emeli ki! A keresztyének tevékeny szo
ciális, gazdasági és politikai elkötelezettségét a felebarát és a közösség 
javáért, az élet minden területén.

A maga egészében veszélyeztetett világban ez a keresztyén felebaráti 
szeretet mindenesetre nem merülhet ki a pusztán jótékonyságot gyakorló, 
karitatív tevékenységben. Senki ne értse félre ezt! A segítő, bajokat or
vosló, karitatív keresztyén szeretet jelentette eddig az egyháztörténelem 
korszakaiban a „keresztyén diakóniát” : szeretetszolgálatot a betegek, sze
gények, foglyok és nélkülözők között, személyes vagy intézményes for
mákban. Az egyháztörténelem legszebb lapjait talán éppen ez a segítő, 
karitatív keresztyén szeretet írta, Tours-i Mártontól Schweitzer Albertig. 
Az egyháztörténelem legújabb korszaka azonban — a karitatív keresztyén 
segítő szeretet további gyakorlása és nélkülözhetetlensége mellett — a 
diakónia sokkal szélesebb értelmét tette szükségessé. Az „univerzális dia
kónia” az, amire ma a karitatív diakóniával együtt égetően szüksége van 
a társadalomnak és a világnak.

Miben különbözik ez az „univerzális diakónia” a régebbi értelemben 
vett, karitatív diakóniától? Két lényeges vonásban látjuk a fő különb
séget. Egyfelől, ez a fajta diakónia nem annyira az egyes emberre, mint 
inkább a közösségekre, jobban mondva a közösségekben élő emberre irá
nyul. Diakónia a család, a munkaközösség, a társadalom, a nép és az 
emberiség szolgálatában. Másfelől, ez a diakónia nemcsak a már meg
levő baj gyógyítását tűzi ki céljául, hanem inkább meg akarja előzni a 
bajt és szenvedést, preventív segítséget kíván nyújtani széles ember- 
tömegeknek a szenvedések elkerülésére, a közösségi struktúrák igazsá
gosabbá és emberibbé formálásával. A karitatív diakónia a bajokat, az 
univerzális diakónia a bajok gzdasági-társadalmi gyökerét támadja. Mi 
nagyobb jó: segíteni ezer éhezőn, vagy a gazdasági élet átformálásával 
megszüntetni az éhezés Okait? Talán nem is helyes így szembeállítani 
ezt a kettőt: de annyit feltétlenül ki kell mondanunk, hogy ha komolyan 
vesszük Jézus szeretet-parancsát, akkor mindkettőre feltélenül szükség 
van világunkban!5

Az Egyházak Világtanácsának főtitkára, dr. E. C. Blake, teljes jog
gal mondta az uppsalai világkonferencián: az egyházak gazdasági-tár
sadalmi kötelezettségvállalása semmi esetre sem jelent kitérést az evan
gélium hirdetésének feladata elől; de mindent kockára kell tenniük, ha 
ez a kötelezettségvállalás megkívánja: jólétüket, népszerűségüket, sőt ma
gát az életüket is, szüntelenül megújuló engedelmességben Isten iránt.6 
Es ez a kötelezettség minden oldalról körülvesz bennünket a mai világ
ban! Az egységes, „globális világban”, az éhezők százmillióinák, a szen
vedőknek, az elnyomottaknak, az atomhalál veszélyében élőknek a vilá
gában, az egyház és a keresztyének szeretetének is „globális szeretetté” 
kell válnia, univerzális felelősségük teljes vállalásává kell lennie.

Ez a diakónia — ez is rendkívül fontos dolog — csak ükkor igaz és 
csak akikor valódi szolgálat, ha minden hátsó gondolat nélkül és mellék
nél nélkül történik. Anélkül, hogy ezzel az egyház korábbi befolyásának, 
külső tekintélyének vagy akár csak a világ „krisztianizálásának” a ki 
nem mondott célja vezetne bennünket. A keresztyének segítő szeretete
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sohasem válhatik „eszközzé más célra”, sem Isten előtt (megigazulásunk 
eszközévé), sem a világban (egyházi céljaink eszközévé). Feltétlenül „ma
gáról elfelejtkező szeretetnek” kell lennie. Nem várhat azért, amit tesz, 
sem dicsőséget, sem dicséretet, sem tiszteletadást. Úgy kell látnia magát, 
hogy igazi „helye a világban” a szolga helye a háztartásban, a „diako- 
nos” helyzete. Az utolsó hely tehát. így kerül oda az egyház is, a ke
resztyén ember is, ahol Ura és Feje is volt: Jézus nem azért jött a vi
lágba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő maga szolgáljon, az életét 
is odaadja értünk. Mk 10,45.

Olyan egyházban élünk, mely naponta sokféle módon megtapasztal
hatja Luther 62. tételének mélységes igazságát: „Az egyház igazi, valódi 
kincse az Isten kegyelmének és dicsőségének szent evangéliuma”. Jézus 
gyülekezetének azonban a szekularizált társadalomban csak akkor lehet 
jövője, ha valóban él is az evangéliumból, hite tevékeny és univerzális 
szeretetté válik, és így tudja hirdetni szóval is az evangéliumot! Nem
csak a szószékekről tehát, amelyek körül egyre kevesebb a világban a 
tömeg. Hanem a mindennapi életben, benn az emberek, a társadalom 
sűrűjében.

Ezzel nem valami „olcsó prakticizmusnak” akarunk hírt verni és 
ajtót nyitni, mint ahogyan Kelet egyházait nyugati oldalról nemegyszer 
ez a vád éri. Nagyon jól tudjuk mi is, hogy a szociális elkötelezettség 
nem a keresztyén ember „végső kötöttsége” . Az az Istenhez köti, hité
ben. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy a széles körű diakónia, karitatív 
és univerzális értelemben véve, az evangéiiumhirdetésnek elengedhetet
len, természetes gyümölcse (a Szentlélek által). Talán semmit sem kell 
annyira a mai keresztyénség lelkére helyezni — és ezt, mint Keleten élő 
egyházaink tálán legfontosabb teológiai felismerését és gyakorlati tapasz
talatát, szeretnénk továbbadni másoknak —, mint hogy az egyháznak vál
lalnia kell a „diakónia életformáját” a világban, és hittel, hűségesen kell 
azt gyakorolnia az élet minden síkjában!

3. Harmadszor: az egyház új életstílusához az is hozzátartozik, hogy 
a hitből származó diakóniának — evilág igazságosabb gazdasági-társa
dalmi rendjéért és nemzetközi viszonyaiért küzdve — az igazságban való 
bármilyen kompromisszum nélkül, mégis állandóan késznek kell lennie 
a közös dialógusra és az aktív etikai együttmunkálkodásra más hitű vagy 
világnézetű emberekkel.

Vitathatatlan, hogy a történeti keresztyénséget eddig sókkal inkább 
a hagyományos-konzervatív magatartás jellemezte, mint az éber érzék 
az új iránt a világban. Ez a statikus-konzervatív vonás — különösen a 
nagy ipari forradalom idején — igen sokszor vezetett téves döntéseikre és 
szociális csődbe. A jelenben — úgy tűnik — a keresztyénségnek ez a kon
zervatív magatartása a világ számos részében eltűnőben van. Mindig 
szembeötlőbb lesz: a radikálisan átalakuló világban a reális érzékű, ke
resztyén felebaráti szeretet nem állhat szemben ellenségesen a változás
sal. Nem vonulhat vissza önmagának elég, diasztatikus elszigetelődésbe. 
A változás és az új iránti növekvő érzék a keresztyénségben — ez áll 
egyfelől a „forradalom teológiája”  iránti nagy érdeklődés, másfelől az 
etikai síkban másokkal való „etikai partner-magatartás” iránti kívánság 
mögött. Ez utóbbi nyilvánvaló példájaként említhetjük azt a nagy érdek
lődést, amely ökuménikus körökben a keresztyén—marxista dialógus kér
dése iránt megnyilvánul. Másfél évvel ezelőtt részt vehettem az Egyhá
zak Világtanácsa meghívására Genfben tartott keresztyén—marxista dia
lóguson. Legyen szabad itt a két megnyitó referátum egyikéből, Giulio
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Girardinak, az ismert katolikus dialógus-szakembernek, a rémai szaléziá- 
nus egyetem professzorának, a szavaiból idéznem. Mi keresztyének — 
mondta — ma felismerjük, hogy a hit és világnézet kérdéseiben való 
nagy különbségek ellenére mégis közös emberi problémáink, közös em
beri értékeink vannak, röviden szólva „közös etikai zónánk” van, más 
emberekkel. A dialógus szelleme — folytatta — kell, hogy a mai világ 
általános mentalitásává legyen; kölcsönösen fel kell fedeznünk a másik 
partner humánus értékeit, és egyesítenünk kell erőinket korunk nagy 
emberi kérdéseinek megoldására. Az egyház egyre növekvő „szórvány- 
helyzete” a modern társadalomban és ugyanakkor mély szociális felelős
ségünk is egyre sürgetőbbé és egyre kikerülhetetlenebbé teszik ezt az 
„etikai partneri viszonyt” a mai világban.

A pozitívabb értékelés az „általános emberi” értékeire vonatkozólag, 
valamint a közös emberi értelem fokozottabb használata a világi felada
tokban — íme, ezek lennének rendkívül fontos feladatokká ebben a „kö
zös etikai zónában” iá keresztyének számára; mégpedig főleg az első hit
ágazat mélyebb teológiai megértése alapján. Ezt követeli tőlünk Isten 
előtti felelősségünk a világban.

3.

Az „univerzális keresztyén diakónia” mai feladatai

És most elérkeztünk a teljesen jogosult kérdéshez; mit jelentenek 
ezek a teológiai és etikai megállapítások ma gyakorlatilag számunkra? 
Hogyan és milyen területében kell megfelelnünk a fenti követelmények
nek — keresztyén hitünk és a mai szociális és nemzetközi helyzet kon
textusában ?

„Az egyház diakóniai funkciójának” horizontja átfogja az egész em
beri életet. Személyes mélységeiben. De széles, szociális összefüggései
ben is. Ezért a következőkben csak néhány területet világíthatunk be, a 
teljesség igénye nélkül. Mégis elmondhatjuk talán, hogy a mai emberi 
együttélés néhány, döntő területét.

1. A személyes-emberi kapcsolatokat szoktuk hagyományosan „a ke
resztyén szeretetszolgálat igazi területének” tekinteni. Ezen a területen 
ma sem leszünk diakóniai szolgálatunkban „munlbanélkülivé” . Technizált 
korunkban megvan az a veszély, hogy az egyik leggyakoribb „hiánycikk” 
éppen az idő és a szeretet mások számára, az ismeretlen felebarát bajai 
iránt. Gondolunk itt a keresztyén szeretet ezernyi napi feladatára Jézus 
„kicsinyei” ; az éhezők és szomjazók, az özvegyek és árvák, a megfárad
tak és magányosak, a megterheltek iránt. Gondolunk az öregeikre, a ma
gukra hagyottakra, az élet árnyékos oldalára került emberekre, akiket 
gyakran haszontalanoknak, mások terheinek tekintenek, és akikre senki 
sem visel gondot. Ezek az „éhezők és szomjúhozók” ma, akik emberi 
közelség és emberi megértés után sóvárognak. Gondolunk olyanokra, akik 
valamilyen sorscsapás alatt vagy az anyagi javak bőségében elvesztették 
az élet értelmét, és tartás nélkül hányódnak ide-oda, sokszor az életunt- 
ság szakadékáig. Ezek a „felebarátok” számunkra, a szó legteljesebb ér
telmében, tekintet nélkül árra, hogy hivők-e vagy nemhivők, keresztyé
nek-e vagy nemikeresztyének!

Itt ma is az egyház „diakóniai funkciójának” nagyon széles területe 
tárul fel előttünk a szekularizált társadalomban. Mert nekünk nem má
sak ellen, a másképp gondolkozók és élők ellen, hanem másokért — a
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másképp gondolkodókért és élőként is — kell keresztyéneknek, igazi em
bereknek lennünk!

2. Egy másik, ugyancsak rendkívül fontos terület a modern keresz
tyén diakónia számára a keresztyén közösség (koinónia) hatásának ki
sugárzása etikai vonatkozásban a többi szociológiai struktúrára — a csa
ládra, a munkaközösségre, a népre és társadalomra, az emberiség közös
ségére, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Ha a keresztyén család igazi házas- és családi életet él, ha keresz
tyének jól és hűségesen dolgoznak hivatásukban másképp gondolkozó, 
más világnézetű emberek között, mindez nem maradhat rejtve mások 
előtt. Hanem igazi keresztyén tanúságtétellé lesz az evangéliumról; de 
ugyanakkor nagyon értékes emberi segítséggé is másoknak. Egy „csipet
nyi só”, amely azonban az egész ételt megőrzi és jó ízt,ad neki.

Milyen hatások áradnak ki tőlünk, keresztyénektől, mindennapi kör
nyezetünkbe, amelyben életünk folyik, a társadalomiba és a világba kö
rülöttünk? Félek attól, hogy a „társadalmi diakóniának” ezt a rendkívül 
fontos területét még mindig nagyon kevéssé ismerjük és vesszük komo
lyan — pedig egyike a keresztyén felebaráti szeretet legfontosabb mai 
feladatkörének. Különösen ott, ahol keresztyénnek lenni nem magától 
értetődő dolog már. Ahol egész életünk, minden szavunk és tettünk, az 
életnek ezeken a területein vagy tanúságtétel Krisztusról, az evangélium 
életújító erejéről, igazi emberi segítségnyújtás — vagy tanúságtétel Krisz
tus ellen, a keresztyénség csődjéről, és segítség helyett kárt okoz a kö
zösségnek. A szociális diakónia mai szituációja a „keresztyén diaszpóra” 
szituációja, és egyre inkább ez lesz a helyzet a világ minden részében.

3. A .személyes kapcsolatok és a társadalmi környezet után fordul
junk most oda röviden a mai keresztyén diakónia harmadik, legszélesebb 
területe felé! Ez a legtágabb feladatkör az a terület, ahol a keresztyének 
közösségei az emberiség közös gondjaival és bajaival állnak szemben. Kö
zülük hármat szeretnénk itt külön is kiemelni.

Rendkívül veszélyes „robbanóanyag” ma a világ életében az ún. 
„faji probléma”, a rasszimus világkérdése. A keresztyének itt csak a leg
határozottabb „nemet” mondhatják Iki a milliókkal szemben gyakorolt, 
gyötrelmes megkülönböztetés minden formájával szemben, emberek rela
tív faji vagy más különbségei miatt. A világ keresztyén diakóniája azon
ban semmi esetre sem állhat meg érzelmes jajszavaknál és nagyszerű ha
tározatoknál. A „faji világkrízis” ma sok keresztyéntől áldozatokat, néha 
vérrel és élettel meghozott áldozatokat, kíván. A közömbös vagy faji elő
ítéletektől terhelt keresztyének szúrnia még mindig irtózatosan nagy. Ami 
itt diakóniai vonatkozásban eddig történt és most történik a világ keresz- 
tyénségén belül (gondolunk itt elsősorban a can'terburyi EVT-ülés fontos 
döntéseire), mindaz még mindig nagyon kevés ahhoz képest, amit a világ 
egyházai tehetnének az égető emberi nyomorúságnak ezen a széles terü
letén! Itt a jövőben még óriási próbatételek előtt áll a 'keresztyénség!

Egy másik, fenyegető veszélyfelhő az egész emberiség feje fölött ma 
tudvalevőleg a fejlődő országok nyomorúsága. A régebbi gyarmatosító 
országok régi és új bűnei odavezettek, hogy a „gazdasági és technikai
kulturális szakadék” a fejlett és a fejlődésben visszamaradt országok közt 
nemhogy csökkenne, hanem napról napra növekszik. Ez a veszély, a fe
szültség, egyre fenyegetőbbé válását is jelenti az emberiség számára! A 
keresz/tyéneknek végre is tudomásul kellene venniük a gazdasági tényezők 
jelentőségét a világ és a népek életében! És éppen nekik kellene különös
képpen érezniük a nagy „lelkiismereti terhet”, mely rájuk mint az em
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beriség családjának „jómódú tagjaira” nehezedik. Az egyházak gyakorlati 
segítőakciói megérdemelnek minden elismerést. Sok emberi nyomorúsá
got enyhítenek, és szükség van megfeszített erővel való folytatásukra. 
Ugyaniakkor azonban a reális és valóban univerzális emberszeretet itt 
megköveteli a keresztyének aktív segítségét is az országokon belüli és a 
nemzetközi gazdasági-szociális struktúrák átformálásában. Az egyházak
nak és az egyes keresztyéneknek sokkal inkább látniuk kellene ma en
nek a „strukturális segélynyújtásnak” a mérhetetlen jelentőségét a „har
madik világ” életében! Mert ha még nagyon sokáig várnak vele, hogy a 
cselekvés és megvalósítás területére lépjenek, akkor — az ismert indiai 
okuménikus személyiség, Paul Verghese, megrázó szavai szerint — hol
nap erre már késő lehet; s akkor a gazdasági-társadalmi, égbekiáltó igaz
ságtalanságok miatti, véres robbanás áldozatai keserűen fogják vádolni 
majd keresztyének százmillióinak alvó vagy gyakorlatilag közömbös lel
kiismeretét mai világunk e súlyos gondjával szemben.7

Végül meg kell gondolnunk azt is, hogy a béke vagy háború kérdése 
az atomkorban minden keresztyén, diakóniai feladatunk átfogó keretét 
jelenti. A személyes emberi kapcsolatok, életünk a különböző szociális kö
zösségekben, a „faji kérdés” és a „harmadik világ” kérdése — mindezek 
ma abba a nagy kérdésbe torkoltának, hogy vajon világunk nem zuhan-e 
bele egy elképzelhetetlenül borzalmas atom-világkatasztrófa szakadékéba. 
„Nincsen születés nélküli újjászületés. Hogy az emberi élet megváltható 
legyen, először meg kell azt őrizni” — mondja Peter Brunner egyik ta
nulmányában.8

A háborúk nem természeti katasztrófák, hanem emberi döntések kö
vetkezményei. Tehát etikai kérdések is. Etikai feladat az ellenük való 
védekezés is, mind általános-emberi, mind keresztyén vonatkozásban. A 
keresztyéneknek az a feladatuk, hogy „eirénopoioi”  (békesség-munkálók) 
legyenek, az élet minden területén. Az „eszhatológiai béke” értelmében 
is; tehát készítsék a béke útját Istennél, Jézus Krisztusban. De a földi 
béke értelmében is; tehát munkálkodjanak a békén a személyes emberi, 
a közösségi és e nemzetközi életviszonylatokban egyaránt.

Ennek a mai világunk jövője szempontjából olyan fontossá vált dia
kóniai, keresztyén feladatnak — ezt világosan .kell látnunk — nem te
szünk eleget sem puszta óhajokkal, sem szóbeli nyilatkozatokkal. Ez a 
diakóma a keresztyénektől ma a világ minden részében konkrét és gya
korlati lépéseket követel. Fáradhatatlan közreműködést az egymással 
szemben álló táborok tárgyalóasztál mellé ülésében, a nemzetközi élet 
„tűzfészkednek” oltásában, a népek közötti igazságosság és bizalom erő
sítésében. A vietnami vérontásnak még mindig nincs vége. Közben új, 
veszélyes feszültségek támadtak a nemzetközi életben (Közel-Kelet). 
Mindezek az atomháború lehetőségeit rejtik magukban. Ezek a világun
kat fenyegető veszedelmek és tényleges vérontás minket, keresztyéneket 
ma a világ minden sarkában kell, hogy az imádság, a kimondott szó és 
az aktív cselekvés szüntelen szolgálatába állítsanak. A háború minden 
erői ellen, az igazságtalanság minden megnyilvánulása ellen, a világkér
dések békés megoldásáért.

Ezek az egyház „diakóniai tevékenységének” legfontosabb mai terü
letei' — a személyes viszonylatoktól az embervilág közös etikai kérdé
seiig. Világosan mutatják: az egyház szolgálata, feladatai a székularizá- 
lódó világban nemhogy kisebbednének, ige- és szeretetszolgálatának a te
rülete nemhogy leszűkülne, hanem inkább szélesedik.

Ezek az egyre sokasodó és egyre nehezedő feladatok viszont végered-
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ményben az egyház megújulását követelik tőlünk. Megújulást a hitben, 
Isten bűnbocsátó kegyelnie elfogadásában. És megújulást — az előbbi 
feltétlenül szükséges velejárójaként — a diakóniai magatartásban, a sze
mélyes viszonylatokban, a világi közösségekben és az emberiség legtágabb 
körének viszonylataiban.

Mert a keresztyéneknek Heinrich Vogel találó szavai szerint a „re
ménység fáklyavivőinek” kell lenniük. Mégpedig kettős értelemben. Egy
felől az eszthatológiikus keresztyén reménység vonatkozásában, amennyi
ben szavukkal és életükkel Isten, Krisztus örök és új világára mutatnak. 
Másfelől pedig a világra vonatkozó reménységünk és az ebből követke
zően fáradhatatlan, aktív etikai magatartásunk, diakóniai szolgálatunk 
vonatkozásában. Keresztyének vagyunk — ezért nem fáradhatunk el az 
egymásért és minden emberért, társadalmunkért és a világért való szol
gálatban!

Dr. Nagy Gyula
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Az egyház egységének útkeresése  
az Egyházak Világtanácsában

I.
2. A  téma

Folyóiratunk 1969. évi júniusi számában (357—360. old.) dr. Prőhle 
Károly „A Lutheránus Világszövetség ötödik Nagygyűlése” címen tá
jékoztatta olvasóinkat, hogy a nagygyűlés a brazíliai Porto Alegre-ben 
lesz 1970. július 14—24-ig. A nagygyűlés főtémáját: „Elküldettünk a 
világba” három altémára bontva, külön munkacsoportok tanulmányoz
zák és készítik elő. A második csoport témája: „Ökuménikus elköte
lezettségünk” . Ezen belül az első alcsoport azt vizsgálja, hogyan jelent
keznek az egyház egységének problémái az Üjszövetségben, a lutheri 
reformációban, a római katholikus, anglikán és orthodox egyházakban 
s magában az Egyházak Világtanácsában (a továbbiakban: EVT). Fel
adatom főhangsúlya a legutóbbira esik: hogyan alakult az egyház egy
ségének útkeresése, s miben mutatkoznak az EVT-ban az egyház egy
ségének problémái, nehézségei, teológiai és nem-teológiai akadályai? 
Helyszűke miatt csak vázlatosan mutatok rá az egység útjának keresé
sére és a problémákra, ahogyan azokat mi, magyar evangélikusok látjuk.
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2. Szükség van-e a probléma felvetésére?
E kérdés kapcsán két szélsőséges felfogással is találkozunk.
Vannak, akik a problémát úgy egyszerűsítik le, hogy a keresztyén 

egyházak ún. „belső egysége” Jézus Krisztusban adva van s ez elég, 
nincs szükség külön ökumenikus mozgalmakra és munkára. Mások 
szerint azért nincs értelme az EVT-nak ökuménikus irányú akcióira, 
mert semmi remény nincs arra, hogy a keresztyén egyházakat elválasztó 
ellentéteket, tanbeli eltéréseket át lehessen hidalni. Bár mindkét fel- 
fogásDan van részigazság, mégis talán akkor járunk el helyesen, ha a 
realitás lehetőségei között maradva, dialektikusán szemléljük a kérdést. 
Ez azt jelenti, hogy a Jézus Krisztusban való közös hit megléte esetén 
is figyelembe vesszük azokat a tanításbeli és szervezeti eltéréseket, 
amelyek a keresztyénségen belül az elmúlt két évezred során kiala
kultak s a bekövetkezett kisebb-nagyobb szakadások nyomán a keresz- 
tyénség megosztásához vezettek. Ez fájdalmas tény, amely mellett nem 
mehetünk el szó nélkül. Jézus Krisztus, a keresztyén anyaszentegyház 
megalapítója és feje, övéinek egységét akarja (Jn 17,20k), ezért igenis, 
szükség van a problémának nemcsak akadémikus felvetésére, hanem 
arra, hogy az összes keresztyén egyházak tőlük telhetőén mindent meg
tegyenek a „még nagyob egység” előmozdítása és megteremtése érde
kében.
3. Korunk az „egységkeresés” kora

Ennek a megállapításnak igazságát világi — tehát nem-egyházi — 
vonatkozásban is megtapasztalhattuk. A 20. század hatalmas tudomá
nyos eredményei és technikai vívmányai következtében egyre inkább 
„összezsugorodó” világban az összetartozandóságnak, az egymásrautalt
ságnak, az egymásért való felelősségnek tudata mind erőteljesebben 
jelentkezik. Az első világháború után a Népszövetségben, a második 
világháború után pedig az ENSZ-ben keresik a világ népei egymás 
kezét, hogy saját fennmaradásuk és a világ békéje érdekében ne a 
fegyverek nyers erejével, hanem békés tárgyalások útján igyekezzenek 
megoldani az emberiséget feszültségben tartó politikai, gazdasági, tár
sadalmi és egyéb kérdéseket. A békés egymás mellett élés, a gazdasági, 
politikai és társadalmi együttmunkálkodás szükségessége és az egy
másért érzett felelősség tudata hozta létre azokat a hatalmas világ- 
szervezeteket, amelyek segítséget akarnak nyújtani a rászorultaiknak: 
az éhezőknek, g.z otthontalanoknak, menekülteknek, a gazdaságilag ki- 
zsákmányoltaknak, a társadalmi és kulturális vonatkozásban elnyomot
taknak, vagy elmaradottaknak. Gondoljunk például az UNRRA és 
UNESCO munkájára, az egészségügy, tudomány és művészet, sport te
rületén létrehozott nemzetközi és világszervezetekre, a szakszervezetek, 
politikai pártok, katonai, ifjúsági szövetségek és nem utolsósorban 
a békeszervezetek tevékenységére. Egyre inkább világosabbá válik, hogy 
világméretű problémákat, feladatokat csak világméretű összefogással 
lehet tartósan és nagyobb perspektívában megoldani.

Ez a tétel érvényes „egyházi vonatkozásban” és téren is, hiszen 
az emberiséget közösen érintő súlyos kérdések túlnyomó részének olyan 
szocláletikai és morális vonatkozásai is vannak, amely ék a 20. század 
egész keresztyénségét lényegében érintik a felebaráti szeretet krisztusi 
parancsa, a társadalmi felelősség vonalán. Isten a 20. században egy
házát olyan világméretű kérdések elé állította, amelyekben döntenie 
és állást kell foglalnia éspedig nem külön-külön felekezetenként, ha

15



nem egységesen és egyértelműen. Ezért bármennyire is kívánatos lenne 
a keresztyén egyházak mielőbbi hitbeli egysége, korunk égető kérdései 
sürgetően követelik a keresztyén egyházaknak segítő szándékú — ugyan
csak mielőbb kívánatos — cselekvésbeli egységét is.

II.
1. Az egység „elvesztése”

Amikor az istentiszteleti liturgiában elmondjuk az Apostoli Hit
vallás harmadik hitágazatában: „Hiszek a Szentiélekben, egy keresztyén 
anyaszentegyházat”, vagy a niceai hitvallás szerint: „Hiszek az egy, 
szent, egyetemes-keresztyén és apostoli egyházban”, akkor bizonyos el
lentmondást, feszültséget érezhetünk, ha ugyanakkor a keresztyénség- 
nek csaknem kétezer esztendős története során bekövetkezett szétsza- 
kadozottságára, megosztottságára gondolunk.

Tanításbeli eltérések már kezdettől fogva voltak, hiszen az Újszö
vetség iratai nemcsak utalnak a tévtanítókra, hanem élesen el is ítélik 
azokat. Ismeretesek a „pogány” és „zsidó” keresztyének között kialakult 
viták, amelyek már a jeruzsálemi apostoli gyűlésen is megmutatkoztak 
(Csel 15). Később az egyetemes zsinatok is elítélték a tévtanokat s az 
„eretnekeket” kizárták az egyházból. Nagy Konstantin ugyan a ke- 
resztyénséget államvallássá tette, de a keleti (bizánci) és a nyugatrómai 
császárság nemcsak a politikai, hanem a teológiai ellentéteket is elmé
lyítette, ami végül is 1054-ben a nagy szakadáshoz vezetett. Bekövet
kezett tehát a nyugati (latin) és a keleti (orthodox) keresztyénség szét
válása, amely fennáll a mai napig. A lutheri és kálvini reformációban 
tovább folytatódott a nyugati keresztyénség megosztódása, bár a refor
mátorok nem az egyház további szakadására törekedtek, hanem Krisz
tus evangéliumának tiszta tanítására. A reformációi egyházak továbbra 
is vallották hitvallásaikban az „egy keresztyén anyaszentegyházat” . 
Mindenesetre ezt az egyházat többé már nem foghatta össze egy egye
temes keresztyén zsinat.

Az új világrészek felfedezése, a gyarmati rendszer létrejötte után 
a keresztyén egyházak missziói munkája újabb területeken indult meg. 
A régi kontinenseken már megoszfott keresztyén egyházak magukkal 
vitték ezt a helyzetet az új világrészekre is. Elsősorban az Egyesült 
Államokban az alkotmányban biztosított szabad vallásgyakorlat nyo
mán az egyházi életnek eddig ismeretlen sokfélesége alakult ki. Afri
kában és Ázsiában is erős missziói tevékenységet folytattak a külön
böző keresztyén egyházak, úgyhogy itt is sokfajta egyházi közösség 
jött létre. Jelenleg az a helyzet, hogy az EVT-hoz 230 tagegyház tar
tozik, de a hatalmas római katholikus egyházon kívül még számos 
kisebb-nagyobb egyházi közösség távol tartja magát az EVT-tól.

2. Az egység feltételei
Kezdettől fogva voltak olyanok, akiknek fájt az egyházon belüli 

pártoskodás és megosztottság. Jézus Krisztus főpapi imádságában ezért 
imádkozott övéinek egységéért (Jn 17,20k), Pál apostol pedig óvja a 
korinthusi gyülekezetét a pártoskodástól (lKor 1,10—13), inti az efé- 
zusiakat a „Lélek egységére” (Ef 4,3—6). Nemcsak az Újszövetség, ha
nem ennek nyomán a keresztyénség egységét szívükön hordozó egy
házi vezetők is rámutattak arra, hogy az egységnek megvannak a 
maga elengedhetetlen, nélkülözhetetlen feltételei. Tudatosult bennük
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az a látás, hogy az egység útjának keresése csak akkor lehet reális, 
ha visszatérnek ahhoz a bázishoz, alaphoz, amelyből kiindult a ke
resztyén anyaszentegyház.

A Szentírás tanítása és az apostoli bizonyságtétel szerint ez nem 
lehet más, mint a feltámadott, élő Jézus Krisztus, az anyaszentegyház 
megalapítója és feje, aki Szentleikét (az Atya és Fiú Lelkét) kitöl
tötte az apostolokra és az első keresztyén gyülekezetre Jeruzsálemben 
(Mt 16,18; Csel 2,1—13. 37—47; lKor 3,11). Őbenne valóban „mind
nyájan egyek vagyunk” (Gal 3,28), mint „egy testnek tagjai” (lKor 
12,12—13). Ebből következik, hogy az ökuménikus mozgalmak kon
ferenciáinak főtémái rendszerint Jézus Krisztus személyével, vagy 
munkájával kapcsolatosak.

Ugyancsak a Szentírás tanulmányozása vezetett ahhoz a felisme
réshez, hogy a keresztyén egyház egysége nem képzelhető el megtérés 
(bűnbánat) és belső megújulás nélkül. Erre maga az Űr Jézus Krisz
tus szólítja fel követőit (Mt 4,17) s azt kívánja nemcsak az egyesek
től, hanem az egész megosztott keresztyénségtől is. A keresztyén egy
ház történetéből láthatjuk, hogy minden nagyobb „mozgalom”, a meg
térésre és belső megújulásra felhívó igénnyel kezdődött: az óegyházi 
szerzetesi mozgalom, a középkor clugnyi reformja, a reformáció, a pie- 
tizmus, a későbbi ébredési mozgalmak, az angolszász methodizmus, 
a vallásos szocializmus, az ifjú egyházak megújulásra szólító felhí
vása. Ugyanez áll az ökuménikus mozgalomra is, hiszen ennek is az 
a célja, hogy a különböző keresztyén egyházakat a megtérés és belső 
megújulás útján, mint egy nagy család tagjait visszahívja az anya
szentegyház fejéhez és urához, Jézus Krisztushoz. Nyilván ezért állott 
az uppsalai nagygyűlés (1968) középpontjában az egyház megújulá
sának kérdése.

Az egység további feltétele: kitartó imádság egymásért és annak 
az egyháznak egységéért, amelyet Jézus Krisztus ebbe a világba kül
dött. Főpapi imádságában maga Jézus mutat jó példát (Jn 17,18.20—21) 
minden ökuménikus mozgalom számára, hogy imádság nélkül nincs 
igazi keresztyén egység. Az évenként megtartott egyetemes imahetek 
is ezt az igazságot akarják dokumentálni.

Az igazi egység további fontos feltétele: egység az emberért, vagyis 
egység az emberiséget, vagy annak egy részét feszültségben tartó tár
sadalmi, gazdasági, szociális kérdések krisztusi szellemben való meg
oldásában. Az első és második világháború sok vérontása után a ke
resztyén egyházaknak be kell látniok, hogy amiképpen az egyház maga 
sem élhet önmagáért, azonképpen a keresztyén egység sem lehet „ön
magának való egység”, hanem legfőbb célja olyan szolgálat ebben a 
világban, amellyel az Isten képére teremtett ember igazi emberségét, 
testi-lelki javát mozdítja elő. Ebben benne van az is, hogy hamis irány
ban halad és kudarcot vall minden olyan egységtörekvés, amely olyas
valaki vagy valami — egyes, nép, vagy társadalmi rend — ellen irá
nyul, amely a nagyobb társadalmi és gazdasági igazságért, emberibb 
életért küzd. A keresztyén egységmozgalom sem az inkvizíció, sem a 
keresztes háborúk módszereit nem követheti. Az ökuménikus moz
galom eddigi története világosan mutatja, hogy csak azok a konfe
renciák és világgyűlések jelentettek igazi előrelépést a keresztyénség 
egysége terén is, amelyek bátran szembenéztek koruk égető kérdé
seivel és pozitív módon foglaltak állást a problémák helyes megol
dásában.



Bár nem alapvető feltétele az egységnek, de jelentős mértékben 
megkönnyítheti az ökuménikus munkát és érintkezést az a körülmény, 
hogy korunk hatalmas tudományos és technikai fejlődése következ
tében „összezsugorodott” a világ. A modern közlekedés és tömegtá
jékoztató eszközök felhasználásával ma már olyan világméretű kon
ferenciák és személyes kapcsolatok jöhetnek létre, amelyek nehezen 
voltak elképzelhetők az ökuménikus mozgalmak múltjában,

3. Az egységkeresés úttörői a 20. századig
Az ökuménikus mozgalom úttörőinek, előfutárainak tekinthetők 

azok a törekvések és megmozdulások, amelyek a 19. században faji, 
nyelvi és hitvallási különbözőségeken felül összefogtak, hogy Jézus 
Krisztusban való hitükről közösen tegyenek bizonyságot ebben a vi
lágban. Ilyenek voltak: az Evangéliumi Allianz (1846-ban vette fel ezt 
a nevet), a különböző ébredési mozgalmak (elsősorban a szabad egy
házakban), az egyesült Bibliatársulatok, a különböző keresztyén ifjú
sági és diákmozgalmak: YMCA (Young Men’s Christian Association) 
és az YWCA (Young Women’s Christian Association) stb. Ezek teoló
giai bázist is kidolgoztak (párizsi bázis 1855-ben), amely igen közel 
áll az EVT mai bázisához. Ezekből fejlődött ki a Missziói Diákszövet
ség (1886), ’ amely a misszionáriusképzés hatalmas munkáját hordozta 
szívén.

Bár kétségtelen, hogy ezekben a mozgalmakban sok rajongás is 
volt (például az egész világ evangélizálása „ebben a nemzedékben”), 
de az is tény, hogy nemzetközi konferenciák rendezésével, ökuménikus 
jellegű folyóiratok, több nyelvű énekeskönyvek kiadásával (1861), át
fogó témák megbeszélésével és kidolgozásával (például „A  keresztyén- 
ség és a szociális kérdés” , „A keresztyén élet: család, nevelési kérdé
sek, vasárnapi iskola” , „Ifjúsági misszió a nagyvárosokban”, „Harc az 
ópiumkereskedés ellen” stb.) nagyban hozzájárultak a keresztyén egy
házak lelkiismeretének ébresztéséhez, felelősségének tudatosításához 
ezeken a területeken is. Ezek a mozgalmak nagy hatással voltak azok
ra a személyekre, akiknek sorából kerültek ki később az ökuménikus 
mozgalom vezetői, például R. Mott, W. Visser’t Hooft, R. Mackie és 
mások.

4. Egységkeresés a 20. század első felében
Ebben az időszakban alakult ki az ökuménikus mozgalom három 

fő áramlata, amelyek ma is alapvető módon határozzák meg a ke
resztyén egységmunka területeit.

a) A Nemzetközi Missziói Tanács (International Missionary Council)
1910-ben Edinburghban ülésezett a Missziói Világkonferencia az 

amerikai John R. Mott elnökletével. A konferencia 1200 résztvevője 
között ott találjuk már Söderblom Nátánt, a későbbi svéd érseket és 
Róbert Gardiner jogászt is. Ez a konferencia bölcs érzékkel felmérte 
az akkori világhelyzetet és a keresztyén egyházaknak abból folyó fe
lelősségét. E konferenciából alakult meg 1921-ben a Nemzetközi Misz- 
sziói Tanács, amely hivatva volt az egész világon folyó missziói mun
kát koordinálni és támogatni. Nem szabad tehát figyelmen kívül 
hagyni, hogy az ökuménikus mozgalom legfőbb indító ereje a misszió 
volt. A Nemzetközi Missziói Tanácsnak főbb konferenciái: Jeruzsálem
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(1928), Tambaram (Madras mellett, 1938), Whitby (Kanada, 1947), Wil- 
lingen (1952), Ghana (1958), Mexikó (1963, már az EVT keretében), 
E konferenciákon egyre növekvő számban jelentek meg az ifjú egy
házak képviselői és a tanbeli eltérések tiszteletben tartása mellett 
napirendre kerültek a szociális és faji problémák, továbbá a szeku
larizáció kérdése is. 1960-ban St. Andrews-ben határozták el a Nem
zetközi Missziói Tanács összevonását az EVT-val, ami 1961-ben Üj- 
Delhiben be is következett.

b) „Gyakorlati Keresztyénség” (Life and Work, Praktisches 
Christentum)
Ezt a mozgalmat az a helyes felismerés hozta létre, hogy a ke

resztyén egyház nem választhatja el mereven egymástól az emberi 
élet szellemi, vagy „vallási” területét a „világi” területtől, mert ez 
hamis utakhoz vezetne. A szociális igazságosság követelményét a ke
resztyén egyház a felebaráti szeretet krisztusi parancsából folyónak 
tekinti s ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint az egyház és világ 
ura, azt kívánja követőitől, hogy a szeretet parancsát az élet min
den területén — tehát a politikai, társadalmi és gazdasági életben is 
— érvényre juttassa és ezeken a területeken is ébressze a keresztyén 
felelősséget.

E mozgalom kiemelkedő alakja Söderblom Nátán svéd érsek, aki 
az első világháború kitörésének évében (1914) felhívással fordult sok 
keresztyén egyház vezetőjéhez „A  békéért és a keresztyén közösségért” 
címen. A háború hevében ez a felhívás nem talált nagyobb visszhangra, 
de 1925-ben már összehívhatta Stockholmban a „Gyakorlati Keresz
tyénség” első világkonferenciáját. 37 ország 500 küldöttje gyülekezett 
itt össze s megállapította az ökuménikus mozgalom további irányát és 
feladatait: a keresztyén egyházak közös összefogását a társadalmi, po
litikai, gazdasági és nemzetközi élet területén.

Ez a mozgalom is több konferenciát tartott, amelyek közül ki
emelkedik a dániai Fanö-ben (1934) tartott konferencia, ahol a német- 
országi Hitvalló Egyház csapott össze a „Birodalmi Egyházzal” ; to
vábbá az oxfordi világkonferencia (1937), amelynek főtémája volt: 
„Egyház, nép és állam”. E konferenciára 120 protestáns és orthodox 
egyház 425 képviselője gyülekezett össze 40 országból. Itt született meg 
„az ökuméné szociáletikai hitvallása” , amely az egyháznak nemcsak 
karitatív tevékenységét, hanem prófétai küldetését is hangsúlyozza.

c) „Hit és Egyházalkotmány’’ (Faith and Order, Glauben und 
Kirchenverfassung)
Az edinburghi Missziói Világkonferencia (1910), majd a stockholmi 

világkonferencia (1925) arra az álláspontra helyezkedett, hogy hit
vallási és egyházszervezeti kérdésekkel nem foglalkozik. De már kez
dettől fogva kitűnt, hogy az egyház egységének keresése és munkálása 
közben nem lehet figyelmen kívül hagyni a keresztyén egység teoló
giai alapvetésének kérdését. A „még nagyobb egység” lehetőségének 
reménye szükségessé tette ennek a kérdésnek tisztázását is. A protes
táns egyházak területén már 1910-ben, az anglikán püspökök Lambeth-i 
konferenciáján felhívással fordultak ebben az irányban az összes ke
resztyén egyházakhoz, így a római katholikus egyházhoz is. 1919 
májusában küldöttség jelent meg Rómában ebben az ügyben, de XV.
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Benedek pápa elzárkózott ilyen konferencián való részvétel elől. Ha
sonló felhívást intézett az orthodox egyház részéről 1920-ban a kons
tantinápolyi egyetemes pátriárkátus is „Krisztus összes egyházaihoz” 
címen. A továbbiak során elsősorban Charles Brent püspök és Róbert 
Gardiner jogász szorgalmaztak ilyen irányú konferenciákat.

Végül is 1927-ben a svájci Lausanne-ban a „Hit és Egyházalkot
mány” mozgalom megtarthatta első világkonferenciáját, amelyen 108 
egyház 394 képviselője vett részt. A konferencia csakhamar rájött arra, 
hogy nem lehet szó valami „újra egyesült keresztyén egyház” létesí
téséről, hanem a különböző egyházaknak előbb meg kell érteniük 
egymás teológiai beszédét, hogy mind az egyezőségeket, mind pedig a 
különbözőségeket világosabban lássák. Ezért gondosan tanulmányozni 
kezdték az egyház, az istentisztelet és az úrvacsora témakörébe tar
tozó kérdéseket. Ennek során alakult ki az a nézet, hogy a mozga
lomnak elsősorban azzal kell foglalkoznia, hogy mit jelent maga Jézus 
Krisztus az egyes egyházak és az egyházak közössége számára? Ez 
lett központi kérdésévé ennek az ökuménikus mozgalomnak.

A mozgalom 1937-ben Edinburgban tartotta második világkon
ferenciáját.' Itt határozták el, hogy létre kell hozni az EVT-t azzal 
a céllal, hogy az ökuménikus mozgalom különböző áramlatainak le
gyen közös, összefogó szerve.

1938-ban Utrechtben társult egymással a „Gyakorlati Keresztyén- 
ség” és a „Hit és Egyházalkotmány” mozgalom s létrehozta az „ala
kulóban levő” EVT-nak Ideiglenes Bizottságát. A további konferen
ciákat most már az EVT keretében tartották, így a „Hit és Egyház
alkotmány” harmadik világkonferenciáját Lundban (1952), az „Egyház 
és Társadalom” világkonferenciáját pedig 1966-ban Genfben. Utóbbi 
konferencia már mélyrehatóan vizsgálta a korunkat feszültségben tartó
politikai és társadalmi kérdéseket.
5. Az EVT és ökuménikus munkája (1948—1968)

Eredetileg már 1941-ben kellett volna megalakulnia az EVT-nak. 
de a második világháború miatt ez nem volt lehetséges. így az Ideig
lenes Bizottság kerek tíz esztendeig vitte az ügyeket. A második világ
háború erősen bénította az ökuménikus mozgalom munkáját s első
sorban az ifjú egyházak szemében sok tekintetben hitelét is veszí
tette a keresztyénség, hiszen a tömegpusztító háborút éppen az ún. 
keresztyén népek indították el egymás ellen s az atomfegyvert éppen 
egy nyugati keresztyén nagyhatalom vetette be. Ebben az időszakban 
egyes egyházak és személyek ugyan bátor ellenállást fejtettek ki a 
totális államrendszer és háború ellen (Niemöller, Bonhoeffer, Bell, 
Bergrav és mások), de egységes összefogásra nem volt lehetőség.

A második világháború után, 1948-ban végül is létrejöhetett az 
EVT-nak első nagygyűlése Amsterdamban, amelyen 44 országból 147 
egyház 351 hivatalos küldöttje jelent meg. Itt hivatalosan is meg
alakult az EVT. annak vezető szervei és munkabizottságai. Az EVT 
ekkor dolgozta ki következő teológiai bázisát: „Az EVT azoknak az 
egyházaknak közössége, amelyek a mi Urunk Jézus Krisztust Istennek 
és megváltónak ismerik el.” A nagygyűlés főtémája utalt a világháború 
után  kialakult helyzetre: „Az ember megzavarodott világa és Isten 
rendje.” E gyűlésen kidolgozták az ökuménikus mozgalom további 
munkatervét és módszerét, kijelölték a soron következő feladatokat.

Az EVT-nak második nagygyűlése 1954-ben volt az Egyesült Álla
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mok-beli Evanstonban. Itt már 161 tagegyház jelent meg 502 hivatalos 
küldöttel. E nagygyűlés főtémája: „Krisztus, a világ reménysége” .

A harmadik nagygyűlés 1961-ben volt Üj-Delhiben, tehát első 
ízben Ázsiában. Ezen a nagygyűlésen 181 tagegyház 577 küldöttel kép
viseltette magát. Főtéma: „Jézus Krisztus, a világ világossága.” Itt 
megtörtént a Nemzetközi Missziói Tanács egybeolvadása az EVT-val 
olyan értelemben, hogy a missziói munka most már az EVT keretén 
belül folyt Világmissziói és Evangélizációs Bizottság címen. Nagy ese
mény volt az orthodox egyházak csatlakozása, valamint az ázsiai 
és afrikai egyházak nagyszámú képviselete. Ezen a nagygyűlésen is tár
gyalták a világméretű problémákat. Különösen az ifjú egyházak kép
viselői nyilatkoztak meg drámai őszinteséggel és ébresztették a nyugati 
egyházak lelkiismeretét a faji, társadalmi és gazdasági kérdésekben való 
keresztyén felelősség vonalán.

Az EVT legutóbbi, negyedik nagygyűlése 1968-ban volt Uppsalá- 
ban. Ez volt az ökuménikus mozgalom történetében az eddigi leg
nagyobb világméretű összejövetel. 225 tagegyház 704 hivatalos küldöt
tel képviseltette magát, de a megfigyelők, külföldi vendégek száma 
ennél sokkal több volt, úgyhogy a résztvevők létszáma 2500 körül moz
gott. A nagygyűlés főtémája: „Íme, én mindent újjá teszek!” A nagy
gyűlésről részletesen beszámoltunk folyóiratunk ez évi májusi számá
ban „Uppsala 1968” címen.

Arra itt nincs lehetőség, hogy az EVT húszesztendős munkáját 
részletesebben ismertessem. Csak röviden utalok arra, hogy a nagy
gyűlések, azoknak szervei (Központi Bizottság, Végrehajtó Bizottság, 
Genfi Főtitkárság), ügyosztályai, munkabizottságai hatalmas munkát 
végeztek az elmúlt 120 esztendőben. A nagygyűlések anyaga vastag 
köteteket kitevő, több nyelvű átfogó jelentésekben látott napvilágot. 
Folyóiratunk és más sajtótermékeink (Evangélikus Élet, Theológiai 
Szemle) figyelemmel kísérték az EVT munkáját. Számos előadást le
közöltek, ismertették a Központi Bizottság és a nagygyűlések Üzene
teit, a különböző kérdésekben tanúsított állásfoglalásait s értékelték, 
ha kellett, bírálták is azokat.
6. Az eddigi eredmények

Kétségtelen, hogy az ökuménikus mozgalom az elmúlt évtizedek
ben s az EVT az elmúlt húsz esztendő során figyelemreméltó ered
ményeket ért el. Ezek közül a legfőbbekre utalok csak:

a) Sikerült olyan teológiai bázist megteremteni, amely lehetővé 
tette, hogy eddig mintegy 230 tagegyház csatlakozott az EVT-hoz. Vi
gyázni kell arra, hogy ez a bázis fel ne lazuljon, mert ilyen javaslat 
már elhangzott a római katholikus vegyes bizottságban.

b) Sikerült összefogni az ökuménikus mozgalomnak fentebb már 
ismertetett három főáramlatát az EVT-ban.

c) örvendetes eredmény az orthodox egyházak és az ifjú egyházak 
csatlakozása az EVT-hoz.

d) Bizonyos reményekre jogosít a római katholikus egyház rész
vétele az EVT vegyes bizottságában, bár e tekintetben nem szabad 
messzemenő illúziókat táplálnunk.

e) Örvendetes az EVT-nak és különböző bizottságainak határozot
tabb és pozitívabb állásfoglalása a világbéke ügyében (leszerelés, atom
egyezmény) és az emberiséget feszültségben tartó nemzetközi, poli
tikai (Vietnam, Közel-Kelet, Nigéria—Biafra, Rodézia, Európai Biz
tonság stb.), valamint társadalmi,' gazdasági és szociális kérdésekben.
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f) Teológiai téren közeledés történt a keresztség és úrvacsora (in- 
terkommunió) értelmezésében és gyakorlásában.

Az a látásunk, hogy Magyarországi Ökuménikus Tanácsnak s benne 
evangélikus egyházunk az elmúlt évtizedek során idevonatkozó teológiai 
munkájával komoly mértékben hozzájárult az EVT-nak eddig elért po
zitív eredményeihez.
7. Problémák és további feladatok

Az elért eredmények mellett azonban józanul és reálisan rá kell 
mutatnunk a még fennálló hiányosságokra és halaszthatatlan fel
adatokra is:

a) El kell mélyíteni az ökuménikus tudatot és felelősséget a tag
egyházakban és jobban levinni a gyülekezetekig.

b) A Tanulmányi Osztály még fokozottabb mértékben vegye fi
gyelembe a társadalomtudomány és egyéb világi tudományágak elért 
eredményeit. Ne folytasson „steril” és öncélú teológiát.

c) Az ún. „nem-teológiai” tényezőket és körülményeket az eddiginél 
is jobban kell érvényre juttatni. E célból nagyobb arányban kell be
vonni az ökuménikus munkába a laikus szakértőket, továbbá nőket 
és fiatalokat.

d) A római katholikus Vegyes Bizottságban nagyobb arányban 
kell helyet biztosítani a kisebbségi protestáns egyházak képviseletének. 
Ebben az összefüggésben érdeklődéssel várjuk a Lutheránus Világ- 
szövetség Teológiai Bizottságának idevonatkozó dokumentumát „A fe- 
lekezetközi dialógus irányvonalairól”, amelyet Porto-Alegreben dr. 
Prőhle Károly fog előterjeszteni a Lutheránus Világszövetség nagy
gyűlésén.

e) A „még nagyobb egység” érdekében állandóan és bátran új 
utakat és módszereket kell keresni a teológiai és gyakorlati együtt
működés vonalán.

f) De ugyanakkor munkálkodni kell a „több, mint egyházi egy
ségen” is, olyan értelemben, ahogyan azt egyrészt a Lutheránus Világ- 
szövetség Teológiai Bizottságának az ökuménikus felelősséggel fog
lalkozó második tanulmányi csoportja dolgozta ki, másrészt pedig az 
EVT Központi Bizottságának Canterbury-i ülésén (1969 augusztus) 
Lucas Vischer hangoztatta. Ez az egység „az emberiség családjának 
egysége” . Így az EVT-nak ökuménikus munkája nem lesz öncélú moz
galom, hanem olyan szolgálat, amelyben „az egyházak közeledése elő
segíti az emberiség egységét” (Lásd D. Káldy Zoltán „Táguló látás” 
című beszámolóját az EVT Központi Bizottságának Canterbury-i ülé
séről, valamint dr. Prőhle Károly „Egyház az emberért” című be
számolóját a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságának ülé
séről az Evangélikus Élet 1969. évi 37. számában).

III.
Befejezésül csak annyit: ha ilyen „táguló” és „díakóniai” látással 

fogja folytatni és végezni ökuménikus munkáját az EVT minden te
rületen, akkor még nagyobb reménységgel tekinthetünk a keresztyén 
egység jövőjére. Hisszük, hogy a Lutheránus Világszövetség ötödik 
nagygyűlése Porto-Alegreben s ugyanakkor magyarországi evangélikus 
egyházunk idevonatkozó munkája is pozitív módon fog hozzájárulni 
ennek az egységnek előrehaladása terén.

Mekis Adám
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S z e m l e

A  fa ji m egkülönböztetés 
és az evangélikus egyház

Dr. FREDERIK A. SCHIOTZ, Lutheránus Világszövet
ség és az Amerikai Lutheránus Egyház elnökének a faji kér
désről írt tanulmánya megjelent az Ökumenische Rundschau 
1969 júliusi számában (3. füzet, 434—442. lapon). A dél
afrikai és az észak-amerikai helyzetről tájékoztató tanulmá
nyát itt rövidítve közöljük tájékoztatásul.

Az 1968. ÉVI UPPSALAI NAGYGYŰLÉS egyik nagy pilla
nata sokak számára észrevétlenül múlt el. Csütörtökön, július 
18-án késő délután történt, amikor az alapelvekkel foglalkozó bi
zottság a faji megkülönböztetésről szóló nyilatkozattal foglalko
zott, amelyben ezt a fehér faj bűnének jelentették ki. Azonnal 
felállt dr. D. T. Niles a ceyloni methodista egyház képviselője, és 
tiltakozott az előterjesztett szöveg ellen. Rámutatott arra, hogy a 
rasszizmus érzése minden fajnál megtalálható, és ezt az Egyházak 
Világtanácsának nyilatkozatában világosan kifejezésre kell jut
tatni. A  methodista dr. Niles ezzel tipikusan lutheránus teológiai 
álláspontot képviselt. Eszerint senkiről sem állapítható meg a tö
kéletes szentség faji vagy nemzeti hovatartozandósága alapján. A  
kulturális különbségek szerint csak az a forma különbözik, amely
ben a gyengeség jelentkezik.

Bár számolnunk kell ezzel a teológiai elvvel, mégis el kell 
ismernünk, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk a törté
neti helyzetet sem. A  gyarmati korszak a fehér embert abba a 
helyzetbe hozta, hogy fölényes magatartását igazolva láthassa. 
Amíg a fehér ember uralmát nem tették kétségessé igazán, addig 
a fehérek faji fölényét gyakran elfedte a patriarchális jóindulat. 
Ahol azonban a fehér ember csekély kisebbségben volt, ott a fé
lelem a rasszizmus nyílt kitöréseihez vezetett. Az elvándorlás a 
fajilag vegyes lakosú országokból fokozta a faji feszültségeket a 
városokban. Ma ez főként ott mutatkozik, ahol a fehéreké a kor
mányhatalom. Ezért jogos, hogy fehér rasszizmusról beszéljünk. 
Sok nép körében jelentkezik ez, de figyelmünket most a Dél- 
Afrikai Unió és az Amerikai Egyesült Államok felé fordítjuk.

DÉL-AFRIKÁBAN a fehér faj felsőbbrendűsége a kormány
zat politikai elmélete. Sok egyházi vezető támogatja ezt az elmé
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letet kidolgozott teológiai tételekkel. A  református egyházak szol
gáltatták hozzá az alapépítményt. Az anglikán egyház kérdőjelez
te meg legkitartóbban a kormány magatartását. A  lutheránusok 
a közelmúltig néma benemavatkozással húzódtak félre, némelyek 
támogatták a kormány politikáját. A  dél-afrikai fehér lutheránu
sok száma nagyon csekély, a fekete lutheránusok száma azonban 
700— 800 ezer között mozog. Ezek a lutheránus keresztyének hi
tüket négy német, két skandináv és egy észak-amerikai missziói 
társaság munkájának köszönhetik.

Maranguben az 1955. évi Első Összafrikai Lutheránus Kon
ferencián kezdődött az a fejlődési folyamat, amelyben a fehér 
rasszizmust elítélték. Teljes mértékben áthatotta a íviasodik Ussz- 
afrikai Konferenciát, amelyet 1960 szeptemberében tartottak a 
madagaszkári Ansirabében. A  marangui konferencia óta a dél
afrikai lutheránus egyház több alkalommal nyíltan bírálta a kor
mány apartheid-politikáját. Néha egyes személvek tették ezt. 
Hans Háselbarth belini misszió lelkésznek 1968-ban emiatt kel
lett Dél-Afrikát elhagynia, A  Lutheránus Világszövetség Teológiai 
Bizottsága Dél-Afrikában szemináriumokat rendezett, amelyek a 
fehér rasszizmus elleni bizonyságtétel teológiai megalapozását 
szolgálták. 1968 elején tette a Világszövetség a legjelentősebb kí
sérletet arra, hogy az apartheid-politika bűnére felhívja a figyel
met. A  terror elleni törvény alapján 37 délnyugat-afrikait azzal 
vádoltak, hogy Délnyugat-Afrika kormányát meg akarták dön
teni. Többségük lutheránus volt, a délnyugat-afrikai lutheránus 
Ovambokavango-Egyház tagjai. A  Lutheránus Világszövetség 
Észak-amerikai Nemzeti Bizottsága, valamint az Egyesült Álla
mok Nemzeti ökumenikus Tanácsa, a genfi központtal együttmű
ködve kiküldte a per megfigyelőjéül a dél-afrikai Pretoriába A r- 
thur Larson professzort, a nemzetközi jog szakértőjét. Jelenlété
nek a ténye és annak tudata, hogy a tárgyaló teremre irányul a 
világ figyelme, valószínűleg megmentette a vádlottakat a kivég
zéstől, és mindenesetre megrövidítette börtönbüntetésüket.

A Z ÉSZAK-AM ERIKAI KONTINENSEN a gyarmati korszak
ban általában szokásossá vált a rabszolgatartás. Törzsfőnökök 
szövetkeztek rabszolgakereskedőkkel, és gondoskodtak számukra 
fekete hajórakományról, hogy eladják az új világ rabszolgapia
cain. ötven évvel a Függetlenségi Nyilatkozat után írásokban és 
nyílt szónoklatokban hangossá vált a tiltakozás a rabszolgaság 
ellen. A  nyomás fokozódott, míg néhány déli állam elszakadt. A  
véres polgárháború megmentette az Uniót, de mögötte a déli ál
lamok részéről a rabszolgatartás jogigénye állott. Lincoln elnök 
proklamációja megadta a szabadságot minden rabszolgának. De 
a fizikai szabadságot kiüresítette a diszkrimináció sokféle formája* 
amely a feketékhez való viszonyban szabállyá lett a fehér ame
rikaiak részéről. A  polgárháború után a legtöbb fekete a déli fal
vakban élt. Ültetvényeken dolgoztak, de a csekély fizetés állandó
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szegénységben tartotta a négereket. A  művelődési lehetőségek 
végtelenül korlátozottak voltak. A  városokban pedig a faji elkü
lönülés volt a szabály. A  századforduló táján nem ritkán lehetett 
hallani művelt emberektől azt a nézetet, hogy a néger alacso- 
nyabbrendű a fehér polgároknál. Következésképpen elvárták tőle, 
hogy „favágóként vagy vízhordóként” éljen. Némely egyház bib
liai idézetekkel támasztotta alá ezt a magatartást.

Az első világháború előtt a lutheránus egyháznak kevés kap
csolata volt a feketékkel. Ez főként abból következett, hogy kevés 
lutheránus élt délen. Az első világháború alatt és után a feketék 
észak iparvidékeire húzódtak. Ez a népesség eltolódás északon a 
fehér rasszizmusnak olyan szimptómáit idézte fel, amelyeket ad
dig sokan a dél jelenségeinek tartottak. De voltak más tünetek 
is. A  faji elkülönülést egyre súlyosabb kritika érte. 1937 nyarán 
a New York-i Carnege Corporation megbízta dr. Gunnar Myrdal 
svéd szakértőt, hogy „az egyesült államokbeli négerekről, mint 
társadalmi jelenségről készítsen átfogó tanulmányt, és hogy a ku
tatást egészen tárgyilagosan és indulatmentesen végezze”. 1944- 
ben két kötetes munkában hozták nyilvánosságra a kutatás ered
ményeit „Az amerikai dilemma” címen. Ez az enciklopédikus 
munka az Egyesült Államokra vonatkozóan iránymutató doku
mentummá lett a faji kérdésben. Végső következtetéseiben dr. 
Myrdal felfedte Amerika rossz lelkiismeretét. A  nemzet tudta, 
hogy a feketékre kényszerített elkülönüléssel megsértette az al
kotmányos garanciákat. A  hadseregben meg kellett szüntetni a 
faji elkülönítést a második világháború idején. Utána áttörték 
a faji korlátokat a hivatásos sportolóknál. Az Egyesült Államok 
legfelsőbb bírósága pedig 1954-ben hozott döntésével olyan elvet 
állított fel, amely az iskolákban is megszüntette a faji elkülö
nülést. A  Los Angelesben 1965 nyarán kezdődő városi zavargás 
sok arra késztették Johnson elnököt 1967. július 27-én, hogy a 
polgárjogi zavargások ügyével foglalkozó nemzeti tanácsot állítson 
fel. A  bizottság alapos munkát végzett, és 1968 márciusában hoz
ta nyilvánosságra jelentését. Kertelés nélkül kijelentette, hogy a 
fehér rasszizmus felelős a faji igazságtalanságért és azért az el
lenszenvért, amely ennek következtében a feketék részén mutat
kozik.

Arra a kérdésre, hogy a fehéreknek ez a faji érzése az egy
háztagokban is megvan-e, az igazságnak megfelelően igennel kell 
felelnünk. Sőt, a californiai Berkeley-egyetemnek „Az amerikai 
előítélet struktúráiról” szóló tanulmányában 1968-ban megállapí
tották, hogy az egyháztagoknál mélyebben begyökerezett faji elő
ítéletek találhatók, mint a nem egyháztagoknál. Hol áll a luthe
ránus egyház? A  fekete lakosság északra vándorlása óta a bel
városi lutheránus gyülekezetek fekete szomszédokkal találkoznak. 
Dr. Ralf Moellering megvizsgálta a lutheránus egyházak maga
tartását a négerekkel szemben, Megállapítja, hogy a lutheránus
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csoportok lényegileg azonos módon viselkednek: „Ugyanúgy, mint 
más keresztyén egyházak, fenntartottuk az egyházi és a társa
dalmi terület elválasztását. Vallottuk, hogy Krisztusban egyek 
vagyunk, de visszariadtunk attól, hogy ezt az egységet társa
dalmi kapcsolatainkban is megvalósítsuk.” A  Missouri Szinódus 
egyik lelkésze, dr. Andrew Schulze talán mindenkinél többet tett 
azért, hogy ébressze a lutheránus lelkiismeretet. Egy egész sor 
helyi munkaközösséget szervezett az emberi kapcsolatok tanulmá
nyozására, amelyek minden lutheránus számára nyitva voltak, és 
így sok aktív csoportot alakított. Az Egyesült Államok Egyházai
nak Ökumenikus Tanácsa tíz év óta aktíve foglalkozik a fehér 
rasszizmus következményeivel. Az Ökumenikus Tanácsnak csak 
egyik lutheránus egyház a tagja, de aktivitása valamennyi luthe
ránus egyház gondolkodására és teológiájára hatással volt. Az 
elmúlt májusban fekete lutheránus lelkészek közösségi konferen
cia összehívását követelték, amelyen maguk között tanácskozhat
nak. De néhány fehér képviselőt is meghívtak megfigyelőnek. 
Nyilvánvaló volt a fekete lelkészeknek az a szándéka, hogy né
ger öntudatuk tartalmát megfogalmazzák és kifejezzék. Ugyan
ebben a hónapban a Lutheran Quarterly egy egész számát az 
amerikai fekete lutheránusok kérdéseinek szentelte. Benne há
rom amerikai néger lelkész írt cikket. Közülük a legidősebbik 
a nemzeti dimenziókba állítja be ezt a kérdést azzal, hogy meg
oldásában az egyháznak is részt kell vennie. A  két fiatalabb lel
kész bátran bírálja az egyházat azzal, hogy teljesen át van itatva 
a fehér rasszizmussal. Az amerikai lutheránus egyházak társa
dalmi szolgálata ügyében tartott konferenciája 1968 szeptemberé
ben jött össze, amelyen William H. Robinson bizottsági elnök a 
társadalmi igazság kérdésével foglalkozó csoportban kifejtette a 
fekete vezetők tipikus álláspontját. „A  feketék felfedezték az 
amerikai életnek a »nagy hazugságát<<, hogy ti. az amerikaiak sze
rint a feketéknek nincs múltjuk, és hogy a világtörténelem vagy 
az amerikai történelem alakításában semmiféle részük nem volt. 
A  feketék haragja a fehér történészek összeesküvése ellen fordul, 
akik semmit sem jegyeztek fel a fekete emberek hősi tetteiről 
és áldozatairól, a Bunker Hill-nél lefolyt amerikai drámáról, ahol 
Crispus Artucks elesett (az amerikai gyarmati csapatok veresé
get szenvedtek az angoloktól 1775-ben, ami az 1776. évi Függet
lenségi Nyilatkozat közvetlen előzménye volt. Szerk.), egészen 
Normandia véres harcaiig, ahol megostromolták az Európa-erődöt 
a második világháborúban. A  „fekete erő” nem hiszi többé, hogy 
a feketeség megalázó, vagy az alsóbbrendűség kifejezése volna. 
A fekete erő hangsúlyozza, hogy „a fekete szép”, és ma örülünk 
annak, hogy feketék vagyunk. Azzal, hogy elkülönülést követe
lünk, újra önmagunkra akarunk találni. Mi új erőt nyerünk szö
vetkezésünk révén. A  fekete ember bizalmatlan a fehér társada
lommal szemben. A  feketék hiszik, hogy nemzetünkben vannak
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faji fanatikusok, akik inkább kikényszerítenék a fekete nép ki
irtását, semhogy emberi jogaikat teljesen megosszák velük. A  fe
keték elkeseredettek és határozottak. Nem félnek az elnyomás 
eszközeitől, s a kétségbeesés és a veszély apostolaitól.” Az Egye
sült Államok Lutheránus Tanácsa 1968 áprilisában elfogadott egy 
állásfoglalást a faji és népi kapcsolatokról. Ez kimutatja a bibliai 
és teológiai alapvetés jelentőségét és következményeit az egyházi 
élet, a kormány, a kultúra, a munkaviszonyok, a lakásügy, az 
egészségügy és a társadalompolitika szempontjából. A  Lutheránus 
Tanács tagegyházai akcióprogramokat fogadtak el ennek a nyi
latkozatnak a végrehajtására. Ezek az akcióprogramok magukba 
foglalják többek között a kollégiumi ösztöndíjakat fekete diákok 
számára, a városi lakásépítés támogatását, néger bankok és hitel- 
intézetek beruházási programjának, valamint sürgős községi fej
lesztési terveknek segítését.

Ha az Egyesült Államok nagyvárosainak utcáit járjuk, ha le
nézünk a nagyvárosok központjainak üzleteibe és hivatalaiba, lát
hatjuk, hogy a feketék felfelé törnek. Fekete férfiak és nők be
hatolnak a különböző hivatásokba, és felelős állásokat töltenek 
be a társadalomban. Egy közvéleménykutatás eredménye szerint 
1958-ban a kérdezettek 38 százaléka lett volna hajlandó az elnök- 
választásnál megfelelően képzett feketére szavazni. 1969-ben az 
arány 67 százalékra emelkedett. Haladás tehát megfigyelhető. De 
az út, amely a kisebbségek előtt áll, még mindig nehéz. Az egy
ház nem fáradhat el abban, hogy a faji kérdésben a nemzet élő 
lelkiismerete legyen. Új szemmel fogunk látni, ha ezt tesszük, 
és felismerjük azt a gazdagságot, amelyet Isten adott nemzetünk
nek a jelentős képességű 23 millió fekete állampolgárával.

Dr. Frederik A. Schiotz 
Minneapolis

A T E O L Ó G I A I  H E L Y Z E T  U P P S A L A  1 968 UTÁN
M. M. THOMAS az Egyházak Világtanácsa Központi 

Bizottságának elnöke kritikai módon foglalkozik azzal a 
bírálattal, amely az uppsalai nagygyűlést teológiai szempont
ból érte. Tanulmányában rámutat arra, hogy a nagygyűlés
nek a világ mai kérdéseivel való konfrontációjából olyan 
kérdések adódnak, amelyek a mai teológiai gondolkodást 
előre vihetik. Cikkéből részleteket közlünk. A teljes szöveg 
megjelent az Ökumenische Rundschau 1969 júliusi számá
ban (3. füzet, 379—387. lapon).

Jogosult az a bírálat, hogy az Egyházak Világtanácsának 
uppsalai nagygyűlése nem fordított elég figyelmet a teológiára. 
Ezt a tényt azonban annak a mély krízisnek az összefüggésében 
kell látnunk, amelyben ma az egész teológiai világ áll, és amely
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a mai teológiai helyzetet meghatározza. Ennek a helyzetnek há
rom tényezőjét említjük.

1. A  modern újszövetségi tudomány azon nehézség előtt áll, 
hogy igazolja az objektív történetiségét azoknak az evangéliu
mi tudósításoknak, amelyek a názáreti Jézus életének, halálának 
és feltámadásának alaptényeiről szólnak, olyan tényekről, ame
lyek a keresztyén hitet olyan egyedülálló értelemben teszik tör
téneti hitté, ahogyan az sok más vallásnál ismeretlen. A  történeti 
bizonytalanság nehéz helyzetében a teológiai tudomány számára 
az üdvtörténet és a világi történet radikális elválasztásának útja 
állt nyitva. Végre is hajtotta ezt az elkülönítést azzal, hogy vagy 
az Isten szubjektivitásában létező őstörténetet tételezte fel, ame
lyet csak a hit ismer meg, vagy azzal, hogy a történetet az ember 
szubjektív énjébe helyezte és elszellemiesítette. Az inkarnáció és 
a megváltás világi történeti eseményjellege mindkét esetben olyan 
krízisbe került, amellyel a mai teológia nem tudott megbirkózni. 
Ez egyúttal a keresztyén hit lényegének a krízisét is jelenti.

2. A  tudomány és a szekularizáció összetörte a mitológiai és 
metafizikai gondolkodási kategóriákat, s ez a klasszikus ateizmus 
bizonytalanságához vezetett, amelynek fogalomrendszerében a 
klasszikus keresztyén hitvallásokat és hitrendszereket kidolgozták. 
A radikális „Isten halott”-teológia és a teológusok koncentrációja 
az evangélium világi jelentőségére jele annak, hogy a klasszikus 
formulák az emberi létnek és az ember történeti létezésének 
ontológiájával kezdődnek, bár nem kell feltétlenül ezekre a fogal
makra korlátozódniuk. Ebből a szempontból Heidegger, Whitehead 
és Hartshorn, valamint Marx Károly nagy jelentőségűek, mert a 
filozófiai keret egymástól eltérő kombinációit nyújtják a keresz
tyén hit újrafogalmazása számára. A  kérdés így hangzik: hogyan 
lehet Isten és Krisztus valóságáról beszélni ebben a világnézeti 
összefüggésben. A  mai teológia valószínűleg növekedési krízis 
előtt áll, de egészen bizonyosan a radikális változás krízise előtt, 
az azzal összefüggő mindennemű bizonytalansággal együtt.

3. A  nyugati keresztyénségben az egyház, a társadalom és az 
állam hagyományos egysége szétesett, a nem nyugati népek pe
dig nagykorúsodtak s saját öntudatukra ébredtek. Ennek követ
keztében az egész teológiát szorongatja az, hogy az egyház el
vesztette a misszió teológiáját. A  természet forradalmi meghódí
tása a tudomány és a technika segítségével, a társadalmi struk
túrák és emberi kapcsolatok radikális forradalma és az ebből fo
lyó szekularizációs fejlődés teljesen lerombolta a hagyományos 
konfesszionális teológiát, ennek hagyományos és statikus elkép
zelését az egyház társadalmi szerepéről és küldetéséről. A nem 
nyugati népek, kultúrák és vallások újjászületése, és bennük 
olyan önálló egyházak keletkezése, amelyek számára a történeti 
hitvallások érdektelenek, és a hitet a bennszülött életnek és kul
túrának megfelelő módon kell megvallani, elerőtlenítették a misz-
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szió hagyományos római katolikus, protestáns és szektás teoló
giáját.

A  keresztyén teológia hagyományos biztonságának e hár
mas feloldása következtében nagyon kevesen találnak megfelelő 
választ valamilyen hagyományos teológiai rendszerben. Bár Upp- 
salában sokan voltak jelen ennek képviselői közül. Egészben vé
ve azonban a Második Vatikáni Zsinat óta az új teológiai orien
táció szükségessége ezt a tradicionális irányzatot elerőtlenítette. 
Úgy gondolom tehát, hogy Uppsala 1968 nagyon jól tette, hogy 
nem vonultatta fel a keresztyén teológiai rendszerek bizonyos
ságait, miután ezek bizonytalanná váltak, és ehelyett olyan teo
lógiai képét mutatta, amelyben újrafogalmazás folyik.

A  teológiai újrafogalmazás helyzetében lényeges, hogy az 
egyház visszatérjen alapjához: Jézus Krisztus személyének igaz
ságához és jelentőségéhez, mint akiben Isten szándéka a világ 
számára megjelent és teljessé lett. A  keresztyén teológia ezért 
nem elsősorban az isteni lét metafizikájával foglalkozik, hanem 
Istennek világot mentő akaratával Krisztusban. A  keresztyén ala
pokon tájékozódó teológiának ezért szükségszerűen arra kell te
kinteni, hogy hogyan értelmezi a Biblia Isten szándékát a világ
gal Jézus Krisztusban, hogy mi a mai embernek és világnak va
lósága, és hogy hogyan viszonyul ez a kettő egymáshoz. Ebben 
az összefüggésben a világgal való foglalkozásnak uppsalai módját 
az egyházak és az ökumenikus mozgalom teológiai feladata szem
pontjából lényegesnek kell tekintenünk.

Melyek tehát azok az uppsalai teológiai meglátások, amelyek 
a jövendő ökumenikus teológiai feladata szempontjából értéke
sek?

1. Isten országa a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztustól 
kiinduló dinamikus mozgáson alapul, amely a történelmet irá
nyítja és teljesség felé viszi. Hinni azt jelenti, hogy követjük Is
tent a mozgásában a történeten át. Isten uralmának ez a dinami
kus és mozgalmas megjelenési módja abból adódik, hogy komo
lyan vesszük eszhatológikus dimenzióját. Feltűnő ellentétben áll 
ez azokkal a statikus tételekkel, amelyek a teremtéssel, a teremtés 
rendjeivel és törvényeivel kezdődő teológiai rendszerekre jellem
zők. Az evangéliumot Uppsalában helyesen Krisztus uralma moz
gásának tekintették, amely a bűn, a gonosz minden struktúráját 
és végül magát a halált is legyőzi, és a világot a vég felé vezeti, 
mégpedig a világi megtéréséhez és átváltozásához Isten országába 
Krisztus által (1. Kor 15, 20— 28). Az a valóság, amelyre hitünk 
és reménységünk irányul, nem statikus lét, hanem dinamikus el
jövetel, ezért nem lehet olyan végleges -teológiai rendszert kiala
kítani, amely rögzíti Isten, Krisztus, az egyház és a világ viszo
nyát. Barth Károly az isteni mozgást „repülő madárhoz” hason
lította, amelynek mozgását senki sem rögzítheti egyetlen festmé-. 
nyen, és nem mondhatja: „Ilyen az, amikor repül”, mert mire a
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festmény elkészül, a madár már tovább repült: Isten már ismét 
új irányba ment előre, és ezért új teológiai válsággal van dol
gunk. Ennek az alapállásnak megfelelően Uppsala kevésre becsül
te a teológiai rendszereket, és helyette arra törekedett, hogy fel
ismerje Isten országa mozgását a mai történelemben.

2. Uppsala félreérthetetlenül kijelentette, hogy az egyház éle
tét, szolgálatát és küldetését nem érthetjük meg, ha az egyházak 
nem készek arra, hogy megerősítsék teljes szolidaritásukat a vi
lággal. Az európai tanulmányi csoport munkájának összefoglalása 
a gyülekezet missziói struktúrájáról megállapítja: „Isten alapvi
szonya a világhoz való viszony és az isteni terv gyújtópontja a vi
lág és nem az egyház”, az egyház tehát Istennek a világgal való 
cselekvéséből él. Ez azt jelenti: Az egyház egyházzá a világnak 
adott feleletében lesz. Uppsalában ez vörös fonalként húzódik az 
egyház lényegéről szóló tételekben. Ez a kettő: az egyház valósá
gos szolidaritása a világgal és a világ életének beteljesedése a meg
váltásra adott válasszal, döntő jelentőségű az egyház és a világ 
mai viszonyának teológiai újrafogalmazása szempontjából.

3. Az uppsalai teológiai felismerések helyessége bizonyára a 
humanitás fogalmán fordul meg, és azzal a kísérlettel függ Össze, 
hogy a humanitás fogalma történeti és eszhatológikus távlatot kap
jon egyrészt a humanitásért folytatott mai küzdelemhez és az új 
emberhez Jézus Krisztushoz, másrészt az új emberiséghez való 
viszonyában. Az emberiség eszhatológiai célja és az emberiségért 
folytatott küzdelem felelőssége közötti konfliktus régóta ismert 
már. Ha tehát sikerül teológiailag fenntartani az eschatológikus 
emberiség részleges történeti megvalósulásának gondolatát és az 
egyháznak mint az eschatológikus emberiségnek elővételezését és 
bizonyosságát, akkor ez lényeges áttörést jelentene a teológiában és 
a teológiai etikában. A  probléma lényege az, hogy elkerüljük a 
kettős veszedelmet: a történeti felelősség elől való kitérést és az 
utópisztikus triumfalizmust a történelemben. Sok teológus úgy vé
li, hogy Uppsala az utóbbi veszélynek már áldozatul is esett. De 
gondosabb vizsgálat esetén az a benyomásunk, hogy ezek a teoló
gusok az uppsalai humanizmusnak a szalmabábját támadják, ame
lyet ők maguk készítettek. Jóllehet Uppsala egészen keskeny ge
rincen halad, és néha egyik vagy másik irányban megbotlik, mégis 
alig van jel arra, hogy valamilyen régi liberális utópisztikus hu
manizmusba esett volna.

Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy az emberről al
kotott uppsalai teológiai felismerések teljesen ki volnának dol
gozva. Erről szó sincs. És éppen ezért a jövőben nagy jelentőségű 
teológiai feladata lesz az egyháznak a humánum ökumenikus tanul
mányozása. Ha azonban az egyházak ebben az átalakuló korban 
az emberi lét élő teológiáját akarják megalkotni, a rendszeres teoló
gusoknak együtt kell működniük az emberrel foglalkozó tudomány- 
szakok képviselőivel, és figyelniük kell olyan emberek gondolatai-

30



ra, akik az ember és társadalmak megváltoztatásán aktíve dolgoz
nak.

4. Az uppsalai krisztológiai tételek Jézus Krisztust az új em
berként határozzák meg, aki által Isten az új emberiséget terem
tette, és a teljesség felé viszi. Ez kétségtelen eredménye az olyan 
krisztológiai kijelentés keresésének, amely mond valamit a mai em
bernek A  teológia kérdése azonban az, hogy ez a kijelentés igaz-e. 
Természetesen egyetlen krisztológia sem mond valamit kime
rítően Jézus Krisztus személyének és munkájának valóságáról, te
hát fennáll az a probléma, hogy közvetíti-e az egyház történeti 
krisztológiáinak alapvető gondolatát. Oscar Cullmann tanulmánya 
az emberfiáról és a keleti egyházak hagyományai Krisztusról mint 
istenemberről vagy isteni emberségéről világossá teszik, hogy itt 
olyan területen mozgunk, amely nem idegen teljességgel a bibliai 
és a hagyományos krisztológia számára. Mindenesetre, az Uppsalá- 
ban megfogalmazott krisztológiát nem elvetni kell, hanem további 
teológiai kutatással továbbfejleszteni.

Egy ponton azonban érzésem szerint a teológiai problémát 
Uppsala nem is érintette, mégpedig a Krisztusról, az új emberről 
vagy a Krisztusban épülő új emberiségről szóló dialógus kiterjesz
téséről a nem nyugati kultúrákra és vallásokra, amelyek most új
jászületésen mennek át a humanitásért folytatott emberi küzde
lem közben. Ahogyan Martin Conway Uppsaláról írt kommentár
jaiban megállapítja: „A  többi vallások csak háttérben jelennek meg 
a csoport jelentésekben. Ügy tűnik, hogy még sokkal többet kell 
tanulnunk és rájuk figyelnünk, mielőtt a buddhisták mellé áll
hatnánk, vagy azok mellé, akik számára Afrika ,őslátomása’ még 
élő hagyományt jelent.”

Uppsala 1968 valóban a teológia világméretű krízisét tükrözte, 
de megkísérelte, hogy a világhelyzetre való feleletül a teológiai 
kérdésfelvetés új irányát megtalálja a következő idők számára. 
A z ökumenikus mozgalomnak „a világért valóban teológiaibbnak 
kell lennie.” Ennek azonban úgy kell történnie, hogy az uppsalai 
teológiai felismeréseket el kell mélyíteni. Ahelyett, hogy a teológia 
hiányáról beszélnénk Uppsalával kapcsolatban, sokkal produktívabb 
volna, ha a teológusok az Uppsalában megnyílt új teológiai utak
ról beszélnének, és azokról, amelyeket még ezután kell megnyitni 
az ökumenikus mozgalomban, hogy valóban meglássuk az egyházak 
előtt álló világméretű teológiai feladatokat.

M. M. Thomas
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K ö n y v s z e m l e

K O N F R O N T Á C I Ó ?
—  L. Reichhold könyve —

A  mai teológiai irodalomra jellemző a sokszor szinte áttekint
hetetlennek tűnő véleménygazdagság. Az egyes területeken belül 
azonban bizonyos alapigazságokban és vizsgálati módszerekben, a 
témák megközelítésében olyan egységes álláspontok kristályosodnak 
ki, ahol az egymás mellett vagy egymással szemben álló csopor
tok tagjainak véleménye felekezeti, földrajzi és sokszor még világ
nézeti különbségek ellenére is azonos lehet. Ritkán történik meg, 
hogy valaki egyáltalán nem veszi figyelembe az elképzelésével el
lentétes álláspontot és a teológiai kutatás révén már jórészt a köz
tudatba is átment megállapítások semmibevételével fogalmaz.

Ludwig Reichhold új könyve a keresztyénség múltbeli társa
dalmi szerepéről és a szocializmushoz való viszonyáról a jelenben 
és a jövőben, ilyen ritka kísérlet. (L. Reichhold, Christentum —  
Gesellschaft —  Sozialismus. Thesen zum Dialóg. [Konfrontationen, 
Bd. 6.] Herder Verlag, Wien— Freiburg— Basel 1969. Paperback, 
329. S.) A  szerző újságíró, történetkutató és a keresztyénség és 
marxizmus dialógusát szorgalmazó Paulus Társaság osztrák csoport
jának helyettes elnöke. Tételesen összefoglalt mondanivalóját nem 
kívánom a következőkben részletesen ismertetni, csupán a főgon
dolatokat emelem ki.

A  szerző abból indul ki, hogy az ipari társadalom rendjének 
meghatározása tekintetében tulajdonképpen csak két megoldási 
kísérlet jöhet számba. Az első az úgynevezett „keresztyén fejlő
dési” megoldás Nyugat-Európában, a másik pedig az úgynevezett 
„kommunista-forradalmi” a Szovjetunióban (275. lp.). E két vég
let között, vagyis a keresztyénség és a szocializmus között a 
múltban ellenséges viszony alakult ki, a szerző szerint azonban 
ez a szembenállás ma már nem jogosult és csak mint begyöke- 
redzett előítélet él tovább, a jövőben azonban a két tábor föltét
lenül közeledni fog egymáshoz.

Sajátos korlát, hogy a szerző csak a római katholikus egyházat 
és annak hivatalos szociális tanítását tartja szem előtt és ezeket 
is védekező apologetikusként igazolni törekszik.

Az nem kétséges, hogy a keresztyén egyház a történelem
ben Európában nagy közvetítő szerepet játszott az alapvető szo
ciális gondolatok kifejlesztése és részbeni megvalósítása terén 
(30. k. lpk.). Egyházi oldalról föl lehet és föl is kell mutatni a 
keresztyénség antikapitalista jellemvonásait (42. k. és 52. k. lpk.). 
Amikor azonban a szerző „messzemenő azonosságot” vél fölfe
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dezni „a keresztyén szociális tanok és Ausztria és Nyugat-Német- 
ország és tágabb értelemben egész Nyugat-Európa jelenlegi tár
sadalmi rendje között” (285. lp.), ahol más liberális és szocialista 
eredetű társadalmi erők mint a keresztyénség ,tékozló fiai’ csak 
az örökölt keresztyén javakat pazarolják, akkor ez azt mutatja, 
hogy akadnak még keresztyének, akik lelkűk mélyén a világnak 
mindenképpen parancsolgatni akaró klerikális indulat kísértését 
máig sem tudták legyűrni.

Az a keresztyén és az az egyház, aki a jogos, szocialista ol
dalról jövő bírálatot komolyan veszi, nem viselkedik úgy, mintha 
tévedhetetlen ,magister populorum’ volna, akinek mindig igaza 
volt és igaza van. A  történelmi igazság nem engedi, hogy ilyen 
,magas lóról’ beszéljen a keresztyénség, hiszen apáink mulasztá
sait húzzuk magunk után, amikor a liberális és szocialista erők
nek az igazán-keresztyén-humanista társadalmi eszméket gyakran 
az egyházak vezetői ellenében kellett képviselniök. Joggal kérdez
hetjük még azt is a szerzőtől, hogyan lehetséges az, hogy azok az 
általa úttörő kísérletként beállított római katholikus egyházon 
belüli szociális törekvések, társadalmi előrehaladást és nagyobb 
igazságosságot hirdető enciklikák éppen az ún. katholikus orszá
gokban, mint pl. Spanyolország, Portugália és Dél-Amerika orszá
gai, értek el olyan kevés eredményt. A  történelmi tények isme
retében ezért sem volna szabad kijelenteni, hogy „minden keresz- 
tyénségen kívüli társadalmi rend, tehát minden atheista társa
dalmi rend embertelen rend (inhumane Ordnung) kell, hogy le
gyen” (308. lp.). A  gyakran még előforduló kísérletet, hogy ke- 
resztyénségen kívüli erők igyekeznek letagadni vagy elhallgatni 
vagy kicsinyíteni a keresztyénség pozitív történelmi szerepét, 
nem szabad ilyen egyoldalú elemzéssel utánozni, ahol az egyház- 
történet antihumanista tényeit és a szocialista mozgalmak huma
nista vonásait és törekvéseit egyformán figyelmen kívül hagyjuk.

Ezek után nem meglepő, ha a szerző a keresztyénséget a szo
cialista mozgalmakkal szemben mint állandót és változatlant kép
zeli el (319. lp.), ahol a keresztyénségre nem hatottak véleménye 
szerint a társadalmi mozgalmak, a szocialista mozgalomnak azon
ban a múltból a jövő felé közelednie kell a keresztyénséghez. Ez 
a kritikátlan idealizálás a jelent és a jövőt viszonylagosan nyu- 
godtnak fogja föl, és olyan általánosan ismert jelenségeket, mint 
a szekularizálódás, meg sem említ. „A  keresztyén erők központi 
föladata ma” —  a szerző szerint —  „segítő közösséget (Hilfsge- 
meinschaft) szervezni „a materiális és szociális szakadék legyő
zésére, amelyik ma még az ipari államok és a fejlődésben levő 
államok között tátong” (327. lp.), a szocializmus és a keresztyén
ség összefogása jegyében. Gyakorlati lépések ajánlása terén azon
ban a szerző adósunk marad.

Talán remélhető, hogy az ilyen „konfrontációk” a szocializmus 
és a keresztyénség dialógusa ügyének mégse tudnak ártani!

Ifj. Harmati Béla
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Böjti-nagyheti sorozat

„Soha én ezt nem tudom meghálálni, Jézusom”
Jézusnak tetsző tékozlás (Jn 12,1—8)

Első hallásra csak nehezen érthető, hogy egy nárdusolajjal teli 
kis szelence miatt miért használ Jézus ily nagy szavakat: „Valahol 
csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az 
asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére.” (Mk 14,9) 
Vajon miért állít örök emléket ennek az asszonynak, és az összetört 
kis edényéből a fejére csurgatott nárdusolajnak?!

Elképzelhető, hogy a poklos Simon betániai házában történt várat
lan és rajtaütésszerű megkenetése oly nagy örömet jelentett Jézusnak, 
hogy arról csak ilyen nagy szavakkal lehet beszélni. Keleten a lako
mához mindmáig hozzátartozik nemes folyadékok és olajak szétáradó 
jó illata. Ez a tisztelet és megbecsülés jele! — Az is elképzelhető, hogy 
Jézus számára betániai megkenetése a csak holnap esedékes utolsó 
szeretet megnyilatkozása a mában: a halottnak kijáró balzsam a ma 
még élő Jézus fején és lábán. — Az is elképzelhető, hogy ez a Mária 
azért kap örök emléket és másokat megszégyenítő jézusi dicséretet, mi
vel cselekedete Jézusnak is, neki is sokkal többet jelentett szívélyes 
vendéglátásnál és temetési szokásnál. A királyt szokták szent olajjal 
felkenni. Ez a gyakorlat annyira hozzátartozik a királyválasztás nagy 
eseményéhez, hogy az Istentől várt királyi Szabadítót Messiásnak, Krisz
tusnak, azaz Felkentnek nevezik.

Mária igazi, drága nárdusból való kenettel, pénzben is sokat érő 
nárdusolajjal. keni meg Jézust, ami egy szokványos vacsora céljára 
bosszantó és megütközést keltő tékozlásnak minősülhetne. Megkeni 
azt, aki közeli haláláról beszél; akiben a nép vezetői nem ismerik fel 
Isten Felkentjét. Ennek az asszonynak Jézus mást és többet jelent, 
mint a házigazdának és minden egyes vendégének. Ez az asszony már 
akkor sejthetett valamit a Krisztus-titok nagyságából és mélységeiből. 
Mintha már ott és akkor tudná azt, amit mások velünk együtt csak 
később kezdtek énekelni: Soha én ezt nem tudom meghálálni, Jézu
som! Ahol a férfiak — a többi evangélium Júdás mellett a tanítványo
kat és a vendégek egy részét is emlegeti — teljesen megrekednek a 
nagy esemény puszta előterében, és Mária „tékozlásán” háborognak, 
ott ez az asszony a fájdalmak emberében Isten titkos királyát tiszteli 
és szereti. Nem puszta szavakkal, nem világos gondolatokkal, hanem 
a legjobbal, amit ember egyáltalán adhat Jézusnak, határtalan szere
tettel. Így és ezért lett Jézusnak tetsző szent tékozlássá Mária betániai 
cselekedete. Ezért kapott ez a Mária örök emléket az evangéliumban, 
a kis edény pedig ezért kapott Jézus szájából ritkán hallott nagy sza
vakat. Az asszony tette a többi vendég szemében páratlan nagy osto
baság. De ahol a többiek számolgatnak — és ők ilyen helyzetekben 
mindig jó és gyors számolók —, ahol a többiek a világ nyomorúságát
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látják maguk előtt, melyen pénzzel lehetne segíteni, ott ő szeret. És ez 
a szeretet olyan szívből jön, mely tele van hálával Jézus iránt.

Isten a fájdalmak útja legelejére és végére odaállított egy-egy em
bert. Itt az út elején egy asszonyt látunk, aki alázatos cselekedetével 
egy kis napfényt vetett a Jeruzsálembe felmenő Jézus útjára. Ha a 
többiek, az előtérben és számítgatásban megrekedők, munkájuk zajá
ban és szüntelen hajszában már rég elfeledték az Urat, a határtalan 
szeretetnek ama kevesek szívéből kell kiáradni, akik Máriához hason
lóan Jézus keresztútján állnak. Talán egyedül ennek az alázatosságban 
megnyiladozó szeretetnék van még némi esélye arra, hogy elérje a 
Nagyhéten is csak rohanók és loholok szívét, hogy megálljának, ma
gukba szánjanak, és újból gyermekké legyenek, aki hazavágyik!

Nagyhéten bennünk is némuljon meg az egyéni kérdések, gondo
latok és szavak sokfélesége. Nézzünk Mária nárdusolaját rejtegető kis 
edényére! Szeressük Jézust határt nem ismerve a mai világ szegényei
ben! Szeressük Őt a szegény emberekben és népekben, mert „azt én- 
velem cselekedtetek meg”.

„Szól a kakas már. . (Mk 14,66—72)
A kis alabástrom szelence mellett a kakas is beletartozik Jézus 

nagyheti útjába. A népdalban a hajnal hírnöke. Nagypéntek hajnalán 
az éjszakáé. Mert nemcsak akkor volt éjszaka, amikor Júdás elvette a 
falatot és kiment. Akkor is éjszaka volt, amikor megszólalt a kakas. 
Amaz Júdás drámai éjszakája, emez Péteré. A „kősziklára” keresztelt 
oszlopapostol életének mélypontján!

A kakas mindenekelőtt Jézusról beszél. Ütban a Gecsemáné felé 
a küszöbön álló végső nagy harcról beszél tanítványaival: „Mindnyájan 
megbotránkoztok bennem!” Ekkor szólal meg Péter: „Ha mindnyájan 
megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom!” Ezzel 
az asszony szeretete mellé — látszólag — a férfi hűsége is odakerült 
a keresztúthoz. Jézus rátekint Péterre és ezeket mondja: „Ezen az éj
szakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem.” A 
kakas arról a Jézusról beszél, aki a nagy döntés idején kénytelen egye
dül harcolni. Isten is egymagában harcolt Izraelért Egyiptom ellen. Az 
egész Biblia azt tanítja: Ahol Isten segíteni és menteni akar, mindig 
egyedül harcol. A kakas azért tartozik bele Nagyhét mélységes csend
jébe. hogy megtanuljunk végre egyes-egyedül Isten cselekvésében hinni.

D e a kakas Péterről is beszél! Nyilván komolyan gondolta Jézus 
iránti hűségnyilatkozatát, talán színes terve is volt arról, milyen alka
lommal fogja majd hűségét meg is bizonyítani. Mikor közeledik az 
áruló Júdás a kopókkal, átvillant az agyán, hogy most ütött a cselek
vés órája. De az Űr akkor nem igényelte hűségét: „Tedd hüvelyébe 
kardodat!” A hűség megbizonyításának óráját mindig Ö határozza meg! 
Váratlan helyzetek elé állít minket, hogy ne előre kiagyalt kegyes 
program szerint cselekedjünk, hanem úgy, amilyenek valóban vagyunk. 
Péter besurrant a főpao palotájának udvarára, hogy legalább nézőként 
Jézus közelében maradhasson. Ott szegzik neki háromszor a kérdést: 
Jézus tanítványa vagy?! Péter először egy kis kényszerhazugsággal vá
laszol, hogy végül átkozódva és esküdözve mondogassa: „Nem ismerem 
azt az embert!” Úgy tetszik, mintha a sátán maga tette volna rá kezét 
Péter, a néző vállára, aki bízott saját erejében és hűségében. Ö sem 
térhetett ki a döntés elől: „Aki nincs velem — ellenem van!” Három
szor is megtagadja az Urat, és ekkor megszólal a kakas, aki ez esetben
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nem a hajnal, hanem az éjszaka hírnöke. Péter nem is gondolhat 
másra, csak Jézus szavára: „Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor 
tagadsz meg engem. És sírva fakadt,”

A kakas azért is beletartozik a Nagyhét megszentelt csendjébe, 
hogy közülünk senki se bízzék saját erejében. A kakas végül rólunk 
is beszél. És valóban jó, ha nekünk is szól. Ezért is került a széljelző 
zászló helyett a torony csúcsára. Örök intelem a kakas a torony csú
csán jegy olyan nemzedéknek, olyan keresztyénségnek, melynek hűség- 
nyilatkozatai és nagy fogadkozásai jórészt megtagadásban végződnek. 
Szól a kakas már, és többek között azt is mondja: Ne elégedjetek meg 
azzal a hittel: Kell, hogy legyen Isten az égben! Hinni nem azt jelenti: 
Igent mondani arra, hogy van Isten. Hinni azt jelenti: Igent mondani 
Istennek a keresztúton is. Szól a kakas már, és szól még mindig. Meg 
ne elégedjünk a mi vasárnapi, öröklött keresztyénségünkkel! Közna
pok idején, a váratlan eseményekkel próbálja meg az Űr hűségünket. 
Feltekintünk a torony csúcsán néhol némán forgó, arannyal bevont 
kakasra. És ez a felfelé nézésünk egyben az egyetlen lehetőségünk is, 
hogy Krisztushoz hívek maradjunk köznapok nehéz óráin is. Falusi 
parókiákat befogó szérűskertek felől nap mint nap hallható a kakas 
hangja. Vajon lelki vonatkozásban minek a hírnöke? A hajnalé vagy 
az éjszakáé? De sok vád van a rikácsoló hangjában! Péter, mivé let
tél? Mi van a nagy szavakkal, a megígért hűséggel? Luther a kiöntött 
nárdusolaj miatt háborgó és zúgolódó vendégek magatartásával kap
csolatban egyszer igen alázatosan megjegyezte: Talán én is megtettem 
volna! Nos, a Péter tagadásával kapcsolatban is el lehetne mondani: 
Én is megtettem már! Talán nem úgy, hogy szóltam, inkább azzal, 
hogy hallgattam. Talán nem átkozódva és esküdözve, hanem gyáva la- 
pulással, a vallástétel belémfojtásával. Sopronban még járatlan turista 
egyszer hatalmas tornyunk tövében azt kérdezte: Talán ez a hűség 
tornya? Ha nem a  második emeleti ablakomból hallom, hanem ott 
állok a közelében, talán azt felelem neki: Ez nem a hűség tornya, mert 
innen már igen sokan kerültek a főpap palotájának udvarára, ahol 
sírtak, mikor a kakas megszólalt!

Bűnösök kezében (Lk 22,63—71)
„Ekkor a tanítványok mind elhagyták őt és elfutottak.” Jézus az 

ellenség kezében van, vagy ahogyan a Gecsemáné-kertben mondotta: 
a bűnösök kezében. Világos-e előttünk egyáltalán, hogy ez mit is jelent? 
Mi a bűnösöket általában fogházakban és börtönökben -keressük. A 
szenvedéstörténetben pedig a mi mércénk szerint azok a bűnösök, akik 
Jézus szemét betakarják, csúfolják és szidalmazzák, leköpdösik és arcul 
verik. Bűnösök a főpapi tanács tagjai, bűnös a helytartó és az áruló. 
Pedig a bűnösök köre ezeknél sokkalta szélesebb!

E pillanatban már világosan kirajzolódnak a frontok. Akit Isten 
a világ megmentésére küldött, az ellenség kezében van. Az az ige, mely 
olykor egészen könnyedén kel szárnyra ajkunkról, sőt szinte vallás
tétellé is lesz keresztyén körökben, mikor azt mondjuk: Mindnyájan 
bűnösök vagyunk! — itt kitárul feneketlen mélységeivel. Ezt az igét 
idézi Pál római levelében Isten ítéleteként az emberek felett (Em 3,23), 
és benne éppen azon van a hangsúly, hogy nincs senki e földön, aki 
Isten előtt megállhatna. Nincs egyetlenegy sem! Mi igen gyakran az 
emberi „elégtelenség” és tökéletlenség mentegetésére próbáljuk ezt 
az igét felhasználni, jóllehet inkább azt kellene megfontolni, milyen
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reménytelenül állít az Isten haragja alá, kinek egyszülött Fiát kell 
adni, hogy minket megmentsen. A tárgyalások menete éppen annak 
igazolása, mennyire bezárul egyre jobban a bűnösök frontja, hogy 
végül egész tömítettségében álljon előttünk a nagy igazság: „Mert 
mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége hiányában” . 
Az is egyre világosabb, hogy mi teszi őket voltaképpen bűnösökké. 
Ebben a tekintetben nincs különbség egyrészt tanítványok, másrészt 
pedig Annás vagy Kajafás, vagy a főtanács között: Emberek előírják 
Istennek, hogy mit csináljon, és hogyan csinálja? Ennek klasszikus 
példája Péter magatartása Cézárea Filippinél, mikor azt mondja: „Ment
sen Isten, Uram, nem eshetik ez meg veled!” Így bánjék Isten az 
embereivel, kíméletesen, ami végeredményben azt jelentené, hogy ma
radjon minden a régiben, a bűnös hadd maradjon bűnös, ugyanakkor 
viszont lényét és művét Isten avassa szentté. De mivel Isten meg
térést, megbocsátást és új életet igényel, ellenségévé lesz az ember, aki 
„kíméletet” követel.

Jézus pere kezdetén rögtön fellépnek a hamis tanúk. Görcsös eről
ködéssel azon vannak, hogy megőrizzék egy törvényes keretek között 
folyó per látszatát, jóllehet eleve kész az ítélet. „Ez a Kajafás volt 
az, aki azt tanácsolta a zsidóknak: jobb, hogy egy ember haljon meg 
a népért.” Jézus a bűnösök kezében, és mégis Isten kezében, sőt a 
bűnösök is abban maradnak számunkra egészen érthetetlen módon. 
János hozzáfűzi e kijelentéshez: „Ezt pedig nem magától mondta, ha
nem mivel abban az esztendőben főpap volt, megjövendölte, hogy Jézus 
meg fog halni a népért.” A hamis tanúk mit sem tehetnek, mivel 
„Jézus meg fog halni a népért” . Nincs is szükség itt tanúkra, mivel 
Jézus messiási öntudata teljes határozottsággal vallja a főpapi tanács 
előtt is: „Ahogy mondjátok, én vagyok”. De a frontok éles kirajzoló
dása szükséges. A döntésnek meg kell születni, mégpedig a nagy kér
déssel kapcsolatban: Te vagy-e a Krisztus? A népért fog meghalni, 
bogy az megtartassák, még pedig Isten szándéka szerint örök üdvös
ségre. És most Jézus, a vádlott, hirdeti ki az ítéletet a vád képviselői 
előtt. Félretesztek az útból, és . ez sikerül is, de nekünk még lesz talál
kozásunk, Mostantól fogva ott ül majd az Ember Fia az Isten hatal
mának jobbja felől, azaz lesz még találkozásunk az ítéletben. Mit jelent 
ebből a szempontból a főpap megszaggatott ruhája, és mennyire más
képp cseng ezen a háttéren a mondat: Méltó a halálra!

A bűnösök kezében! Péter esetén is kitűnik, hogy ő is benne áll 
ebben a frontban a maga módján. Péter, — vajon Téged nem intett és 
figyelmeztetett az Urad kellőképpen? Vajon nem tudatta veled még 
jókor, hogy kikért titeket a Sátán, hogy megrostáljon, mint búzát? 
Talán te lennél az egyetlen kivétel, aki nem tartozik Isten ítélete alá: 
Mert mindnyájan vétkeztek... Te is, Péter, bizony te is! Nézd, előbb 
Uradnak érted is meg kell halnia. Előbb — mégpedig éppen üdvös
ségedre, világossá és számodra is tudatossá kell lennie, hogy te is a 
néphez tartozol, melyért Jézus meg fog halni. Egészen világosan lát
nod kell, milyen élesen kirajzolódnak itt a frontok. Újra meg újra 
szorongat a kérdés: Miért veszett el Júdás, és ugyanakkor miért 
menekül meg Péter, a Krisztus-tagadó?! Mi tartotta Pétert? Egyfelől 
az, hogy Ö a történtek ellenére is Jézus szeme alatt maradt — ekkor 
hátrafordult az Ür, rátekintett Péterre — ; másfelől az is, hogy meg
maradt Jézus igéjében, — és Péter visszaemlékezett Jézus beszédére. 
Ugyanakkor Júdás a főpapoknál maradt, akik végül is magára hagyják 
remegő leikével: Mit tartozik ez ránk? A te dolgod! (Mt 27,4)
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A passióban sem úgy rajzolódik ki a front, hogy emitt az igazak, 
és amott a bűnösök. Emitt azok, akik készek Krisztusért meghalni, 
amott pedig azok, akikért Ő fog meghalni. Péter és Júdás esetére gon
dolva úgy áll a dolog, hogy emitt azok, akik még még tudnak sírni, 
amott pedig azok, akik már sírni sem tudnak. És ezen a ponton lép 
valóságközelségbe az a páli ige: „Mert az Isten szerint való szomorú
ság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. . ( 2  Kor 7,10)

Ugyanakkor mégis örökké érthetetlen és megfoghatatlan marad, 
hogy az a Krisztus, aki a főtanács előtt is határozottan vállalja hiva
talát és szolgálatát, mégis kész meghalni azért a Péterért, aki nehéz 
órában Öt nem vállalja. „Nem is ismerem azt az embert!” Ezzel a ta
nítvány is belekerült a bűnösök frontjának kellős közepébe, mégis bele
került azok táborába is, akik megtapasztalják: „Vergődtem én boldog
talan, Nyögtem halál átkában, És mind mélyebbre süllyedtem, a kár
hozat rabja lettem, Beszennyezve lelkemet. — De áldom jó Istenemet, 
Ki megkönyörült rajtam. S megengedte, hogy fejemet Hű kebelére 
hajtsam; Atyai szívét mutatá, S megmentésemre azt adá, Mi neki leg
drágább volt.”

Sírató asszonyok (Lk 23,27—31.48.)
Szép szokás egyes gyülekezetekben a halálesettel kapcsolatos vir

rasztás. Különösen ott, ahol evangéliomi tartalommal történik az. Ahol 
egy Íratlan, a régmúltból öröklött liturgia alapján nem a sirató asszo
nyok a főszereplők, hanem a temetési énekeket éneklő és imádkozó 
asszonyok. Ahol aténeklik és átimádkozzák a nehéz éjszakát, és ezzel 
vigasztalást és békességet hoznak a házba annak egyik súlyos óráján. 
Nagy áldás ilyenkor egy szilárd hitű ember, ki nemcsak sírni tud!

A kereszthez vezető úton Jeruzsálem leányai a halottvirrasztók és 
sirató asszonyok. Előre gyászolják és megsiratják Jézust. Megható ez a 
gyászuk, megható a tehetetlenségük. Sokan éppen ezt a gyászt és sira- 
tást tartják a Jézus halálára emlékezés leghelyesebb és legszebb for
májának. A panasz és kesergés időszakának nevezték ezt a hetet. Ne 
ítélkezzünk sietősen könnyek és kegyes érzések felett, — kemények és 
józanok. Való igaz, hogy könnyek olykor elárulják a nyúlsz!vűek gyá
vaságát. De könnyek, igazi könnyek ennél jóval töbet jelentenek. For
rásvíz a szívből, mégpedig annak legmélyéről. Ahol egy szív összetörik, 
vagy megnyílik Isten számára, ott a könny el nem marad. A könny 
egyben segítség is Istentől. Aki tud mellét verve visszatérni és keser
vesen sírni, annak Isten nyilván megbocsát. De a könny lehet fátyol is 
Isten előtt. Fátyol, melytől nem látjuk a keresztet utunkon, és nem 
halljuk Isten kérdését: Melyik utat akarod járni?! Jó dolog, ha nagy
heti ünneplésünkben van valami a virrasztók és sirató asszonyok mély
séges gyászából és fájdalmából. Mert aki Nagypénteken még nem 
tudott igazán elcsendesedni és Vele együtt szenvedni, akiből könny
csepp még egyszer sem akart kibuggyanni, az nemcsak időileg, hanem 
lelkileg is igen tisztes távolságból nézte eddig a keresztet. Az a nagy
heti bűnbánat és hála szép refrénjét: „Soha én ezt nem tudom ...” 
csupán az énektáblára kitűzött énekszám miatt, de nem hite szerint 
énekelte! Ez a hit viszont többet tud a Jézust megsirató asszonyoknál. 
Tudja Isten jóvoltának szélességét, hosszúságát, magasságát és mély
ségét. (Ef 3,18) Az asszonyok esetében, akik sírva állnak a fájdalmak 
útján, csupán fátyol a könny. Zokognak és nem ismerik a fájdalmak 
emberének titkát, aki lépésről lépésre cipeli keresztjét, — a mi keresz
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tünket. Nem ismerik fel benne az elrejtett királyság titkát. Sirató asz- 
szonyok, kiknek nincs reménységük. Pedig az ilyenek nem hoznak 
vigasztalást és békességet a háznak. Ezért meg sem érthetik a türel
mes Szenvedő szájából jövő igét: „Jeruzsálem leányai, ne engem siras
satok, hanem magatokat és magzataitokat sirassátok.” — Ha majd jön 
a nagy ínség — gondolja Jézus — jobban járnak azok, akik nem is
merték meg az anyaságot. Isten engedi Öt —a zöldellő, élő fát halálba 
menni, mivel hálátlan emberek már nem félik az Istent, nem szeretik 
és nem bíznak benne. Isten nem lesz kegyelmes hozzájuk, akik hol
tak, holtak Isten és annak igéje számára, akárcsak a száraz fa. Jézus 
keresztútja szétrombolja azt az ősi szép álmukat, mintha az atyák 
miatt mindenféle veszedelem ellen meglenne az életbiztosításuk. Ha 
meghal Isten Fia, akkor meghal az istentelen nép is. A fájdalmak 
embere ítéleteiben nyilvánosságra hozza Isten királyi uralmát. Isten 
a történelemben nyilatkoztatja ki mind az üdvösséget, mint az ítéletet.

Egykor Izrael 40 évig járta jelentős útját a páskabárány békéjében 
egészen az ígéret földjéig. Most ugyanennek a népnek fiai elvetik az 
igazi Páskabárányt. 40 esztendővel ezután szétromboltatik szent városa 
és temploma, ők maguk pedig mint rabszolgák és jövevények szétszó
ródnak a nagy világban —, akárcsak egykor Egyiptomban. Titus, a 
rómaiak nagy császára, diadalívén ujjongva adja tudtára a világnak, 
miként hordta szét a templom szent felszerelését. Romokban a temp
lom, melyben megmásíthatatlan előírások szerint ölték meg a bárá
nyokat a megkíméltetés ünnepére. A templom feldúlva! Így vége annak 
a lehetőségnek, hogy egy nép páskát ünnepeljen Isten előtt. Ezzel Isten 

megszűnt „kíméletes” lenni. A visszautasított kegyelemből mindig 
átok lesz, leomló falak és széthulló nép. „Ne engem sirassatok, hanem 
magatokat és magzataitokat sirassátok!” Megrázó jézusi intelem ez, — 
a mi számunkra is.

A fájdalmak útján gombamódra nőttek ki a szebbnél szebb Krisz
tus-legendák, melyek még a kozmikus korban is áldott tanitómeste- 
reink lehetnek böjt és nagyhét lelket formáló csendjében. Igen alkal
masak arra, hogy egy-egy böjtesti összejövetelen felolvassuk őket. 
Annál is inkább, mivel a legendák egyike az ilyen Krisztust sirató 
asszonynak állít örök emléket megkapó kortörténeti beállításban és 
valóságközelségben. Lágerlöf Zelma „Szent Veronika keszkenője” című 
legendájában ezeket olvassuk: „Kardot kellett rántaniok néhány asz- 
szonyra, aki segítségére sietett az elesettnek. A pribékek ütötték és 
rugdosták, hogy fölkelésre bírják, de a kereszt miatt képtelen volt rá. 
Mit tettek veled, te szegény ember?! — kiáltotta Faustina (Veronika), 
s mialatt szeme könnybelábadt, feléje lépett. Mint a többi asszony, 
ő is oda akart sietni, hogy kiszabadítsa a poroszlók kezei közül. A fo
goly észrevette mozdulatát és közelebb csúszott hozzá. Mintha oltalmat 
keresett volna nála üldözői és kínzói elől. Átkarolta térdét s mint a 
gyermek, aki anyjához menekül, odasimult hozzá. Az öregasszony egyik 
karjával átkarolta nyakát, s mint az anya, aki először szárítja le gyer
meke szeméből a könnyeket, — hűvös, puha gyolcskendőjét arcára tette, 
hogy letörölje róla könnyeit és vérét. Ebből a gyolcskendőből lett 
„Szent Veronika keszkenője”, melybe beleivódott és belerajzolódott a 
kereszt alatt összeroskadt Krisztus verejtéke, könnye és vére. Lágerlöf 
legendájában ezt a keszkenőt az akkor már 90 éves öregasszony ki
teríti a gyógyíthatatlan beteg Tiberius császár előtt, aki meglátja rajta 
az emberi arc árnyékszerű rajzát és felkiált: „Te vagy az Ember! Te
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vagy, akit látni sohasem reméltem! Én és mi mindannyian vadállatok 
vagyunk és szörnyek, de te vagy az Ember.” És közben Jeruzsálemben, 
a helytartó palotájának kapujában szorong és kiált a nagy tömeg. 
Akik a világ valamelyik háborújában megsebesültek, mind ott gyűl
tek össze. „A nagy názáreti prófétát keressük — kiáltják szenvedélye
sen —. aki véget vet majd a civódásnak és a háborúknak, és aki békét 
teremt a földön. Öt keressük, aki kaszákká lapítja a dárdákat és ve
nyigekéssé változtatja a kardot.” De az udvarba tódult tömeggel szó
párbajt vívó rabszolga egyre csak azt hajtogatja: „Ugyan, ne kínozza
tok már! Elégszer mondottam, hogy a nagy próféta nincs itt: Pilátus 
megölette.”

A bojt és nagyhét hétköznap esti gyülekezetén végigtekintve, szinte 
magától adódik a párhuzam az egykor és a most között. Cirénei Si
mont, a mezőről hazafelé kocogó férfit kényszeríteni kellett, hogy vigye 
a keresztjét, de Jeruzsálem leányai nem azért sírnak, mivel most raj
tuk a sor, mint az egykori búcsúztatók esetében. A legendák Veroni
kája és Faustinája, a volt vagy leendő anyák ösztönszerűségével töröl- 
geti a nagy Szenvedő vonagló arcát a keszkenővel. A férfiakat be- 
kényszeríteni is nehéz a hétköznapi alkalmakra, de az akkori sirató 
asszonyok késői utódai: a Veronikák böjti és nagyheti gyülekezete, 
magától jön és szívesen jön. Mintha nemcsak a keszkenőjükbe, hanem 
a szívükbe is mélyebben belerajzolódott volna a szenvedő Krisztus 
arca. Mintha náluk mélyebbről jönne a böjti ének: „Soha én ezt nem 
tudom...”

Végre egy férfi is, aki példakép (Lk 23,41—43)
A via dolorosa elején Jézus az őt sirató és gyászoló asszonyokkal 

találkozik. Legutóbb hozzájuk intézett komoly szavát hallhattuk: „Ne 
engem sirassatok, hanem magatokat és magzataitokat sirassátok.” Luther 
böjti prédikációiban ismételten is utal erre az igére, mely szerinte 
Jézus Krisztus szenvedése termékeny szemléletének helyes irányát és 
értelmét tartalmazza. Jézus nem akar részvétet! Hogy milyen meddő 
a puszta részvét — mondja —, azt eléggé igazolja a megkorbácsolt Jézus 
bemutatása a népnek bíborban és töviskoronával, mint Pilátus egyik 
kiútkeresési kísérlete. Semmire sem ment vele! Amint látják a főpapok 
és a szolgák, részvét helyett egyre csak azt kiáltják: „Feszítsd meg! 
Feszítsd meg!” Nem kell a részvét Jézusnak. Magatokat sirassátok! 
Mert „Én vagyok oka e nagy büntetésnek, Hogy a latrok közt keresztre 
feszítenek, Amit, Uram, te szenvedtél helyettem, Én érdemeltem.” 
Ennek világos és komoly felismerésében lesz végre példaképünk egy 
férfi is Krisztus passiójában, — a keresztfán megtérő lator. Két lator 
közé akasztják! Mert valóban nem tudják, hogy mit cselekszenek. 
Elsősorban a katonák, akik csupán kötelességüket teljesítik. Nyilván 
rájuk gondolhat Jézus elsősorban, mikor így könyörög: „Atyám, bocsáss 
meg nekik!” De éppen úgy Pilátus sem tudja a főpapokkal egyetem
ben, hogy voltaképpen mit is cselekszenek. Sőt az a tanítvány, akit 
szeretett, és Jézus anyja sem tudja, hogy mi megy itt végbe. Mind
kettőjüket, akik emberileg oly közel álltak hozzá, bár gyengédséggel, 
mégis igen határozottan beleállítja a bűnösök, és annak a népnek a 
frontjába, melyért meg kell halnia. „Asszony, imhol a te fiad! — Imhol 
a te anyád!” Ezzel a kör légmentesen becsukódik. „Ettől az órától 
fogva magához fogadta őt az a tanítvány.” Ezért található még később 
Mária is a azok körében (Cs 1,14), akik egy szívvel-lélekkel buzgól
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kodnak az imádkozásban, és várják a Szentlélekre vonatkozó ígéret, 
beteljesedését. Tehát Mária is azok sorába tartozik, kiknek bűnéért 
Neki meg kell halnia.

Kicsoda az, aki felfogja, aki csupán sejtene is valamit abból, amit 
Isten itt végbevisz? Egyetlen egy sem azok közül, kiknek már „hiva
talból” is illett volna ezt tudni, sőt még azok közül sem, akik koráb
ban olyan közel álltak hozzá. Isten olyasvalakit avat be ebbe a nagy 
titokba, akit mindenki a „bűnösök frontjába” taszigálna, aki maga is 
vállalja és elismeri: „Mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó bün
tetését vesszük.” Végre egy férfi, aki pozitív példakép! Ez az akasztott 
lator már képtelen nagy gondolatok és megfontolások termelésére. És 
ha most visszagondolunk a „Jézusnak tetsző tékozlás” Máriájára, aki
vel első alkalommal találkoztunk, azt kell látnunk, hogy Isten „két 
embert állított ennek a szent útnak a legelejére és a végére, akik kap
tak valamit. Máriát, mélységes szeretete intuíciójával, és a latrot, az 
„első szentet az Újszövetségben.” Mindegyikről áll: „Ő, ami tőle telt, 
megtette.” (Mk 14,8). Mindegyik a maga módján! Az egyik utolsónak 
szereti, a másik utolsónak védelmébe veszi. Ez a gonosztevő egyszerűen 
levonja konzekvenciáit annak a felismerésnek: Ez azonban sgmmi go
noszt nem cselekedett! Ezt Pilátus is megállapította, de ő mégis el
játszotta üdvösségét és megmentését. De a lator kapva-kap az alkal
mon: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljösz a te királyságodba! Az 
eredeti szövegben még szerényebb a kérés hangszerelése: Jézus, emlé
kezzél meg rólam.. .  Talán az volt számára döntő, ami pilátusi fel
iratként került a kereszt csúcsára héber, görög és latin nyelven, az 
egész világnak szóló híradásként: Názáreti Jézus, a zsidók királya!? 
Talán egybevetve szemlélte a keresztfelirat szövegét és a keresztre 
feszítés eseményét? Azt, ami megíratott, és azt, ami a kereszten tör
tént?! Kicsoda lehetne ennek megmondhatója: hogyan jutott hitre ez 
az ember? Haldokló ember ajkán nem túlzottan nagy igény, amit kér. 
Mégis éles ellentétben a zúgolódó bűn- és sorstársa kifakadásaival, 
éppenséggel a megnyugvás a meghalásban, a kereszt igenlése. Jézus 
válasza és ígérete pedig szelíd visszhang erre a kérdésre: Ma velem 
leszel a paradicsomban!

Ez minket is bátorítson arra a hitre, hogy megnyissuk szánkat, 
és elmondjuk Jézusnak, ami kérésként a szívünkön van. Talán nem 
egészen helyes, talán nem is minden, amit Tőle kérni kellene — Ő 
mégis hallja. Pilátus esetében is igen kevés volt az, amit Jézus elsőd
ként keresett nála, mikor így szól hozzá: „Aki az igazságból való 
hallgat az én szavamra!” Az igazság legyen gondod, Pilátus, akkor 
segíthetek rajtad. E hetekben és nagypéntek körüli napokban újra 
meg újra elénk is kerül ez a nagy Jézusi kérdés, hogy vajon nekünk 
is nagy gondunk-e ez: Isten és a saját életünk teljes igazsága?! Van-e 
hitünk és bátorságunk, hogy az igazság irányában éljünk és járjunk?! 
A kereszten egyfelől az látható, hogy micsoda a mi cselekedetünk, a 
mi végképp elrontott emberi életünk méltó büntetése?! Hogy rettenetes 
dolog az élő Istennek kezébe esni. De az is látható, hogy mennyire 
szeret minket az Isten. Tulajdon fiának nem kedvez, hanem mind
nyájunkért odaadja. Hogy mi az igazságból, és ne a gonoszságból való 
emberek legyünk. Emberek, akik a legvégén Vele lesznek az örökké
valóságban.

Isten e hetekben és napokban a kegyes asszonyok: a Krisztus szen
vedésén meginduló Máriák és Veronikák mellett egyben férfiakat is
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keres, akik készek bűnbánatra és vallástételre. Keresi a férfiak igen
jét is a kereszthez, úgy ahogyan Ö azt beleállította ebbe a világba. 
A sirató asszonyoknál keményebb fából faragott férfiakat is, akik vi
gyáznak, megállnak a hitben, akik férfiak és erősek!

Darázsfészek a lepecsételt sír körül (Mt 27,62—66)
Üldöző darazsak a vágtató ló nyomában . . .  Így ábrázolta a művész 

egyik képén a rossz lelkiismeretet. Magyarázatképpen ezt a kis mon
datot írta a furcsa kép alá: Hiába futsz!

Krisztus szenvedésében és halálában oly sok az emberi bűn és 
nyomorúság, hogy egész darázsfészek lett belőle a lepecsételt sír körül. 
Tagadás, árulás, gyávaság, szadizmus, hatalomféltés, hitetlenség.. .

Krisztus lepecsételt sírja körül is ott köröznek a vádoló lelkiisme
ret darazsai. Azok egyenletes zümmögése hallható a sír őrzéséről szóló 
szakasz mögött. Darázscsípés érte mindazokat, akik jelentős részt vál
laltak Urunk ártatlan szenvedéséből és halálából. Itt is találó a mon
dat: Hiába futsz! Hiába a sírhoz kivezényelt őrség és minden egyéb 
mesterkedés! Félelem és belső szorongás hajtja a papi fejedelmeket és 
a farizeusokat Pilátushoz. A tőle kért őrségtől és a főpapi pecséttől 
remélik egy esetleges családi kísérlet megelőzését. így maga az ellen
ség kénytelen gondoskodni arról, hogy minden rendben történjék, és 
eleve kirekesztessék mindenfajta családi kísérlet, mely a keresztbe és 
feltámadásba vetett hitet megsemmisíthetné. Pilátus és a főpapok, 
Jézus perének rossz lelkiismeretű bírái számára, Jézus sírbahelyezésé- 
vel a „Názáreti Jézus” ügye befejezett és elintézett ügynek számított. 
Végre! A földi bíróság mindig örül, ha egy-egy kínos ügy aktáit az 
irattárba küldheti. De Jézus bíráinak Krisztus sírbahelyezése- után sem 
nyugodt az éjszakájuk. Hallják a darazsak zümmögését! Még életében 
azt mondta: Harmadnapra feltámadok! — Tanítványaitól kiinduló
csalásra nyilván maguk sem gondoltak komolyan. Nyugtalanságuk alapja 
nyilván mélyebb beágyazottságú, és ez Pilátusnál is így lehet. Mert 
mi más tehetné őt egyszerre olyan szolgálatkésszé és engedékennyé, 
aki ártatlanságban mosta kezét, és a vádlókat formálisan kidobta, 
amikor kijelenti: Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek vérétől. Ti 
feleltek érte! (Mt 27,24) Most pedig egyből megadja az őrséget azzal 
az utasítással: Őriztessétek, ahogy jónak látjátok. Nyilván őt is meg
csíphette egyik a Krisztus sírja körül köröző rossz lelkiismeret dara
zsaiból!

De a Krisztus lepecsételt sírja körül nemcsak a rossz lelkiismeret 
darazsai köröztek, hanem új tanítványi arcok is felvillannak. A halott 
Jézus felett feljövőben van a húsvéti hajnalcsillag. Isten maga gon
doskodik erről. A megfutamodott tanítványok helyébe férfiak lépnek, 
akik félelemből a háttérben maradtak Jézus életében. Arimátiai József, 
a jómódú tanácstag, és Nikodémus, az írástudó, aki egykor az éjszaka 
csendjében jött Jézushoz. József, aki maga is tanítványa volt Jézus
nak, és maga is várta Isten országát, de eddig a zsidóktól való félelem 
miatt véka alá rejtette tanítványságát, most hirtelen nekibátorodik, 
és kikéri az akasztott holttestét! És Nikodémus, aki „Izráel tanítója”, 
mirhából és aloéból való kenetet hoz, mintegy száz fontot (Jn 19,39), 
beáll segédmunkásnak, mikor Jézust leveszik a keresztről és sírba he
lyezik. Hozzájuk csatlakoznak az asszonyok, akik azután utolsókként 
jönnek el a sírtól. Egy egészen új, különös tanítványi sereg, mely itt 
egybegyülekezett. Nincs már köztük egy sem azok közül, akiket Jézus
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magával vitt az útra, -amikor „felment Jeruzsálembe.” Mert Jánosról 
sem történik említés. Az előbbiek most a zsidóktól való félelmük miatt 
csukott ajtók mögött búsulnak és bizonytalankodnak. Valóban elég 
különös, hogy egyikük sem emlékszik a háromszor is hallott prognózis 
záróakkordjára: „ . . .  és harmadnap feltámadnia” . Isten maga őrködik 
terve felett. Maga az ellenség kénytelen róla gondoskodni, hogy fele
désbe ne merüljön! Mert nem mi őrizzük az evangéliumot, nem mi 
őrizzük az egyházat és a tervet, hanem Isten maga. Mi megtagadjuk 
őt, ö  hű marad, Ö magát meg nem tagadhatja!

Krisztus lepecsételt sírja felett feljövőben van Húsvét világossága. 
Keresztyén gyülekezet nem emlékezhet Krisztus szenvedésére és halá
lára úgy, hogy megáll a csukott sírnál. Urunkat valóban és valósággal 
eltemették. így került bele hitvallásunkba-. „Eltemettetett”, — ez lesz 
egyszer mindnyájunk földi életének vége is. De a hívő gyülekezet né
hány nap múlva újra húsvéti éneket énekel: Jézus él! Én is vele. . .  
És ez a hívő gyülekezet egyben azt is tudja, hogy az örök élettel kap
csolatos hitetlenség régi és új fajtáit csak maga a feltámadt és élő Űr 
Jézus győzheti le. És ez a hívő gyülekezet egyben azt is tudja, hogy a 
lelki darázscsípés egyetlen orvossága a Krisztustól kért és kapott bűn
bocsánat.

Jézus sírja még többet is jelent számunkra. Egykor így tanultuk az 
iskolában: „Eltemettettünk vele együtt a keresztség által a halálba, hogy 
amiképpen az Atya az ő dicsősége által feltámasztotta Krisztust a 
halottak közül, azonképpen mi is új életben járjunk.” És Luther arra 
tanított, hogy ez naponkénti feladat. Naponként új embernek kell elő
jönnie és feltámadnia, hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban 
örökké éljen.

Az idei böjti emlékezés igazi gyümölcse éppen abból támad, ha 
mi valóban naponként Krisztus halála és feltámadása erejéből élünk. 
Azok közösségében, akik Arimátiai Józsefhez hasonlóan várják Isten 
országát. Nikodémus mellé letelepedve, hogy Jézus igéje élővé legyen 
bennünk s az újjászületés útján valóban új emberekké legyünk. Hogy 
hitünk és életünk hálás hitvallásává legyen nemcsak a „Soha én ezt 
nem tudom meghálálni, Jézusom. . . ” , hanem az is, amit legelőször 
éppen Nikodémus hallhatott: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta. . . ”

H. Martin és P. Schmutzler nyomán 
Weltler Rezső
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A z igehirdető műhelye

BÖJT 1. V A S Á R N A P J A

Zsid 4,14—16 

Textus és exegézis

14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az 
Isten Fia, valljuk csak meg hitünket továbbra is szilárdan!

Perikópáiik vezet át a levél II. főrészéhez (4, 14—10, 18), újra felvéve 
a 2, 17—18-ban már érintett fonalat, mint főtémát, ami Krisztus főpapi 
tiszte. (Káldy: Bev., 178. o.) Textusunk azonban e jellege ellenére is meg
lehetősen önálló egység. Terminológiájának jó megértése és transzponá
lása rendkívül fontos az igehirdetés szempontjából. (Csak a főbb fogal
makat érintjük.)

A kezdő particípium pozitív megalapozása a rákövetkező, majd a 16. 
v.-ben kicsúcsosodó intésnek. „Nagy” : „Mivel véghezviszi, amire a földi 
főpap nem volt képes.” (Michel) Az „egek” többesszáma mennyei szfé
rákra utal, ami vallástörténetileg is közkeletű fogalom, s nemcsak a zsidó 
apokaliptikában. Lényeg: Jézus „áttörte”, legyőzte az embert és Istent el
választó minőségi távolságot, mely fényévekkel, vagy más emberi mér
tékkel nem fejezhető ki. Kratómen tés homologias: „ragaszkodjunk a hit
valláshoz” — de kielégítő ez a szó szerinti áttétel? (A „ragaszkodjunk 
vallásunkhoz” fordítás kétségbeejtően rossz, inkább csak félreértést kelt, 
felekezetileg" értik.) A homológia: hitünk megvallása, mind kultikus, 
mind általános értelemben. Hogy mögötte fix szövegű Credo van-e, az 
vitás, de sem liturgikus-objektív, sem egyéni-szubjektív értelmezését nem 
lehet kizárni. Kasemann a'Das wandernde Gottesvolk-ban (110) inkább 
előbbit hangsúlyozza: „A kultikus homológia Krisztusnak mint »a hit fe- 
jedelmének« követésére hívja fel Isten népét.” Mivel a levél megneve
zetten címzettjeit, akik korántsem feltétlenül zsidókeresztyének, az a 
veszély fenyegette, hogy visszaolvadnak a pogányságba és kikopnak a 
gyülekezetből (3, 12; 10, 25) és nem lesz se ünnepi, se köznapi hitmegval- 
lásuk, az intést ennek megfelelően igyekeztem fordítani.

15. Hiszen főpapunk nem olyan, aki ne lenne képes részvéttel nézni 
esendőségünket, hanem olyan, aki teljesen úgy, mint mi, kísértéseken 
ment át — de bűn nélkül.

Az előző vers kezdő alapállításának negatív párhuzamosa vezeti be 
ezt a mondatot (echontes — ou gar echomen), mely pozitívumba megy át. 
Sympathésai: „együtt szenvedni”, részvéttel lenni. Michel: ne lélektani
lag, hanem egzisztenciálisan értsük; ne hellénisztikus, hanem radikális 
értelemben — a Megdicsőült együtt szenved a megkísértett gyengeségé
vel. Astheneiai: „gyengeségek” =  esendőségünk, testileg-lelkileg egyaránt, 
s általában kísérthetőségünk, botladozásunk. Pepeirasmenon: part. per/, 
pass. Rienecker: „Kísértésben lenni nemcsak a természetes élet ismer
tetőjele, hanem éppen a keresztyéné csak igazán. — A szerző Jézus bűn- 
telenségét nem isteni természete egyszerű következményének tulajdonít
ja, hanem tudatos döntés és feszült harc eredményének. V. ö. 5, 7—9; 12, 
2—4. Jézus bűntelenségének ezzel a szemléltetésével egyedül áll a szerző
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az ÚT-ban.” Schneider: „Jézus olyan ember volt, mint mi, de lényének 
magvában egészen más volt.” Inkább alapmagatartásában! Bengel: „Ami 
az értelmet illeti, a kísértő erők az Üdvözítő lelkét jóval élesebben ha
tották át, mint minket, gyengéket, akiknek nem oly kifinomult az értel
münk; ami pedig az akaratot illeti, a kísértés rohamát Ö ugyanazzal a 
gyorsasággal verte le, ahogy egy vízcseppnek ellenáll a tűz. Ö tehát meg
tapasztalta, mekkora erő szükséges ahhoz, hogy a kísértésnek győzelme
sen ellenálljunk.” „Bűn nélkül” : inkább csak félreértés elkerülése végett, 
különösebb hangsúly nélkül.

16. Járuljunk hát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat 
nyerjünk és kegyelmet találjunk, segítségül szükség idejére.

Ez a tulajdonképpeni parainézis, ezt készítették élő az eddigiek. 
Erchómen: menjünk, közeledjünk — kultikus képet idéz, vagy inkább 
azt a lelki realitást, aminek a földi liturgia árnyéka csupán. Ha a Nagy 
Főpap már „áttört”, mi is közeledhetünk, éspedig méta parrésias: öröm
teli bizalommal, teljes nyíltsággal, bátran (mindezt magában foglalja a 
parrésia). Vulgata: cum fiducia. Luther: „Menjünk tehát hivő bizodalom- 
mal kegyelmének trónjához, ne akadályozzon lelkiismereti kétely, vagy 
bűneink miatti félelem.” „A kegyelem trónja” : tkp. Isten hebraisztikus 
körülírása. Egyébként a rabbinista hagyomány egyes imádságai arra ké
rik Istent, hogy Izsák fiainak bűnei fölött ítélkezvén üljön át az „igazság 
trónjáról” a „kegyelem trónjára” . „Irgalmat nyerni” +  „kegyelmet ta
lálni” : fokozó párhuzam s nem liturgikus frázis. Eis eukairon boétheian: 
„zu rechtzeitiger Hilfe”, kellő időben jövő segítségül. Obendiek: „S mind
ez nem elkésve, hanem úgy, hogy megtaláljuk az isteni segítséget az Isten 
ajándékozta időpontban” ; Olfert Ricard: „épp a legjobb órában s azt, 
amire szükségünk van” — persze magasabb „felmérés” alapján.

Lásd még: LP., 1958. 58. o. (Meditáció.) Ének: 175, 184, 782.
A bizalom forrásai

„Nemcsak kenyérrel él az ember” — már szállóigévé lett ez a jézusi 
kijelentés. Nyilván azért, mert igaz volta mind máig mély benyomást 
kelt. A lélek sem élhet meg „levegő” nélkül. Ilyen például a bizalom. 
Megdöbbentő tapasztalat, hogy adott és kapott bizalom nélkül úgyszólván 
megfullad az ember, személyisége eltorzul, valahogy elértelmetlenedik az 
élete, ami a legkülönbözőbb érthető, vagy éppen érthetetlen tünetekben 
nyilvánulhat meg. Jól tudjuk, hogy a bizalmatlanság légköre mennyi ve
szélyt idéz fel nemcsak az egyéni, de a családi, vagy munkatársi együt
tesben is, vagy épp nemzetközi szinten. Ez az ige a bizalom éltető forrá
sait akarja megnyitni számunkra — persze nem kritikátlan általánosság
ban, hanem konkrét iránymutatással.

1. Hit és hitvallás — itt ered a bizalom forrása, ha néha úgy tűnik 
is, hogy búvópatakként. A kettő közül közvetlenül csak ' a hitvallás 
tapasztalható, de ha igazi, mögötte kell állnia a hitnek, mint a hegyoldal
ban kibuggyanó forrás mögött a láthatatlan, de valóságos víztartaléknak. 
A módern_embernek persze eszébe juthat József Attila intelme: „Ne té- 
kozold bizalmadat” — de hozzá a klasszikus elv is: „Higgy, ám nézd meg, 
hogy kinek!”

Higgyünk Istennek, aki a maga részéről „beindította” a bizalmat. 
Hogyan? Dietrich Bonhoeffer, a modern kor egyik legjelentősebb hittu
dósa, aki éppen negyedszázada élte utolsó hónapjait s mind kivégzéséig 
ebbe a hitbe fogózott, így ír erről: „Az ember iránti szeretetből lesz Isten 
emberré. Nem a legtökéletesebb embert keresi, hogy azzal lépjen közös
ségre, hanem tényleges emberi mivoltunkat veszi magára. Jézus Krisztus
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nem valamiféle magas emberség megdicsőülése, hanem Isten igenje a 
valóságos emberre; nem a bíró szenvedélytelen igenje, hanem az együtt
érzőnek irgalmas igenje. Ez az igen foglalja magába a teljes életet és a 
világ minden reménységét.”

(Helyszűke miatt itt most csak utalok — kidolgozatlanul — beépít
hető szempontokra. Egyházak, vallások, papok, főpapok tökéletlensége s 
kudarcai, és a Nagy Főpap tökéletessége, aki egybefogott minden emberit 
és emberfölöttit és „utat vágott”, hitlehetőséget teremtett, mindent elő
legezve, ajándékozva. Ö teremtett közösségbizalom-alapot. Erre ráállni: 
hitvallás, közösségvállalás, pl. a gyülekezettel; istentiszteletünk nem lelki 
parádé, igazak díszkiállítása, hanem megnyílás, belső csatasorba állás a 
szeretet, közösség és bizalom köznapi gyakorlására. A kettő együtt hitval
lás; egyik sem nélkülözhető!)

2. Kísértés és szenvedés — vele! Ez az élet menetrendjében úgyis 
benne van, még ha számunkra „terven felüli” is, de ha el tudjuk komo
lyan fogadni, hogy kísértés és szenvedés az Istennek ránk méretezett jó 
tervében is szerepel és funkciója van, hogy érleljen és szolgálatképessé 
formáljon, akkor hatalmas előrevivő erővé minősülhet át! Erre Jézus 
nem úgy biztat, mint „aki sorsunktól idegen” , hanem úgy, mint aki a leg
nagyobb terhet, a világ bűnét vette Vállára, s nem csupán elvi részvéttel 
„szívére”. (József A.: Vigasz.) Mellesleg: a modern lélektan szerint is nél
külözhetetlen a személyiség fejlődéséhez szenvedéseinknek, tökéletlensé
günk tudatának és sorsunknak vállalása, tudatos hordozása. Jellemző, 
hogy a Zsid. tud a szorongatott gyülekezetről, de szinte mintha nem tud
na a külső szorongatóról — az igazi ugyanis bennünk van, saját nyomo
rult önféltésünk és önérvényesítésünk, mondjuk egyházi lakkozású ki
adásban. „Fent” sokkal jobban látják mélységeinket — Jézus mindezt át
élte !

3. Tehermentesülés és feltöltődés. A tulajdonképpeni teher: bevallat - 
lan önzésünk, bűneink. De Isten előtt nincs mit leplezni, ahogy egy igazi 
orvossal szemben ostobaság alakoskodni. Csak a megragadott bűnbocsá
nat tehermentesít, s egyben feltölt szolgáló energiákkal, mert azokra sű
rűn van szükségünk nekünk is, másoknak is. Csak „kontakt hiba” ne 
legyen Urunk és embertársaink párhuzamos vállalásában! így szabadít 
fel Krisztus a bizalom: az előlegezett szeretet életstílusára.

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Zsid 4, 14—16-hoz

Miért főpapunk Jézus? „Áthatolt az egeken”, mit kell ezen érteni: 
mennyből való alászállását, vagy mennybemenetelét? hogyan értsük ezt 
a szót: „egeken” ? Azt a tanítást halljuk, hogy „a vallás nem üdvözít”. 
Mit jelent akkor ez a felszólítás, hogy „ragaszkodjunk vallásunkhoz” ? 
(13) — Miért indul meg Jézus a mi gyarlóságainkon, miért nem közömbös 
előtte az ember élete ? Miben nyilvánul meg az ő „megindulása” ? Isten 
fia miért böjtölt a pusztában? Mit jelent az „evangélikus” böjt, mi az 
értelme, tartalma? (13) — Mi az összefüggés a kegyelem királyi széke és 
az ítélőszék között (2Kor 5, 10) ? A kegyelem királyi székéhez való járulás 
összefügg-e a templomba járással? Hogyan járulhat a földön élő ember a 
kegyelem királyi székéhez? Mit jelent az, hogy „alkalmas időben való 
segítségül”, van alkalmatlan idő is? (13) — Mi a kísértés? Honnan, kitől 
ered? Mi a kísértés célja? (Ezek a kérdések foglalkoztatták leginkább a 
bibliaóra résztvevőit.) A kísértés gyötrelmes dolog, bűnre csábít, próbára 
tesz, szembeállít Istennel, tőle akar elszakítani. Mit jelentett Jézus szá
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mára a kísértés? Neki sem volt könnjiű a helyzete. Nagy dolog, hogy Jé
zus szolidáris velünk, nem kívülről, idegenül szemléli küzdelmünket. (23) 
— Jézus áthatolt az egeken, mennybe ment, azért jutott a mennybe, mert 
legyőzte a kísértést, mert igaz volt, egészen igaz. Aki vétkezett, fél, sze
retne menekülni a felelősségrevonás elől. Isten elől nem lehet menekülni. 
A megtérő bűnösnek szíve szerint megbocsát. (23) — A kegyelem királyi 
széke a kereszt? A bűnbocsánat helyét jelöli? Mit jelent Istenhez járul
ni? Csak az imádkozást? Hogyan, s mivel ragaszkodunk vallásunkhoz? 
Mindennapi munkánkban? Igazában nem is a valláshoz kell ragaszkodni, 
hanem Krisztushoz. (23)

BÖJT 2. V A S Á R N A P J A

Csel 20,17—24 

A textusról

Alapigénk nem szorul különösebb magyarázatra. Problémamentes.
Érdekessége: ez az egyetlen alkalom, amikor az Acta szerint Pál ki

zárólag férfigyülekezethez szól. Az efezusi vének nagyon közel álltak az 
apostolhoz. Ez érződik a mondanivaló hangján is, de ezt a lelki közelsé
get még jobban aláhúzza az a tény, hogy Pál, akinek sietős az útja, s 
ezért időtakarékosságból elhajózik Efezus mellett, mégsem akar búcsúzás 
nélkül Jeruzsálembe jutni. Ezért az efezusi presbiteri ülést vagy konfe
renciát Miletuszban hívja össze, s az efezusi presbiterek meg is jelennek 
azon, hogy utoljára hallhassák őt. A presbiter itt hivatalt viselő keresz
tyén, akiket az apostol a Szentiéleknek engedelmeskedve rendelt a gyü
lekezetbe. Ez azért említendő, mert a presbiter megjelölés nemegyszer 
csupán életkort jelent.

Tartalma: Pál az efezusi vének figyelmét mindenekelőtt az elmúlt 
három évre irányítja. Sehol sem időzött olyan soká, mint Efezusban. Ide
jét jól kihasználta. Szolgálat jegyében telt az el. Ennél a szolgálatnál 
nemcsak az a fontos, hogy kinek szól, hanem kitől vette. Nemcsak az 
iránya, hanem a forrása is fontos: az Úrtól vettem. Igehirdetésének és 
tanításának két állandó pontja: térjetek meg Istenhez — higgyetek Jézus 
Krisztusban! Ez Isten kegyelmének evangéliuma, az a jó hír, amelyet 
egyedül érdemes elmondani, s amelyre érdemes életünket is rátenni. Pál 
azután az efezusi presbiterek figyelmét a holnapra irányítja. Programját 
nem önhatalmúan állítja össze. A Lélek kényszere alatt áll és dönt. A jö
vőről ő sem tud többet, mint más földi halandó, de annyi biztosnak lát
szik: fogság és nyomorúság vár reá. Ez a felismerés azonban sem nem 
örömrontó, sem szolgálatbénító az ő életében, sőt arra serkenti, hogy fu
tását folytassa és bevégezze.

Csonkasága: Textusunk az egész eseménynek csupán egy részét ele
veníti meg. Csonkaságának hátránya, hogy lényeges mondanivaló (pl. 28. 
és 35. versek) nem került szóba, előnye, hogy nem forgácsolódik szét 
figyelmünk a készülésnél, időnk a szószéken. Az Űr egyik szolgájáról és 
annak szolgálatáról szólhatunk úgy, hogy közben Pál apostol mindjobban 
háttérbe szorul, s akit szolgál, Jézus Krisztus lesz naggyá.
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Meditáció
A búcsúprédikáció könnyen sírásban és siratásban reked meg. Ez a 

kísértés Pál apostolnál is fennáll. Búcsúprédikációjában maga is szól a 
könnyekről, sor kerül a sírásra is. Ez nem is baj. Az a lelkipásztor és ige
hirdető, aki nem tud sírni önmaga, vagy gyülekezete felett, és gyülekeze
tével együtt béres lelkűiéiről állít ki magának bizonyítványt, s az a gyü
lekezet, amely nem tud könnyet ejteni még ilyen nehéz órában sem, jól 
tenné, ha meggondolná, hogy a régi egyháznak volt egy imádsága, amely
ben a gyülekezet a könnyek ajándékáért könyörgött Istenhez. Mégis az 
ilyen búcsúzás nemcsak sírásra és siratásra adatott, hanem elsősorban 
számadásra és bizonyságtételre. S ilyenkor a számadás mindig fokozottan 
komoly, mert summázás — életünk egy részének a lezárása — s a bi
zonyságtétel is fokozottan figyelemreméltó, mert amit ilyenkor mondunk, 
az alaposan átgondolt és megszűrt szokott lenni. Pál apostol az elmúlt 
három év munkájára gondolva túlzás nélkül mondhatja, hogy semmitől 
sem vonogattam magamat, ami hasznos. Azért jó lesz most felvetni a 
kérdést, mi az, amit semmiképpen sem szabad a gyülekezettől megvonni, 
amire a gyülekezetnek mindenképpen szüksége van, amiből él, s ami 
nélkül elsorvad? Pál apostol három dologra irányítja a ma gyülekezeté
nek a figyelmét.

„Hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házan
ként az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézusban való hit felől.” 
Munkájának élvonalában tehát az igehirdetés áll, éspedig bizonyságtevés 
formájában. Egyszóval a kerygma. Isten kegyelmének evangéliumát szól
ta, s az, hogy nyilvánosan vagy házanként, zsidóknak vagy görögöknek 
tette ezt, tulajdonképpen másodrendű kérdés, mert a döntő mindig nem 
a hol, vagy a hogyan, mégcsak nem is a kinek, hanem a mit. Pontosab
ban a Kit. Ebben Pál apostol igen jó tanítómester mindannyiunknak, igé- 
hirdetőknek és hallgatóknak egyaránt. A kerygma u. i. mindig itt kezdő
dik: térjetek meg Istenhez és ezzel folytatódik: higgyetek a Jézus Krisz
tusban. Erről tett három éven át tanúbizonyságot Efezusban is, mint 
olyan, aki maga is Isten kegyelmének evangéliumából él.

A kerygma mellett a diakóniát említi, mint munkaterületet. „Csak
hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot.” Pál 
apostol tulajdonképpen mindig egyidejűén említi a kerygma mellett a 
diakóniát, az igehirdetés és tanítás mellett, a szeretetszolgálatot. Ahol az 
Ige világossága ragyog, ott melege is érződik. A kerygma és a diakónia 
édestestvérek. Persze ez a szolgálat ma lényegesen más, mint volt Pál 
apostolnál, de annál is más, mint például a múlt században. A korsók 
különbözőek lehetnek, de a forrás mindig ugyanaz. Hadd szemléltessük 
ezt egy történeti példán. A 19. század első felében, amikor a nagyvárosok 
iparosodása megkezdődött, egy római katolikus papból lett evangélikus 
lelkész Gossner János igeszolgálata nyomán keletkeztek az első gyermek- 
gondozó otthonok, indult meg a szervezett beteglátogató szolgálat, s épült 
meg nem egy kórház és szeretetintézmény. Ma ezeket a szolgálatokat 
meglátta és ellátja az állam, a társadalom, a „világ” is, s igaza van annak 
a lelkésznek, aki azt állította, hogy az egyháznak minden alkalommal 
hála-istentiszteletet kellene tartania valahányszor a világ egy eddig őál
tala végzett szolgálatot magára vállal, s becsülettel el is végez, s nem 
azon kellene keseregnie, hogy újabb munkaterületet veszített el. Az u. i. 
akad a világban még mindig elég. A Gossner-misszió például 1956-ban 
Indiában, Angoában kórházakat létesített, s tart fenn, abban az ország
ban, ahol ma még nem természetes, hogy a betegnek a kórházban a he
lye. A diakónia formája, kerete ma más, mint azelőtt, de forrása ma is
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az, mint Pál apostol idejében, Isten kegyelmének az evangéliuma. Jézus 
Krisztus, aki maga is lehajolt a gutaütötthöz, s letérdelt tanítványai elé, 
hogy lábukat megmossa, aki kenyeret tört az éhezőnek, ezt a szolgálatot 
ma gyülekezetétől várja, amelyet arra rendelt és képesített, hogy a világ 
világossága legyen. Tehát nem reflektor, amely vakít, de nem is hátsó
lámpa, amelyet csak az lát, aki utánunk jön, hanem világosság, mely 
mindenkinek szól és világít. Valóban a korsók különbözőek, de a forrás 
mindig ugyanaz. Akinek a szeme azonban a korsón felejtődik, s azon ke
sereg, hogy az ma mák, mint volt a kánai menyegző korsója, vagy a sa- 
máriai asszonyé, az még nem ízlelte meg igazában a forrást. Ez a szol
gálat persze mindenkit mozgósít, lelkipásztort, presbitert és hivatalt nem 
viselő névtelen keresztyént, mert ha valahol, hát itt érvényes az, hogy a 
gyülekezet nem egy ember, hanem egy test, amelynek sok tagja van.

A kerygma és diakónia mellett Pál apostol munkáját, amelyet Efe- 
zusban végzett koinoniának tartja. Látszólag ugyan nincs szó, lényegileg 
az egész búcsúbeszédet és találkozást ez a koinonia hatja át és tartja ösz- 
sze. Itt több ponton is világosan lép elénk. Mindenekelőtt abban, hogy az 
apostol nem akar búcsúzás nélkül elmenni azoktól, akiket szeret. Pedig 
nem ér rá, nagyon is siet, hogy pünkösdre Jeruzsálemben lehessen. Mégis 
van ideje az övéi számára. Ez minden közösség egyik alapfeltétele. Nin
csen nagy bizodalmunk az olyan fogorvoshoz sem, akinek a nyugtalansá
ga elárulja, hogy alig várja, hogy azt mondhassa: kérem a következőt. — 
Ez a koinonia kifejezésre jut abban a függetlenségben is, amely az apos
tol viszonyát gyülekezetéhez jellemzi. Az igazi közösség, s ez talán egyik 
legmélyebb titka, tud független lenni. Ez a függetlenség kifejezésre jut 
például abban, hogy Pál apostol az evangéliumot, mind zsidóknak, mind 
görögöknek hirdeti. Nem csak zsidóknak vagy csak görögöknek, hanem 
zsidóknak és görögöknek. Ez a függetlenség abban is kifejeződik, hogy 
most Jeruzsálembe megy, sem könny, sem következendők, fogság és nyo
morúság nem tudják visszatartani. Aki hisz, mindig az életével fizet. 
Ugyanakkor az igazi közösség nem tűr semmiféle elszigetelést, a má
siktól. Ettől az elszigeteléstől Pált megóvta az a nagy alázatosság, amely- 
lyel hívei között élt és munkálkodott, a megízetlenéstől pedig megóvta, 
a feladat, melyet Urától vett és kész elvégezni. Aki Istentől kapott élet
feladatát felismerte, s akinek útiprogramját a Lélek maga állítja össze, 
csak az képes arra, hogy egyszerre lehessen tanítvány és testvér egy
aránt. Assisi Ferenccel történt, hogy útja során váratlanul egy csapat 
bélpoklos koldus között találta magát. Megsajnálta a szerencsétleneket 
és minden pénzét odaszórta nekik. Amikor később útja ismét arra ve
zetett, hamarosan újra körülvették őt a szerencsétlenek s várták a pénzt. 
De Assisi Ferenc ezúttal nem pénzt adott nekik. Többet annál. Leszállt 
lováról és ott maradt közöttük. Szolgált nekik és közösséget vállalt ve
lük. Ahol ez, leszállani a lóról és szolgálni szeretetben hiányzik, ott fe- 
csegővé lesz az igehirdető. S fecsegőt sehol sem vesznek komolyan, a 
kegyes fecsegőt legkevésbé. Pál példája biztatás és reménység. Lehetek, 
lehetünk mi is tanítványok, tanúk és testvérek.

Weltler Ödön

Laikus kérdések és szempontok Csel 20, 17—24-hez

Ott látom az erről való prédikálás nehézségét, hogy ha a lelkész 
ilyen hangot üt meg a szószéken, akkor öndicsérésnek és siránkozásnak 
tűnik. Általában nem szeretem, ha sajnáltatja magát a pap, vagy mind
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untalan saját magával példálózik. A papi hivatású embernek könnyebb 
hite vállalásáról beszélni, mert „hivatalból” teheti, de vajon kívánhatja-e 
ezt mindenkitől? (4) — Szükségesnek érezném, hogy Pál szavai alátá
masztására a lelkész elmondana néhány történetet az apostol efezusi 
tartózkodása idejéből, mert én nem ismerem annyira az életét. Pál „be- 
lemenős” ember volt, bátran vállalta a feladatával együtt járó nehézsége
ket is. (4) — Néha azt hiszem, nehézségek között könnyebb hívőnek 
megmaradni, mint amikor közömbösséggel találja magát szemben az em
ber. (4) — Az itteni beszéd tipikus „búcsúprédikáció”, de hogyan lesz 
ebből olyan böjti, Krisztusra mutató igehirdetés, ami után még szám
talan alkalommal fog szolgálni a pap? — Lehetne kihúzni a vonalat 
valahogy a lelkész és a presbiterek közötti viszony mai problematiká
jáig? Pál még elmondhatta: „Ti tudjátok, hogyan viselkedtem közte- 
tek” . . .  de vajon tudja-e ma egy városi egyháztag, hogyan állja meg a 
helyét lelkésze a magánügyeit illetően?! (4) — Nekem ez a mondat tet
szett: bizonyságot tettem a Jézusban való hit felől. Tehát nem rábe
szélt és nem kényszerített, hanem csak bemutatta ezt a lehetőséget is. 
Mindig örülök, amikor olyan prédikációt hallok, amelyben a döntést 
reám bízzák(!) és nem jelentik ki, hogy a keresztyénségen kívül semmi 
komoly alternatíva nincs! — Két szót emelek ki: „csakhogy” és „öröm
mel” — Azt szeretném, ha az én számomra nem emelni, hanem inkább 
alacsonyabbra tenni törekednék a lelkész a mércét, mivel én még össze
hasonlítani sem merem magamat Pál apostollal, nemhogy kijelenteni, 
hogy úgy szeretnék élni, mint ő. (4)

BÖJT 3. V A S Á R N A P J A  

Jel 5,1—9 

A vasárnap jellege

Krisztus meghalt bűneinkért: Az Isten Báránya. — Oculi vasárnap 
neve a 25. zsolt. 15. verséből származik. Benne a Krisztusra tekintő 
egyház bizodalma szólal meg. Krisztus győzött.

Az alapige összefüggése

János tudatosan az ÓT-ra támaszkodik, annak prófétai igéihez 
kapcsolódik és annak igazságtartalmára épít. Az utolsó dolgokról szól 
józan tartózkodással és nem időpontokat találgat. A gyülekezetét akarja 
erősíteni, az életharcra felkészíteni. Feltárja a történelem rejtett értel
mét, Istenhez való viszonyát. A figyelmet „arra a harcra irányítja, 
mely az ég és a föld között folyik, de amely Jézus Krisztus halálával 
és feltámadásával győzelmesen megy előre és győzelmesen fejeződik 
be.” (Káldy: Bev. az USz-be 217. 1.) Ezért mindenütt a megdicsőült 
Krisztus áll a középpontban. „Az ítéletre és szabadításra jövő dicső
séges Krisztus felé néz vágyakozással és reménységgel János és vele 
együtt a gyülekezet. — A könyv 7 nagyobb részre tagolódik.” Igénk 
a második részhez tartozik 4,1—8,1, mely a hét pecsét látomását közli. 
„A  látomások során János először a mennyei istentiszteletbe nyer be
tekintést. Krisztus idehívja Jánost, hogy megmutassa néki, aminek 
ezután meg kell lennie.” A hét pecsétes könyvet — amely Isten ren
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delkezését tartalmazza az utolsó idő eseményeire vonatkozólag — csak 
Jézus tudja felbontani, mert halála által legyőzte a bűn és a halál 
hatalmát. Csak Jézusnak van hatalma arra, hogy elindítsa az apoka
liptikus történést. Ami végbemegy, az mind Jézus győzelme jegyében 
folyik. Ö bocsátja a megpróbáltatások sorát a világra és ő őrzi a gyü
lekezetei a megpróbáltatások között. Ezért csendül fel a mennyei szen
télyben a hódolatnak és a hálaadásnak „új éneke” . (U. o.)

Az alapigéről

1. A trónon ültő nem nevezi meg, csak sejteti, hogy ez a világ
mindenséget kormányzó Isten. Egy könyvtekercs van a jobbján. Kívül- 
belül látszik az írás, 7 pecsét őrzi a titkát. Tartalmáról itt nincs szó, 
de a továbbiakban ez mintegy realizálódik. Isten végzése a világ sor
sáról. 2. Angyal teszi fel a kérdést, ki volna méltó a könyvet felnyitni.
3. Az egész világmindenségben nincs ilyen. 4. Ezért János sírva jajgat.
5. Ekkor a 24 Vén közül az egyik szól Jánosnak, hogy ne sírjon, mert 
van valaki, aki méltó erre. Neve helyett ÓT-i messiás képzeteket mond: 
Juda oroszlánja (Gen 49,9), Dávid gyökere (Es 11.). A ridza nemcsak 
gyökér, hanem hajtás is. 6. Ekkor János felfedezi a trón mellett állani 
a Bárányt. Nem valami magával tehetetlen áldozati bárányka. Áldozati 
állat, de Isten leikével gazdag. A szarv a hatalom, erő jele, a 7-es 
szám a teljesség száma. 7. A Bárány elveszi Istentől a könyvet, 8. erre 
a mennyei kar leborul előtte. Ezeknél hárfa van, istentiszteleti hang
szer, aranypoharak a tömjén számára, jó illat keltésére, de ez itt a 
szentek imádsága. 9. A kar „új éneket” énekel a Bárány hódolatára, 
aki sokakat megváltott Istennek halálával. Az „új ének” a zsoltárok
ból ismerős (33,3; 40,4 stb.), akkor éneklik, ha új kegyelmet kapnak. 
Az UT-ban az „új” egyben eschatológikus is.

Valljuk meg őszintén, hogy az alapige távoli és nehezen érthető, 
mint egy ódon festmény. Jelképes, mint egy jelmezes drámai játék a 
színpadon. — A képzeteket természetesen ismernünk kell, de a vilá
gért se bonyolódjunk bele ezek magyarázásába, mert menthetetlenül 
beleveszünk s elszalad a legértékesebb idő.

Az alapige üzenete
Az élő Jézust állítja elénk, aki az életet egy sajátságos úton nyerte 

el. Győzött önmaga halálraadásával. (Mivel az áldozat fogalma proble
matikus, mellőzni vagyok kénytelen! Lásd Fitzer tanulmányait!) Ezért 
cselekvő része van a világ eseményeinek irányításában. („Nékem ada
tott minden hatalom. . . ” Mt 28,18.) Ez követői számára a legnagyobb 
vigasztalás. („Nem hagylak titeket árvákul. .. ” Jn 14,18.) Utat mutat 
azoknak, akik még nem érték el a nyugalom helyét.

Az üzenet továbbgondolása

A szenvedő és megfeszített Jézus élő volta tanúsítja, hirdeti leg
élesebben a szolgáló, segítő, építő élet diadalát, legyőzhetetlenségét. 
Nem erővel, sem hatalommal, hanem az Űr Leikével lehet élni, dolgozni 
igazán. Aki ezt komolyan hiszi, annak leikéből előtör a hálaadás a 
„szent győzedelmes élet”-ért, „melyből erő fakad” , mert „A bűnt az 
Űr legyőzte, mindent elvégezett. (A harc ki van már küzdve, győztes 
lett a kereszt.) Hall. 175. ének. Vagy Handel csodálatos dallamával a
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773. énekünk „Győzelmet vettél, ó Feltámadott. /  Örök nagy dicsőség 
a diadalod.” — Mi még leginkább csak a keresztet látjuk, valami 
vissza-visszatérő, lehangoló kudarcot.

A rakéták és űrhajók korában tudjuk, hogy ezek mozgatása meny
nyire bonyolult, komplex feladat. Hát még az egész világ mozgatása! 
Hogy mi közünk van ehhez? Az, hogy ezekben az eseményekben benne 
vagyunk mi is, a bőrünkön érezzük és a „bőrünkre megy” . Ezért evan
gélium — örömhír — minden „tudósítás”, ami eligazít abban. Ilyen 
evangélium ez az ige is. A Krisztus győzelmének himnusza, a róla szóló 
tudósítás.

És most gondoljunk életünk néhány mozzanatára. Reggel még 
könnyen hordjuk a terhet, de este már fáradtak, idegesek vagyunk. — 
Fiatalon még tékozoljuk az erőnket, fitogtatjuk fölös energiánkat, de 
később zsörtölődünk, hogy még mindig nem váltanak fel. — Egészsé
gesen tele vagyunk bizodalommal, örvendezéssel, de annak fogytán 
egyre reménytelenebbül és kétségbeejtőbben látjuk helyzetünket. — 
E földön még csak látunk valami életcélt és értelmet, de ezen túl 
valami nagy üresség tátong felénk. — Békeidőben tele vagyunk lel
kesedéssel és építő tervekkel, de ha alattunk, körülöttünk inog a talaj, 
elmegy minden kedvünk és értelmetlennek találjjik a karbantartást is. 
— Csak valahogy kihúzzuk! — sóhajtunk.

Ebbe a kuszáltságunkba cseng bele a győzelem himnusza, a Bá
rányt dicsőítő új ének, az újat munkáló, újjal megajándékozó bizony
ságtevés. Ne sírj! Kezdd újra a jót, az igazat, a megbékélést! Győzött 
Krisztus. Világot átfogó és a világot összefogó győzelem ez! Senkit 
nem zár ki, nem felejt el (9b v.). Az irányítja az eseményeket, Aki 
egyedül méltó, jogos és megfelelő — Aki nem önmagáért, múló érde
kekért vezeti azokat, hanem a teljességért.

Erre az életre mozgósít minket is. Erre ad biztatást, erőt, távla
tokat. A kálvária útját azért kell végigjárnunk, hogy lássuk: így győzött 
Jézus. Nem másként. Nem sereggel, emberfeletti hatalommal, hanem 
szenvedő, önmagát feláldozó szeretettel. Bárány. Hátát odaadta a ve
rőknek (Es 53). A bárány — ma inkább a tehetetlenség, védtelenség 
szimbóluma. „Én nem akarok áldozati bárány lenni!” — kiált fel a 
mai ember. Szegény kis bárány! Persze a farkasok felfalják, mert nem 
tud védekezni.

Jézus mégis Bárány. A csendes, néma, tűrő szolgálat értelmében. 
A terhet, rizikót is vállaló, de mindig az életet munkáló értelemben, 
mert csak ez viszi előbbre, teljességhez azt, és nem az élet kioltása, 
sterilizálása, vagy bármilyen alapú diszkriminálása.

Jézus szeretete ma is győzelemre visz. Nem látványos csatanye
résekben, de békességben, életek rendeződésében, bajban levők meg
erősítéséljen, vigasztalásában. Győz a reménytelenség, halál felett. Nem 
másokat ad halálra és nem fél a hiány látásától. Az individualista, 
immanensbe szűkült carpe diem! szemlélet helyébe bizonyítja be Isten 
világot átfogó tényleges szeretetét, amelyet Ö valósít meg, de nem a 
fejünk felett, hanem a szívünkön keresztül s amelynek jó ízét első
sorban az érzi, aki átengedi a szívét, hogy abban Isten rendelkezzék.

A civilizáció, kultúra könnyebbé, kényelmesebbé teszi az életet. 
Éljünk vele. Csak nehogy azt gondoljuk, hogy ezzel megoldódott az 
élet problémája. A civilizáció holt dolog önmagában. Nagy a kísértés, 
hogy körülvegyük magunkat holt tárgyakkal és ezzel elszakadunk az 
élettől, annak aktív munkálásától. Élvezni akarjuk. Apáink nem él
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vezni akarták és sok örömük volt benne. A mai ember sokszor „él
vezni” akarná és bizony nem egyszer bosszúságot talál. „Aki meg 
akarja tartaná a maga életét, elveszíti azt, aki elveszíti Krisztusért, meg
találja azt.” Mt 16,25.

Vegyük körül magunkat az élettel, élő embereik kérdései megoldásá
val, vesztegessük csak el időnket és életünket, és betekintést kapunk az 
örökéletbe.

Kovács Pál

Laiku,s kérdések és szempontok Jel 5,1—9-hez

Miért beszél az apostol múlt időben jövőben megtörténő esemé
nyekről? Mi a hét pecsét? Isten titkainak nem ismerése elkeserítheti-e 
az embert? Mit jelent a hétpecsétes könyv?. Mit jelent a négy élő
lény? Mit jelent a 24 vén? Ennek a képnek a szóról-szóra való értel
mezése helyes-e? (9a) — A gyülekezet nagyon sok kérdést tett föl a 
Jelenések könyve általános értelmezésével kapcsolatban. Áz igehirde
tést talán ezzel kellene kezdeni. A jehovisták tévtanai miatt határozott 
meggyőződésből fakadó biztos eligazítást várnak híveink. (9a) — Ki 
méltó arra, hogy Isten titkát, üdvtervét az emberiség elé tárja? Senki! 
Senki sem férkőzhet olyan közel Istenhez, hogy bepillantást nyerjen 
a titkok könyvének írásába. Emberi nagyratörés, önteltség, nagyképű
ség nem elég arra, hogy önmagát méltónak érezze, sőt éppen ez egy
úttal akadálya is annak. Vajon ismerjük-e méltatlan voltunkat? János 
szenved, sír ennek felismerésén. Ez a helyzet, míg az ember sírni nem 
tud méltatlanságának felismerésén. (16a) — Akad a vének közül egy, 
aki vigasztaló szóval fordul János felé: Ne sírj! Győzött Juda orosz
lánja! A haldokló Jákob elbúcsúzván fiaitól Judáról mondotta a jö
vendölést: az ő törzséből származik majd az uralkodó nemzetség. (Juda 
oroszlánja, Dávid gyökere stb.) Az erfurti dóm apsziszánaik színes ab
lakdíszítésében megtalálható az oroszlán, mint Jézus jelképe. Majdnem 
minden középkori templom bejáratánál (Jáki templom) ott látható az 
oroszlán. Vajon a mai helyzetben tud-e az egyház erőteljes vigaszta
lást nyújtani a sírók, kétségbeesettek, reménytvesztettek számára. (16a) 
— Milyen meglepő változás a bárány látása. A bárány a megáldoztatás 
képe. Szarv a hatalom jele, a szem Isten mindenütt való jelenléte. 
Jézus méltóvá lett a könyv megnyitására, mert vállalta a bárány sze
repét, megáldoztatását. Emberi győzelmek világában van-e a mai 
embernek hajlandósága Jézus áldozati halálának és győzelmének el
fogadására? A győzelmes átvette Isten könyvét, világosságra hozta 
Isten szeretetét, hirdeti és hirdetteti azt az emberek felé. Ez a „győ
zelmes” ajándékozza meg az embert az engedelmes hit, a szolgáló sze
retet, a megalkuvás nélküli igazság és áldozatos helytállás útján új 
élettel, győzelmes élettel. Ez a győzelem új éneket, Krisztus-magasz- 
talást ad a gyülekezet ajkára. (16a) — Szalonikiben a régi temetőben 
két ősrégi urnát találtak. Egyiken a felirat: „Nincs reménység!” , a 
másikon: „Krisztus az én életem”. — Pákolitz pécsi költő vallomása: 
„A mulasztás tragikumából tanultam meg magánúton az írástudók 
felelősségét. A tanulságom is tragikus, de nem pesszimista, mivel az 
ember születik és meghal és egyik felől sem kérdezik meg. Az ember 
dolga ebben a világban, hogy hazugságok, öncsalás nélkül becsületesen, 
tisztességesen, emberiesen élje le ezt az életet.” Ez a mának a hangja! 
Az egyház boldogan hirdetheti, hogy ehhez a győzelmes új élethez a 
Krisztus, a győzelmes adja az erőt. (16a)
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Adám által a bűn — Krisztus által az új élet 
Rm 5,12—17

1. Adám és Krisztus
Mai igénk széles távlatokat nyit meg előttünk, amikor emberlétünk 

alapvető kérdéseire mutat rá. Bemutatja, mit jelent embernek lenni, 
mennyi minden terheli az emberéletet, — és ugyanakkor bemutatja, 
mit jelent Jézus Krisztushoz tartozni, hogyan lehet vele és általa tisz
ta, megváltozott, erőssé tett, megújított emberi életet élni.

a) Adám igénk szerint a megtestesítője, az összefoglalása az igazi, 
a természeti, a hús és vér szerinti embernek. Maga az Ádám szó sem 
volt személynév eredetileg, hanem az embert jelentette. Adám a szim
bóluma, jelképe, összesítése, típusa az embernek. Az ő vére folyik a 
mi ereinkben, az ő tulajdonságai a mi tulajdonságaink, ő mindnyá
junk ősatyja, ami azzal a következménnyel jár, hogy őt örököltük 
magunkban. Ez az örökség azonban azért nem kellemes, mert ő a 
bűn atyja, az első vétkező, vele áradt be az embervilágba az ellent
mondás Isten akaratával szemben.

Az ember kultúrájában sokait fejlődött, a technika még nagyobb 
arányokban haladt előre, azonban az ember lelkén és erkölcsén nem 
sok változás történt. Szinte csak az ész fejlődött, ;s a többi tényező ott 
maradt változatlanul az Ádám-fokon. Ádám lelki vonásai felismerhetők 
bennünk ugyanúgy, mint ahogy az utódokban megnyilvánul ősük 
temperamentuma, tulajdonsága, szokása.

b) Jézus Krisztust küldte Isten második Adómként. Mély párhu
zam van a kettő között, mert messzire ihat mindegyiknek az öröksége. 
De ugyanakkor ez a párhuzam ellentétes párhuzammá válik, mert míg 
Adómmal betört az emberiség életfájába a bűn és halál, addig Jézu
son, a második Adómon keresztül beárad a világba a jó, Isten töké
letes és tiszta akarata.

Ha a középkor híres egyházatyjával, Anselmusszal kérdezzük: 
„Miért lett Isten emberré?’’ — itt találjuk meg rá a feleletet. Azért 
jött el az embervilágba, hogy mindeneket megváltson az Ádóm-fer- 
mészetből, és az Ádám nemzetségből, az ő nyájába, a benne hívőknek, 
tanítványainak, a keresztyén új életiben járóknak a seregébe. Jézus 
Krisztus hatása is átfogó és messzire ható, mint az Adómé, kisugár
zik a benne hivő egész világra, sőt felülmúlja az Adómét, legyőzve 
azt, mert ez sokkal erősebb, áthatóbb, aktívabb és energikusabb.

2. Ádámtól Krisztusig
Ádám tói Krisztusig hosszú az út, mert .nagy a távolság, de áldot

tak azok, akik életén Isten el tudja végezni a Jézushoz térítés csodá
ját. Mert ezek életében Ádám öröksége elhalványodiik a Krisztustól 
kapott örökség által. Ennek a jelentőségét akkor érthetjük meg iga
zán, ha néhány gondolatpárban áttekintjük, mit jelent Adóm öröksége 
és mit jelent Jézus Krisztus öröksége.

a) Ha végignézünk örökségünkön, akkor azt kell látnunk először 
is, hogy a bűnt örököltük. A  bűnt a maga egyetemes, átfogó értelmé
ben, mint rosszra való 'beállítottságot, mint a rosszra való hajlamot. 
Most a bűnt ne a büntető törvénykönyv szemüvegén nézzük, hanem 
mint az ember létét meghatározó tulajdonságot és jellemvonást. Mind-
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nyáján megtaláljuk magunkban ezt az ádámi örökséget. A bűn át
fogó valami, jelenti személyes vétkeinket, melyeik megkeserítik saját 
élethelyzetünket, amelyek vádolnak, égetnék, marnak bennünket, de 
jelenti azt is, hogy a mi bűnünk ártalmára van másoknak. Emiatt 
van annyi könny a világon, mert emberek, akiknek boldogítaniuk 
kellene egymást, kínozzák és gyötrik egymást.

Ha az első Ádámtól örököltük a -bűnt, akkor Jézus Krisztus, a má
sodik Ádám, azért jött, hogy megszabadítson minket a bűntől. Ö Isten 
ártatlan áldozati báránya, aki szenvedésével és (halálával elvette bű
neink kárhoatatását. De amit tett, nemcsak Isten és ember között jött 
létre, hanem ember és ember között is létrejött. Attól az embertől, 
akiért meghalt, nem vár mást, minthogy háláját a másik ember felé 
fordítsa. S ha az előbb azt hallattuk, hogy Ádám örökösei miatt van 
annyi könny a világon, akkor most halljuk meg az evangéliumot, 
hogy Jézus tanítványai azért vannak a világon, hogy könnyet törölje
nek, vigasztaljanak, szeretetben járjanak, életükből kiáraidjon a jézusi 
magatartás. Így tölti be Jézus életünket önmagával: megszabadít Aidám 
örökségétől.

b) Nemcsak általánosságban örököltük a bűnt, a rosszra való kész
séget, hanem egészen konkrét vonásokban is. Ádámtól örököltük az 
önzést. Ő az önszeretet atyja. Tőle örököltük azt, hogy mindent ma
gunknak! — ez az életünk jelszava. Ádám első örököse, Kain volt az, 
aki Istennek így felelt, amikor azt kérdezte: „Hol van Ábel, a te 
atyádfia?” — „Nem tudom, avagy őrizője vagyök-e én az én atyám
fiának?” (1 Móz 4,9). A másikkal való nemtörődés, a mások iránti fe
lelőtlenség a jellemzője Ádám első örökösének.

Ha az első Ádámtól örököltük az önzést, akkor a második Ádám 
azért jött, hogy megtanítson minket a szeretetre. Ha az első Ádám 
volt az önszeretet atyja, akkor a második Ádám, Jézus Krisztus, maga 
az irgalmas szeretet, amely mindig mások felé irányul, amely „hosz- 
szútűrő, kegyes, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 
nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és 
mindent e ltű r...” (1 Kor 13,4—7).

c) Örököltük az önzés természetes következményét, az egyedül
létet, a társtalanságot, a lelki árvaságot. Egyik ember idegen lehet a 
másik számára akkor is, ha sokáig él a másik közelében. A bűn és az 
önzés el tudja zárni egyik embert a másiktól, nem tud iránta fel
oldódni, nem tud vele közösségi életben élni. Ezért van a közösségi 
életnek is olyan sok fonákja, ezért nehéz az igazi közösségi élet. Ezért 
nehéz az embereknek igazi házastársi viszonyban élniük, helyes csa
ládi légkört kialakítaniuk. Ezért nehéz sok emberrel igazi munkatársi 
vagy baráti viszonyban élni.

Ha az első Ádámtól örököltük az önzés természetes következ
ményét, az egyedüllétet, társtalanságot, lelki árvaságot, akkor a máso
dik Ádám azért jött, hogy elvezessen minket igazi közösségi életre, 
ami éppen a testvérszeretet következménye. Valamennyi közösséget, 
házastársi, családi, baráti, munkatársi, sőt a nemzeti közösséget is a 
testvérszeretet tudja egészségesen megtartani. Ez tudja feloldani az 
Ádám-természet egyedüllétét közösségi magatartássá.

Jézus úgy tervezte, hogy éppen az egyház, tanítványainak gyüle
kezete válik a közösségi élet mintájává és példájává. Hiszen ott van-
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nak azok együtt, akik a Krisztus testébe, az egyház közösségébe szóló 
elhívást nyerték. Ő egybe akarja fűzni a gyülekezet tagjainak szívét is, 
a Krisztus családja közösségébe.

d) Ádámtól örököltük a harag és gyűlölet indulatát. Az emberi 
történelem nagyrészt háborúiknak, vérontásnak, pusztításnak a törté
nelme. Igen sokszor volt ember az ember farkasa. A ragadozó indulat 
az embert tette az ember legrettegettebb ellenfelévé. Országok feldú- 
íása, népek elnyomása, gyarmatrendszer kialakítása jelzik ennek az 
útját. De a gyűlölet sötét indulata megrontotta emberfajok egymáshoz 
való viszonyát is. Sokszor kialakította népek és nemzetiségek egymás 
közötti gyűlölségét.

De nemcsak történelmi viszonylatban jelentkezik a gyűlölet, mint 
smberpusztító erő, hanem az egyes ember életében is. Lépjünk köze
lebb a magunk életéhez és gondoljunk saját magunk bűneire, ame
lyet a haragtartás és gyűlölködés terén elkövettünk. S akkor önma
gunkban ismerjük fel Ádám gonosz indulatának az örökségét.

Ha az első Ádámtól örököltük a harag és gyűlölet indulatát, akkor 
a második Ádám azért jött, hogy elvezessen minket békességre és 
szeretette. A keresztfán meghalt Jézus kitárt két karja az egész vilá
got akarja magához ölelni, az egy vérből teremtett emberiséget. Jézus 
Krisztus a békesség programjával jött a földre, s azt hagyta itt min
den idők tanítványai, a földön élő. egész anyaszentegyház számára. 
Akinek béke van a szívében, annak fáradoznia kell, hogy béke le
gyen a világban. A népek között is békének kell lennie. A keresz
tyén szeretet meglátja feladatait a népek egymáshoz való viszonyának 
és az egész emberiséget érintő kérdéseknek az összefüggésében is.
        De az egyéni élet körében végbemenő gyűlölettel szemben is hir
deti az evangélium a megbékélésnek és a szeretetnek a győzelmét. 
Jézustól nyerhetünk erőt a haragosunkkal való megbékélésre. Jézus 
szeretete csitítja el a bántó szót, a harag és gyűlölet indulatát.

e) Ádámtól örököltük az erkölcsi céltalanságot. Aki erkölcsi elv, 
erkölcsi zászló nélkül él, azt az alkalom szele dióhéjként dobálja az 
élet tengerén. Ezért kezeli az ember lazán Isten paráznaságot tiltó 
törvényét, vagy ezért veszik sokan semmibe Isten tulajdont és az 
anyagi javakat védő törvényét. Ádám vére lüktet minden erkölcste
lenségben.

Ha az első Ádámtól örököltük az erkölcsi céltalanságot, akkor a 
második Ádám azért jött, hogy határozott erkölcsi célt tárjon fel előt
tünk Isten akaratának követésében. Akinek Isten felé halad az élete, 
annak magatartásában Isten erkölcsi rendje alakul ki. Aki befogadja 
Jézus tanítását, azt belülről formálja, alakítja, mássá teszi az evan
gélium ereje. Az erkölcsi kérdésekben is Isten jótetszését keresi. Jézus 
azért jött, hogy a tiszta élet és keresztyén erkölcs ajándékát nyújtsa.

3. Beoltatunk a szelíd olajfába
Jézus Krisztus azért jött a földre, Isten azért lett emberré, hogy 

elinduljon a tisztulás folyamata, hogy a vadhajtású első nemzetségbe 
beoltsa Jézust, a szelíd olajfát, hogy a bűntől, haragtól forró Ádám 
vérébe beoltsa a második Ádám szent és tiszta vérét. De fordíthatjuk 
egészen személyesre is a dolgot: Isten azért lett emberré, azért szü
letett erre a világra, hogy személy szerint rajtunk is el tudja vé
gezni a második Ádám a maga művét. Értünk lett az ige testté, hogy 
megszabadítson az első Ádám örökségéből, s bevonjon azok seregébe,
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akik Jézust örökölték, akikben az az indulat, lelkűiét, érzület van, 
amely volt a Krisztus Jézusban is.

Isten szeretete megjelent Jézus Krisztusban, a második Ádám 
immár megszületett erre a világra. Most már rajtunk a sor, a mi 
szeretetünk hiányzik. Engedjük, hogy Jézus, a második Ádám, a sze
retet tanítványává avathasson, s újra elindíthassa bennünk a má
sodik Ádám örökségét! Szálljon hát hozzá könyörgésünk:

„Szelíd olajfa, ó segíts,
Olts te magadba, s üdvözíts!”

D. Dr. Ottlyk Ernő

Laikus kérdések és szempontok Rm 5,12—17-hez
Impozáns, hogy az egyház „minden ember” problémájával foglal

kozik. Egy sereg szó azonban a Biblia tolvajnyelvéből: bűn, igazság, 
kegyelem, kegyelemből való ajándék, igazság ajándéka, élet. Legköny- 
nyebben a bűn fogalmát érti meg az átlagember (joggyakorlat lépcső
sora: szabálysértés, kihágás, bűntett), van akinek rokonszenves, hogy 
a római katolikus egyház kategorizálta és gyónási tükörbe foglalta a 
bűnöket. (27b) — Valóban fennáll a bűn és halál kapcsolata, vagy ez 
csak babonás és meghaladott hiedelem? A temetési liturgiában is hal
lunk ilyen mondatot: „Mulandóvá tette életünket bűneink miatt” . A 
természettudományos életszemlélet biológiai elöregedésre vezeti vissza 
a halált. Vagy a halál itt kárhozatot jelent? (27b) — Ádám és Krisztus 
párhuzama szép és költői, de erőltetettnek látszik. A lényeg bizonyára 
az, hogy az emberi élet bűnnel jár, a szabadulás csak Krisztus által 
lehetséges. Mennyiben látható a Krisztus által való igazság az embe
reken? Hány ember próbál szabadulni a bűntől és hasztalan próbál. 
Találkoztunk-e már olyan emberrel, akin meglátszott, hogy hit és 
Krisztus által „igaz ember” ? (27b) — A szöveget a madáchi megha
tározással tudnám megérteni: „milliók egy miatt” — ezt értelmezném 
Ádám bűnesetének kiterjedésére az egész emberiség életére vonatko
zóan, és ennek ellenpólusa lenne a másik meghatározás az „egy millió
kért” ez pedig Jézus Krisztus váltságának egyetemes jellegét jelentené. 
Felfoghatom-e így ezt a szakaszt? — A 13. verset nem értem. Mit 
jelent, hogy a törvényig volt a bűn a világon? Addig míg a 10 pa
rancsolatot nem kapta meg a választott nép? És a következő mondat: 
ha nincs törvény nem számíttatik be a bűn! Ádámtól Mózesig tehát 
semmi bűn sem számít? Az igehirdetőnek az volna a feladata, hogy 
egyszerűsítse és érthetővé tegye a textus értelmét. Annyi világos, hogy 
a halál ténye egyetemes igazság és nemcsak Mózesig uralkodott, hanem 
mindannyiunkat utolér. (17) — „Akik nem Ádám esetének hasonlatos
sága szerint vétkeztek” : lehet másképpen is vétkezni? Hát a bűn nem 
Isten ellenes lázadás, engedetlenség és bizalmatlanság? Azokra vonat
kozik ez a megállapítás, akik Istent nem ismerték? (17) — Isten íté
letének a feloldása a Jézus Krisztusban kapott ajándék. Jézus a bűn, 
halál és kárhozat legyőzője. Mindazt, amit Ádám „elrontott” , Jézus 
„hozza rendbe”. Amit itt Pál közöl, ezek csupán objektív tények. De 
mit ér Isten szeretete objektív formában, ha nem születik bennünk 
ebből szolgáló új élet? A mindennapi életben kell megnyilatkoznia az 
Isten ajándékából sarjadó emberi cselekedetnek. Praktikus és gyakor
latias világunkban és az egyházban olyan emberekre van szükség, akik 
cselekszik a szeretet parancsolatát. (17)
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Zsid 7,24—27

Örök és tökéletes áldozat

Isten igéjét csiak teljes mélységében és teljes szélességében ért
hetjük meg igazán. Üzenete hitben összekapcsolja az embert Urával, 
szeretetben, pedig embertársaival. Tanítása egyszerre vertikális és ho
rizontális. így rajzolódhat ki előttünk jelképesen a böjti kereszt képe 
is, mint Isten megváltó és új — másokért való — életre serkentő cse
lekedetének örök golgotái szimbóluma.

1. Az ige megértéséhez

Jézus Krisztus tökéletes főpapi szolgálatának — amelynek lényegét 
e levél első fejezetei oly sokoldalúan világítják meg — mély ószövet
ségi gyökerei és ugyanakkor széles egyháztörténeti következményei 
vannak. Mindkettőre fel kell figyelnünk, ha a mai igét érteni és cse
lekedni akarjuk.

Két szövetséget (22. v.) és két papságot (24. v.) állít egymás mellé 
a Zsidókhoz írt levél szerzője. A régihez képest azért vagyunk „jobb 
szövetség” és „jobb ígéretek” tanúi (8,6), mert szövetségét, pontosab
ban az egész emberiséghez való viszonyulását az ige szerint Isten 
esküvel erősítette meg és számos ígérettel támasztotta alá. A lévita 
papság Isten esküje nélkül kapta meg hivatalát, s azt csak addig igé
nyelhette és tarthatta meg, amíg őt Isten a szolgálatból vissza nem 
hívta. Ennek pedig akikor kellett megtörténnie, amikor a 110. Zsoltár
4. verse értelmében Krisztust „örökké való főpappá” tette meg.

Látjuk, mennyire csak az ószövetségi gyökerek felől érthető meg 
az ige háttere. Minél mélyebbre ásunk, annál világosabbá válik, hogy 
az ároni rend szerint való papság halandó volt. Egyik a másikat vál
totta fel a szolgálatban. Egyik sem alkotott tökéleteset vagy véglegeset. 
Nem így Jézus, akinek a műve tökéletes egész. Üdvözíti azokat, akik 
általa járulnak Istenhez, éspedig úgy, hogy közbejár, szót emel, „be
veti magát” övéiért (25. v.).

Az ószövetségi papság egyre fogyó, majd kihaló sora is mutatja 
tehát, hogy a halandóság jegyeit viselte magán. Krisztus ellenben, a 
feltámadott, örök főpap bűnt, halált legyőzve, diadalmasan lép közbe 
a rábízottakért, hogy az örök hazába vezérelje őket. Azt teszi saját 
vérével hozott áldozata révén a mennyekben, amit a földi papság az 
engesztelés napján az áldozati vérrel, jelképesen tett a szentek szent
jében. Azóta megszűnt a véres áldozat, és helyét az imádság és az 
Istennek való odaszánás foglalta el.

Az igének azonban nemcsak mélységi, hanem szélességi dimenzióit 
is figyelembe kell vennünk. Éspedig azt, hogy Isten „esküje” (Ps 110, 
4) hallhatóan Jézus megkeresztelésakor (Mt 3,17) pecsételődött meg és 
lett nyilvánvaló. Az Epifánia téhát az üdvtörténetben egyenesein és 
közvetlen előzménye Jézus nagypénteki halálának („önmagát megáldoz
ta” . 27, v.), húsvéti feltámadásának („él” , 25. v.), majd mennybemene
telének („az egeknél magasságosabb lett” 26. v.). Nem lehet elsza
kítani egyiket a másiktól, nem lehet az egyiket elfogadni, a másikat 
elvetni. Jó, ha felfigyelünk tehát az üdvtörténet egységére — böjtnek
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elvetni. Jó, ha felfigyelünk tehát az üdvtörténet egységére — böjtnek 
mind Epifániával, mind Húsvéttal való közösségére — és jó, ha arra 
a gyülekezet figyelmét is felhívjuk.

2. Az ige tolmácsolásához
Amint az ige megértésénél is arra törekedtünk, hogy azt annak 

ószövetségi mélysége és üdvtörténeti szélessége felől közelítsük meg, 
úgy tolmácsolásánál is ezt a kettős, vertikális és horizontális szem
pontot tartsuk szem előtt. Hiszen a böjt csak akikor nyer igazi értel
met, ha benne elválaszthatatlanul összeforr az, amit Isten cselekedett 
értünk Jézus Krisztus által, és az, amit nekünk kell — ugyancsak az 
ő nevében — tennünk másokért.

Az előttünk levő igeszakaszbam két erővonal találkozik.
1. Az örök isteni hatalom erővonala az egyik. A próféták és 

zsoltárírók — gondoljunk a 21. és 28. versben idézett Dávidra — hit
ben szemlélték, az apostolok és tanítványok pedig — emlékezzünk az 
evangélisták bizonyságtételére — a beteljesedést látva hirdették, hogy 
Isten egykor esküvel ígért, majd az idők teljességében Dávid magvá- 
ból csakugyan adott is egy „örök, tökéletes Fiút”, olyan Főpapot, aki 
szent, ártatlan, szeplőtelen, aki tehát tökéletes.

Ebben az egyetlen tökéletes emberben, az egyetlen Közbenjáró
ban van a mi reménységünk. Rajta, életünk egyetlen „fix pontján” 
át vezet az egyenes vonal Isten esküjétől a várt üdvösségig. Ö az, 
aki mindazokat, akik ma is bíznak Isten ígéreteiben, mindenképpen 
üdvözítheti (Zsid. 7,25), és aki semmiképpen ki nem veti azókat. akik 
őhozzá jönnek (Jn. 6,37).

Hit által a Krisztusban, az örök, tökéletes Főpapunkban való re
ménységünk élő bizonyosság. Élő pedig azért, mert Krisztus „él” (25. 
vers: Luther még asztaléra is ráírta boldogan: VIVIT!), hiszen „ön
magát megáldozván (28. v.) „az egeknél magasságosabb lett” (26. v.). A 
„szenvedésben engedelmes, kísértésben győzedelmes” Jézus Krisztus 
így lett halála, feltámadása és mennybemenetele által két évezred 
bármely felekezethez tartozó keresztyénéinek egyetlen, bizonyos re
ménysége.

Ezért nézhet a ma gyülekezete is teljes bizonyossággal, tökéletesen 
reménykedve egyetlen, tökéletes Főpapjára, Jézusra. Általa lesz be
menetelünk „az egeknél magasságosabb”, örök mennyei hazába.

2. Ezzel az örök isteni hatalommal szemben a másik vonal, amely 
igénkben — és életünlkben is — fellelhető, az emberi gyengeség vo
nala. Az előző „erővonallal” szemben az „erőtlenség vonalának” is 
nevezhetnénk, ha nem válna Isten erőterében mégis erőforrásunkká.

Az emberi nemnek, még a kiválasztott népnek és annak papságá
nak is örök gyengesége a bűnében és halandóságában mutatkozik meg 
legszembetűnőbben. Izrael főpapjainak napról napra „előbb saját bű
neikért” kellett áldozatot bemutatniok, azután pedig saját népükért. 
De nemcsak a bűn, a halál is erőt vett rajtuk, „ami miatt meg nem 
maradhattak” (23. v.).

Mindezek a példák azt jelentik igehirdetésünk számára, hogy a 
gyülekezet előtt — igehirdetésünk második részében — különös hang
súlyt tehetünk Istennek a Krisztusban megmutatkozó ereje mellett a 
saját, bűneinkben és halálunk tényében nyilvánvaló erőtlenségünkre.

Ezt azonban nemcsak individuál — hanem szociáletikai síkon is 
fel kell tárnunk. Kötelességünk — és a mában sajátos egyházi fel

59



adatunk is — rámutatni a templomos igehallgatók előtt, mennyi 
bűnnel és nyomorúsággal, mennyi gonoszsággal és ugyanakkor erőt
lenséggel kell megküzdenie a világ népeinek.

Végigvonul a bűnnek és a halandóságnak ez a „gyengeségvonala” 
az egész emberi horizonton. A társadalmi igazságtalanságok, faji meg
különböztetések, kizsákmányolások és súlyos helyi háborúk világában 
alázattal kell megvillanunk elesettségümket és kegyelemre szorultsá
gunkat.

De ennél még többet is -kell tennünk. Annak a nevében és küldeté
sében, . aki „népéért” engesztelő áldozat lett, nekünk is oda kell áldoz
nunk életünket, minden erőnket és tehetségünket a népek és fajok bol
dogulásáért, az emberiség békés jövőjéért.

így válhatunk a kiengesztelődést szerző örök Főpapnak tanítvá
nyaivá és így enyhíthetünk valamit az emberiség szenvedésén.

Csak így válhat böjtünk mentessé a külsőséges kultusz képmuta
tásától és így válhatnak az Űr előtt kedves böjtté azok a cselekede
teink, amelyekkel — a próféta egykori szavai szerint — megnyitjuk a 
„gonoszság bilincséit”, kioldjuk az „iga köteleit” és szabadon bocsát
hatjuk az elnyomottalkat (Es 58,6).

Az ige erőterében ma kirajzolódik a golgotái kereszt. Egyik szára 
az ószövetségi (kultusz titkainak mélyéből Krisztus főpapi áldozatán 
keresztül felmutat a magasba, ahol beteljesedik minden hivő számára 
Istennek sái'klaszilárd, örök ígérete. —  A kereszt másik szára jelké
pesen az emberiség felé mutat. Krisztusban, az örök Főpapban nincs 
Kelet, sem Nyugat, megszűnik a bűn és halál uralma. Az Ő követsé
gében nem visszavonuló passzivitás többé a böjt, hanem aktív segítés 
a sok sebből vérző emberiség minden baján.

így ismerhetjük meg hit által Isten titkainak mélységét és ma
gasságát; s így vihetjük az ő erejét szeretetben e széles világ minden 
erőtlen népének és teremtményének.

Dr. Fabiny Tibor

Laikus kérdések és szempontok Zsid 7,24—27-hez

Jézus főpap. Talán többen a történelemre gondolnak, hogy a fő
papok a főurakkal együtt a nép elnyomói voltak, s így a hasonlat nem 
világítja meg, hanem inkább elhomályosítja Jézus életcélját. A főpap 
szolgálatát megmagyarázva Izrael vallásában lehet Jézusról beszélni. 
De az ige végén, az „önmagát feláldozó főpap” ismét többet mond en
nél. (la) — Számomra ez az ige ott megfogható, hogy Jézus ól és 
imádkozik értem, (la) — Mi a főpapi tiszt? Mint pap mit tesz Jézus 
Krisztus a mai emberért? Nemcsak az övéiért! Ha van az örök főpa
punk, aki meg tud tartani mindenkit, aki általa járul Istenhez, ak
kor szükség van-e földi papokra? Miért elégszünk meg azzal, hogy 
Jézus esedezik érettünk, nem kellene-e sokkal komolyabban venni a 
gyülekezeti könyörgéseket? (18) — „Illett hozzánk?” Nem sokkal in
kább: „Méltatlanok vagyunk rá?” A keresztyén egyház Jézus főpap
sága ismeretének birtokában miért nem képviseli sokkal erőteljeseb
ben minden fórumon (háború—béke, éhség—bőség, gazdasági, feleke
zeti ellentétek, morális hanyatlás, faji kérdés) az igazságot? (18) — 
Jézus örök papsága, közbenjárása és esedezése a megkeresztelt és hivő 
ember számára permanens, folyamatos, vagy imádsággal indukált 
funkciója-e? Jézus szentsége, ártatlansága, szeplőtelensége, bűnösöktől
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való elválasztottsága és egeknél is magasabb pozíciója értelmetlen, és 
érthetetlen a mai ember számára. Ezen sem exegézissel, sem retoriká
val nem lehet változtatni. Elfogadtatására csak egyetlen segítséget, 
javaslatot lehet adni: könyörögni azért, hogy az Űr értesse meg ezt a 
gyülekezettel. (18) — Az elidegenedés veszélyétől gyötört mai ember
nek úgy gondolom Krisztus megváltó önfeláldozása mond a legtöbbet. 
A határtalan önzés és mérhetetlen közöny világában nem lehet eleget 
hirdetni a megváltó szeretet igéjét: a másokról való gondoskodás, a 
mások sebeinek gyógyítása, az embertestvér szeretete, mind olyan 
öröm, ami nehéz körülmények között is tartalmat ad az életnek. (18)

BÖJT 6. V A S Á R N A P J A

Zsid 2,5—9

Sok hasznosat olvashatunk magyarul is: a Káldy- és Prőhle-féle 
bevezetésekben (utóbbi akadémiai jegyzet), valamint a Lelkipásztorban 
Benczúr Lászlótól (1968. dkt. 618. 1.) és G. Fitzertől (1969. ápr. 217— 
226 lpk). Fitzer érdekes tanulmánya új szempontot hoz a levél kuta
tásában. Érdekes a Prőhle-féle feltevés, amely szerint a levél „bele
illik az 50-es évek közepén Rómában feltételezhető helyzetbe” (i.m. 
159. L), tehát lényegesen konálbbi, mint általaiban feltételezik.

A textus

1. Vitás az angyalokra vonatkozó tagadó mondat az 5. v.-ben. 
Mi az értelme a szembeállításnak? Lőhet egyszerű logikai kapcsoló
dásnak tekinteni az előző versekhez: 1,1—14 Jézust minit „Fiú”-t állítja 
szembe az angyalokkal, az itt kezdődő szakasz (2,5—18) pedig mint 
,,ember” -t, ill. „emberfiá”-t. (Windisch) Strathmann szerint a jelen és 
jövő ellentétéről van szó: a jelenlegi világon az angyalok uralkodnak (v. 
ö. 5 Móz 32,8-at a LXX-ban), a jövendő világra nézve azonban csak a 
„Fiú”, ill. az „ember” (Jézus) illetékes, az üdvösség kérdésében, tehát az 
angyaloknak nincs hatalmuk (csak szolgálatuk! 1,14). Erre az eredményre 
jut Midhel is: a szembeállítás mögött tiltakozás van a Krisztus-kul
tusznak az angyal-kultusszal való kapcsolása ellen. (V. ö. Kol 2,18!) — 
Lehet még a következőkre is gondolni: 2.1—2 arra a hellenista-zsidó 
felfogásra utal, hogy Isten a törvényt angyalok által adta Izraelnek 
(Acta 7,38.53! Gal 3,19), 2,3—4 pedig arról szól, hogy a szótéria „az 
Űr (ti. Jézus) igehirdetésével kezdődött. . . ” A krisztológiai szembeállí
tás tehát (angyalok — Jézus) szoteriológiai szembeállítást jelent (tör
vény — Jézus igéje). Így a szembeállítás értelme ez: nem az ót-i tör
vény részesít az üdvösségben (=  a jövendő világban), hanem Jézus 
igéje, az evangélium (v. ö. 4,2).

2. Vitatott az is, hogy milyen értelemben alkalmazza a szerző 'a
8. Zsoltárt (LXX!: 6. v. „Istennél” helyett „angyaloknál”), abban is 
közelebbről az „ember”, „emberfia” kifejezést. Az emberre érti általá
ban, mint maga a Zsoltár, vagy pedig krisztologikusan ? Kérdés az is, 
hogy a krisztologikus értelmezés esetén az apokaliptikus Emberfia
képzet (Michel) vagy a gnoszfikus Anthróposz-mitosz (Kásemann) 
van-e a háttérben.

Ha figyelünk az első két fejezet összefüggésére és a szerző alkal
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mazási pontjaira, feltétlenül a krisztológiai értelmezést kell helyes
nek tartanunk, hiszen a szerző Jézusra, mint „Fiú”-ra gondolva idéz. 
(Krisztológikusan utal a Zsoltárra 1 Kor 15,27 és Ef 1,22 is!) Viszont az 
alkalmazás kiindulópontja nem az apokalipti'ka vagy a mitosz, hanem 
a történeti Jézus, aki „rövid időre” kisebb az angyaloknál, tehát em
ber, akiinek el kell szenvednie a halált. Éppen mint ilyen „kisebbé 
tett”, halált szenvedő embernek rendeltetett alá minden, tehát — s a 
szerzőnek ez a fontos — a jövendő világ is! Röviden: a Megfeszítetté 
a jövendő! Nála van egyedül üdvösség! Ezt olvassa ki a szerző a Zsol
tárból és ezért idézi.

A Megfeszített világfölényes hatalmát azonban most még nem 
látjuk (8b. v.) Az őskeresztyén eszhatológia egyik kulcsszava ez a 
„még nem” (Mk 13,7; 1 Jm 3,2). A hatalom és a jövendő már Jézusé, 
de még elrejti ezt a törvény, a halál és a bűn hatalma. Ezért a hit 
mindig reménység is (11,1). Élőre tekint a jövendő világra, az üdvös
ségre, amelynek már most részese (6,4—5). Aki Jézusban hisz, az az 
Isten jövendőjében él.

3. De mi az, amit látunk? Erre felel a 9. v., amely megint csak 
nehéz exegetikai kérdéseket vet fel. „Az Isten kegyelméből” kifejezés 
helyett fontos kéziratokban ez áll: „Isten nélkül”. A chariti és a chó- 
risz szavak összeoseréléséről van szó, ami írás közben könnyen lehet
séges volt. De melyik az eredeti? A „chórisz theou” sok exegétát vonz 
(A. iHarnack, Miohel, Rienecker stb.), mert azt a mély mondanivalót 
jelenti, hogy Jézus Istentől való elhagyatottságban halt meg értünk 
(Gál 3,13 Mk 15,34). Mégis a „chariti theou” látszik valószínűbbnek, 
mert „az egész összefüggés az isteni eprepen (=  „úgy volt méltó, illő” ; 
10. v.) jegyében áll, amely a chariszihan konkretizálódik.” (Kásemann) 
Ezt támogatja az a megfigyelés is, hogy az egész szakasznak Isten az 
alanya, cselekvője. Az ő kegyelme munkálkodik Jézus halálában mind
nyájunk javára.

Még nehezebb a „dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztatott” 
kifejezés értelmezése. Mire vonatkozik ez? A megelőző szavakból („a 
halál elszenvedéséért”) arra lehet következtetni, hogy Jézus felmagasz- 
taltatásától, Isten jobbjára üléséről van szó, amit a szerző gyakran 
emleget (1,3; 8:1; stb.). Eszerint Jézus halálának mintegy jutalma a 
felimagasztaltatás. Csakhogy így értelmetlenné lesz a befejező mellék- 
mondat („'hogy.. .  megízlelje. . . ”), mert ez visszaesést jelent a fel- 
magasztaltatás elé. E nehézség miatt többen szövegromlásra gondol
nak. — Számomra meggyőző Strathmann megoldása, aki szerint egy
általán nem a felmagasztal tatásról van szó, hanem a „dicsőség” és 
„tisztesség” szavak Jézus főpapi tisztére vonatkoznak, ami a levél ké
sőbbi főtémája. Erre vonatkozva ismétlődnek 5,4—5-ben (3,3-ban is 
együtt szerepelnek) és 2 Móz 28,2 szerint Áron főpapnak a szent ruhá
kat Mózes is „dicsőségül és tisztességül” készíti. Így tehát nem Jézus 
mennyei dicsőségéről van szó, hanem a kereszt dicsőségéről. Isten az
által dicsőítette meg a „kisebbé tett”, 'halált szenvedő Jézust, hogy ha
lála mindenkiért, mindenki javára történt.

A „minden, mindenki” szavakra is figyeljünk. A kereszt nem egy 
kis szekta ügye, hanem az egész emberiségé. Mindenkinek szól. Min
denkiért történt. /

Ezt látja a gyülekezet, amikor a kereszten meghaló Jézusra néz 
(12,2). Itt fut a hit és hitetlenség határa: vannak, akik csak néznek, 
de nem látnak!
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Az igehirdetés

A legfontosabb az, hogy a halálba menő Jézus álljon a középpont
ban. Öt kell a gyülekezet elé állítanunk, „mintha közöttünk fe- 
szíttetett volna meg” . (Gál. 3,1) A virágvasárnapi történetnek is 6 a cent
ruma. Hogyan tekintsünk rá? Kicsoda ő, mit jelent az ő halála ne
künk? Ilyen kérdésekre feleljen az igehirdetés.

Többféle koncepcióban is megragadhatjuk a textust. Három le
hetőség :

1. Kiindulhatunk ebből az egyszerű kérdésből: kiben hiszünk? 
Bevezetésül arról szólhatunk, hogy a hit valamilyen formában min
den emberi élethez hozzátartozik. A sokféle hit világéban valljuk meg 
keresztyén hitünket: a) az ember Jézusban hiszünk, akiben Isten 
„megemlékezett rólunk” és emberi módon szólt hozzánk. Ib) A megfe
szített Jézusban hiszünk, aki mindnyájunk bűnének ítéletét hordozza 
és Isten bűnbocsátó kegyelmét adja nekünk, c) A jövendő Urává tett 
Jézusban hiszünk, akiben Isten az üdvösség reménységével ajándéko
zott. — Befejezés: Biztatás ebben a Jézusban való hitre és róla való 
tanúskodásra.

2. Jó indulásnak kínálkozik a jövendő és a reménység gondolat
köre. Ma egyre .többeket foglalkoztat a futurológia: a jövendő lehető
ségeinek vizsgálata és tervezése. Fontos feladat ez! De józanul látnunk 
kell jövendőnk és reményeink gyilkosait: a bűnt és a halált. Különö
sen is az önző, törtető, erőszakos nagynavágyás bűnére tegyünk hang
súlyt. Ezzel szemben állítja elénk az ige a Megfeszítettet, az „alázatos 
királyt” (1. a vasárnap címe; v. ö. Fii. 2), mint a) akit Isten a jövendő 
Urává tett, b) aki által Isten kegyelme legyőzte jövendőnk gyilkosait, 
c) aki által az üdvösség bizonyosságában nézhetünk előre. — Befeje
zés: biztatás reménysége, amelynek erejével bátran tervezhetjük, épít
hetjük a földi jövendőt.

3. Formális, de átfogóbb kiindulási lehetőség: „Te hogy látod?” — 
kérdezzük egymást gyakran. Más dolog nézni és látni. „Ki látott en
gem?” (Ady) Ugyanazt az asszonyt, gyermeket, házat, térképen 
ugyanazt az országot sokan nézhetjük, de én egészen másképp látom 
őket, mert anyám vagy feleségem, gyermekem, otthonom, hazám van 
előttem. Böjt — s virágvasárnap is — a halálba menő Jézust állítja 
elénk. Sokan néztek és néznek reá: politikai lázadó, istenkáromló tév- 
tanító, tragikus hős, az elvhűség áldozata, csődbe jutott rajongó stb. 
Mennyi vélemény! Ugyanazt a kivégzett .embert nézik, de másképp 
látják. Ez az ige arról vall, hogyan néznek rá a benne hívők, a ke
resztyének: A Megfeszített a) a kegyelem forrása (9c v.) Isten úgy 
rendelte, hogy éppen ott nyerjük el kegyelmét, ahol tetőfokára hág 
az emberi bűn és kegyetlenség és betelik Isten ítélete a halálban. 
Jézus kereszthalálával Isten egyszerre megaláz és felemel, megítél 
és felment bennünket, hogy nagynak lássuk bűneinket, de még na
gyobbnak bűnbocsátó kegyelmét, b) A jövendő kapuja (5. 8. vk). A 
halál számunkra a jövendő nullpontja. És Isten éppen itt, Jézus halá
lában dönt javunkra jövendőnk felől, hogy lássuk: a jövendőnk az Ö 
hatalmában van; az élet teljességének reménysége, az üdvösség az Ö 
ajándéka. Ahol számunkra nincs tovább, Isten éppen ott kezdi el 
új életünket és jövendőnket. A Megfeszített által Isten jövendőjének 
bizonyosságában, a bénító halálfélelemtől megszabadulva élhetünk, dol
gozhatunk, tervezhetünk a jelenben, c) Találkozásunk lehetősége. A
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halál kitép minden emberi közösségből. „Halálodra magadra maradsz.” 
Ezt éli át Jézus is a kereszten. És Isten éppen itt köt össze minden 
embant annak halála által, aki mindnyájunknak testvére lett, hogy 
lássuk: Ö minden közösségromboló erőt, a halált is legyőzte. Ezért ke
reshetjük reménységgel egymás kezét. Nem kell, nem szabad senkiről 
lemondanunk! A kereszt a bűnösök és halandók nagy találkozó helye. 
Mindenki hivatalos! — Befejezés: a bevezetésre utalva összefoglalhat
juk az igen mondanivalóját. Még fontosabb, hogy rádöbbentsük a 
gyülekezetei: senki sem kerülheti ki a válaszadást! Általában nem jó, 
ha kérdéssel fejezzük be az igehirdetést, de itt megtehetjük: „Te ho
gyan látod Öt?!” Imádságunk kezdő mondata ez lehet: „Urunk, nyisd 
meg szemünket, hogy lássunk Téged!”

Dóka Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Zsid 2,5—9-hez
Nehéz textus, nehezen érthető alapige. Azt sem tudja az olvasó, 

hogy meddig szól az emberről, és mikor kezd Jézusról beszélni. De 
még nehezebb azért, mert az élőlények ilyen hierarchiáját „ember, 
angyal, Krisztus” — a mai értelem nem tudja hova tenni. A textus 
Krisztus megdicsőülésére vonatkozik, de az a kérdés, miikor következik 
ez be? (3) — Két jó üzenet van az alapigében: Istennek gondja van 
az emberre; Isten úrrá tette az embert a világ felett. Az első békes
séget adhat, a másik kultúrát teremtő aktivitásra biztathat. (3) — A 
8. zsoltárral való érvelés nem túl merész? Eddig azt hittem, hogy az 
embernek adott isteni méltóságról énekel boldogan a zsoltáríró; most 
kiderül, hogy az Ember Fia hatalmáról is. Biztos, hogy a héber nyelv
ben, az eredetiben is fennáll ez a messiási megkülönböztetés? (19) — 
„Rövid időre”, Krisztus három tanító évére, vagy teljes földi életére 
vonatkozik? Ahogy az akkori zsidók számára is nehéz feladat volt 
legnagyobbnak tartani a keresztrefeszített Názáreti!, úgy a mai ember 
is küszködik Jézus isteni rangjával. Nagy embereknek könnyű elis
merni, de a Szentháromság Istenének nem. Itt várok a prédikációtól 
virágvasárnapon segítséget. (19) — Miért lett Isten emberré? Klasszi
kus kérdés, de ma is időszerű. Az ige az igével bizonyítja, hogy Isten 
már az Ószövetségben adott jelzéseket, hogy szeretetből közénk fog 
jönni. Micsoda szeretet Istentől, hogy szolgának jött az emberek közé! 
Mindegyikünk boldogulásáért, üdvösségéért tette. A „Fő-Tervező” se
gédmunkássá lett, a király: szolgává, szeretetből letette kiváltságait 
értünk! (19)
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