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C s e n d b e n  I s t e n  e l ő t t

A FELSZABADULÁS HUSZONÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁRA
Istennek adunk hálát- először is azért, hogy 1945. április 

4-én FELSZABADULTUNK A  HÁBORÚ ALÖL. A  második 
világháború évei a szenvedésnek, veszteségnek, egyéni tra
gédiáknak és világra terjedő katasztrófának szörnyű évei 
voltak. Éhség, rongyosság, otthontalanság, betegség és halál 
telítették ezeket az éveket csordultig. Az emberi lélek irtó
zott és elvadult ezekben az években. A  háború veszteséglis
táján ez is az elsők között szerepel. A  második világháború 
Magyarországgal együtt evangélikus egyházunkat is mérhe
tetlen pusztulásba és szenvedésbe sodorta. 190 templomunk 
és 188 paplakunk és gyülekezeti termünk helyreállításán kel
lett fáradoznunk. Még tégla- és betontörmelék fedte a lábunk 
alatt az utcákat, lehullott villany- és telefonvezetékek, szét
szórt lakások bútordarabjai akadályozták a lépést, de az út 
már felfelé vitt. A  pincék lépcsői már felfelé vezettek. Szóltak 
a harangok, hálaadás volt a szívekben, országépítő munkára 
szervezkedett a nép! Igen, felszabadultunk a háború alól! Még
pedig azzal a meggyőződéssel szabadultunk fel, hogy egyszer 
s mindenkorra elegünk volt a háborúból, békét akarunk, s a 
béke megvalósításáért küzdeni fogunk.

Istennek adunk hálát másodszor azért, hogy FELSZA
BADULT A  NÉP. A  második világháború lezárása nemcsak 
a fasiszta háború poklától való megszabadulást jelentette, ha
nem ennél is többet. A  nép végre megnyerte azt a küzdelmet, 
amelyet annyi vérhullással folytatott a magyar történelem 
folyamán. Mennyi nagyszerű elgondolás, tervezgetés, mennyi 
lelkesedés, kemény küzdelem és elszánt akarat előzte meg 
mindezt! Dózsa György 1514-es híres ceglédi beszédében már 
azzal nyitogatta a szemeket, hogy „a szolgaságot nem a ter
mészet hozta létre, hanem a kapzsiság” . Bocskai István 1604- 
ben a „Szabadságért és igazságért” jelszóval rántott kardot 
a nemzeti függetlenség védelmére, a gyűlölt Habsburg igával 
szemben. II. Rákóczi Ferenc 1704-ben a világ népeihez inté
zett híres kiáltványában így szól: „Felszakadtak a nemes 
magyar nemzet seb ei. . .” , majd kifejti a szenvedett sérelme
ket, amelyek közös védekezésre, egységes fellépésre késztet
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ték az egész országot. A  nép nevében ezzel lépett fel Petőfi 
Sándor:

„Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy, szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely 
eldől, ha nem nyer új védoszlopot” .

A d y Endre felháborodása, 1919 nagyszerű kísérlete és a 
haladó emberek csaknem végtelen hosszú sorának munkája, 
fáradozása és önfeláldozása készítette elő azt az ugrásszerű 
fejlődést, ami a felszabadulással megkezdődött. Népünk hosz- 
szú idők óta folytatott szabadságküzdelme célhoz ért. Alkot
mányunk kimondja, hogy a Magyar Népköztársaságban min
den hatalom a dolgozó népé. Népünk harca az önállóságért, 
a gazdasági és kulturális újjászületésért' —  mint történel
münk legfényesebb napjaiban —  újra egybeesett az egész 
haladó emberiség küzdelmével. Népünk végre tagja lehet a 
szabad nemzetek nagy szövetségének, a békéért küzdő szocia
lista tábornak. Felszabadult a nép, a mi népünk!

Istennek adunk hálát harmadszor azért, hogy FELSZA
BADULT EG YH ÁZUN K IS. A  magyarországi evangélikus 
egyház történelmének alapvonása, hogy a szabadságharcok és 
haladó mozgalmak jelentették egyházunk életének felvirág
zását, a népet és a protestantizmust egyaránt elnyomó Habs
burg-katolikus rendszerrel szemben. Azonban az 1867-es ki
egyezéstől a második világháború végéig tartott az a korszak^ 
amelyben a néphez való viszonyunkban törés következett be. 
Mindig is voltak, akiknek fájt ez a törés. Ez azt jelentette, 
hogy a katolikus egyházpolitika útjára léptünk. A  „keresztény 
társadalom”, a „keresztény Magyarország” annyira összeke
verte az egyház és a világ fogalmát, hogy az egyház mindjob
ban a világ járszalagjára került, érdekeltté vált egy korhadt 
társadalmi rendszer fenntartásában. Isten irgalmas ítélete volt, 
hogy a Horthy-rendszer összeomlásából kimentette egyházun
kat és új életkezdés lehetőségével ajándékozta meg.

AZÓTA huszonöt esztendő telt el. Aki ma hazafi, tehát 
jót akar népünknek, az nem kívánhatja vissza az Isten által 
nyilvánvalóan kárhoztatott, régi világot, a maga bűneivel. Az 
evangélikus —  tehát Isten színe előtti —  hazafiság nyíltan és 
őszinte örömmel kíván népünknek szocialista fejlődést, mert 
ebben látja hazánk felemelkedésének és felvirágzásának útját. 
Amikor Pál apostol a világi felsőbbség tisztét abban jelöli 
meg: „ Isten szolgája ő, a te javadra” (Rm 13,4), azt mondja 
ezzel, hogy az emberek javának munkálása a legfőbb feladata
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a világi f elsőbb ségnek. Történelmi tapasztalatunk szerint soha
sem volt eddig olyan vezetésünk, amely határozottabban 
és következetesebben helyezte volna jogaiba a magyar népet. 
Csak a szocializmus tette a népet gazdává a saját szülőföldjén.

A  FELSZABADULT H AZÁBAN  ÉLNI azt jelenti, hogy 
az ember csak a közösség javára végzett munkában találhatja 
meg Isten jótetszését. A  keresztyén ember számára nem lehet 
meddő kérdés az élet értelme és célja. Ez a kegyelemből, hit 
által megigazult ember számára a felebarátok összességének, 
a hazának és az emberiségnek a javára kifejtett cselekvő 
keresztyén élet. Ennek alapján a keresztyén ember termé
szetes érdeklődéssel fordul minden olyan ügy felé, amely a 
társadalom jólétét érinti.

A  HAZASZERETET FOKMÉRŐJE országunkban a becsü
lettel végzett munka. Ez a méltó magatartás a felszabadult 
hazában. A  keresztyén ember számára mindez természetes, 
hiszen a szeretet nagy parancsolatán nyugszik lelkesedése 
minden igaz és jó ügy iránt, amely a felebarátokat, mind az 
egyéni segítés, mind a közösségi, nagy távlatú, országos m é
retű támogatás vonalán előbbreviszi.

A  KERESZTYEN EMBER meglátja a szolgálatokat és a 
feladatokat a templomban, a gyülekezetben, de ugyanakkor a 
szántóföldön, a gyárban, a közéletben is. A  keresztyén ember 
az egyházban és a hazában reá váró kötelességét is hűséggel 
akarja teljesíteni. Nem akar uralkodni a világ felett, mint 
a középkori egyház, de elszigetelődni sem akar a világtól, 
hanem az emberszeretet cselekedetei területén termi meg hite 
a maga jó gyümölcseit.

EVANGÉLIKUS LUTHERI ÉLETFELFOGÁSUNKAT ta
gadja meg az, aki a való élettől elvonatkoztatva, úgy akar 
hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a hazánkban pezsgő 
élet lendületéből és a célkitűzések és tervek éppen reá váró 
feladataiból. Tudomásul kell vennünk, hogy örökéletünk nem 
a mennyben fog eldőlni, hanem itt a földön. Örökéletünk azon 
dől el, hogy hitünk hogyan tudja a szolgálat gyümölcseit 
teremni a mindennapos életben, hogy keresztyén mivoltunk 
meglátszik-e munkánkon, hogy a Krisztustól kapott kegyelem  
transzformálódik-e embertársaink iránti szeretetté.

ISTEN AJÁNDÉKA, hogy felszabadult, békés, nagy táv
latú hazában élhetünk. Luthertől tanuljuk a jó felsőbbségért 
és a békéért való hálaadást. Isten adományával akkor élünk 
méltón, ha örömmel és készséges szívvel szánjuk oda magun
kat a felebarát szolgálatára, az élet gazdagabbá és szebbé 
tételére, a lelkiismeretes, szorgalmas munkára.

D. Dr. Ottlyk Ernő



T a n u lm á n y ok

FEJLESZTÉSI TERVEK ÉS STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK

HELDER CAMARA, a brazíliai Olinda és Recife érseke, 
akit az 1970. évi Nobel-békedíjra jelöltek, ezt a beszédet a 
fejlesztési tervek ökumenikus segélyezése ügyében rende
zett világkonferencián mondta el, amelyet az Egyházak Vi
lágtanácsa a svájci Montreux-ben tartott 1970. január 26— 
 31-ig. A fordítás a konferencia elé terjesztett sokszorosított 
német szöveg alapján készült.

1.  Szükséges előzetes észrevételek

Önök abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy olyan emberek, 
akik keresztyéneknek tudják magukat. Ezért fontos tudniuk, hogy imád
ságban készültem fel arra, hogy ezt a bizonyságot tegyem önök 
előtt. Mivel ebben azoknak a tapasztalataimnak nagy részét foglalom 
össze, amelyeket mint lelkész szereztem Északkelet-Brazíliában, a világ 
egyik legvitatottabb és erős trauma alatt szenvedő területén, éppen ezért 
arra kértem Krisztust, engedje meg, hogy önökhöz intézett üzenetem ne 
legyen szenvedélyes vagy túlságosan személyes színezetű.

A Mester közöttünk van, mert itt sokkal többen, mint ketten vagy 
hárman gyülekeztek össze az. ő nevében. Minden gondolatomnál, min
den szavamnál tudatosítom magamban, hogy Ö velünk van. és hall min
ket, és amit itt kijelentünk és javaslunk, mindazt megítéli. Hogyan lehet
nék elég hálás az Atyának a hit ezen légköréért, amelyben úgy beszél
hetek az önöktől kapott témáról, mintha a legfőbb Bíró előtt állnék, és 
mintha számot kellene adnom gondolataimról, szavaimról, cselekede
teimről és mulasztásaimról.

II. A hallatlan lehetőség, amelyet az Atya a keresztyéneknek ad

1. Nyomasztó valóság, nagyszerű kilátások, lehetséges, de valószínű
leg tragikus megoldás

Az emberiség helyzetét tárgyilagosan körülbelül így lehetne össze
foglalni: nyomasztó valóság, nagyszerű kilátások, lehetséges, de valószí
nűleg tragikus megoldás.

Nyomasztó valóság: mert a beiruti konferencia nyilatkozata szerint a 
világ erőforrásainak 80 százaléka a föld lakossága 20 százalékának kezé
ben van koncentrálva, és „míg az emberiség egy kis része gazdag, és 
egyre gazdagabbá lesz. az emberiség a szegénység különböző fokain 
küszködik, és nincs nagy reménysége arra, hogy a következő évtizedek
ben javíthatna nyomorúságos sorsán” .
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Nagyszerű kilátások: mert mindnyájan tudjuk, hogy az embernek a 
történelem folyamán most először van meg az a lehetősége nagy mér
tékben, hogy végrehajtsa a Teremtőtől kapott megbízatását, hogy uralma 
alá vesse a természetet, és tökéletesítse a teremtést. A technika most 
először szolgáltat eszközöket egy olyan fejlődésre, amely az egész em
berre tekint és az egész emberiségre.*

Lehetséges, de valószínűleg tragikus a megoldás, ha annak a néhány 
kiváltságosnak az elvakultságára gondolunk, akik — ahogyan a beiruti 
ökumenikus konferencia állapítja meg jelentésében — egészen normális 
dolognak tekintik, hogy évi 150 milliárd dollárt adnak ki felfegyverkezés 
céljára, de nehézségeket okoz, hogy összehozzanak 10 milliárd dollárt a 
gazdasági és szociális együttműködés feladataira.

2. Egyedülálló alkalom a keresztyének számára

Megremegünk a keresztyének felelőssége láttán. Az északi félgömb, 
a fejlett világ, az a 20 százalék, amely a föld erőtartalékainak több mint 
80 százaléka felett rendelkezik, keresztyén eredetű. Mit gondoljanak 
afrikai, ázsiai és különösen latin-amerikai testvéreink a keresztyénség- 
ről, ha a fát gyümölcseiről kell megismerni? Mi, keresztyének, messze
menően vétkesek vagyunk ennek a világnak az igazságtalanságaiban.

A keresztyénség nevében folytatnak valami keresztesháború-félét a 
kommunizmus ellen. A keresztyénség nevében akarják a gyűlölet, a 
radikalizálódás és a terror majdnem mindenütt feltornyosuló hullámát 
gátak közé szorítani.

Annak a 20 százaléknak, amely a 80 százalékot gyakran emberhez 
méltatlan körülmények közé nyomorítja, volna erkölcsi joga a kommuniz
must azzal vádolni, hogy lerombolja az ember személyiségét? Nem a 20 
százalék, amely a 80 százalékot gyakran emberhez méltatlan körülmé
nyek között hagyja vegetálódni, az igazi okozója az erőszaknak, és fele
lős a gyűlölet kitöréseiért, amelyek most itt is, ott is jelentkeznek? 
Miközben az igazságtalanság a századok folyamán társadalmi rétegző
déssé merevedett, amit azután később „társadalmi rendnek” minősítet
tek, addig mi keresztyének olyan világidegenségbe estünk, hogy segítet
tük megszervezni az igazságtalanság uralmát.

De ami még rosszabb: mi, keresztyének, a legnagyobb nyilvánosság 
előtt folytattuk harcainkat és viszálykodásainkat, és így osztottuk el 
újra Krisztus varratlan köntösét.

És a különböző keresztyén felekezetek mégis könnyebbnek érzik 
együtthaladni az ember fejlődéséért folyó közös törekvésekben, amit az 
evangélium követel, mint egyesült közösségben találkozni az Űr asztala 
vagy a testté lett Ige körül.

Milyen nagy és kitűnő bizonyságot tehetnénk, ha szövetkeznénk a 
fejlődő országokban élő keresztyén testvéreinkkel, hogy megtegyünk 
minden tőlünk telhetőt, hogy az északi félgömb, a keresztyén félgömb, 
amely keresztyén vagy legalább keresztyén eredetű, áttörje önzését, és 
következetesen számot adjon magának arról, hogy mit jelent az igazság 
a fejlődő országok világához való viszonyában.

Milyen nagy és kitűnő bizonyságot tehetnénk afrikai és ázsiai nem

* V. ö. Populorum Progressio: „A  fejlődés nem azonos egyszerűen a gazda
sági gyarapodással. Az Igazi fejlődésnek átfogónak kell lennie, az egész emberre 
kell tekintenie és az egész emberiségre . . . ”  A genfi francia—német fordító meg
jegyzése.
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keresztyén testvéreink és a latin-amerikai tömegek között, akik az in
kább érzelmekre, mint személyes meggyőződésre alapozott vallásosságuk
ban olyan könnyen megrendülnek, ha szövetkeznénk arra, hogy azokat 
a szép szavakat, amelyek Medellinben, Uppsalában és Beirutban hang
zottak el, tettre váltsuk.

3. Az elméletekből egyelőre elegünk van

Említettem azokat a nyilatkozatokat, amelyek Medellinben (Latin- 
Amerika katolikus főpapságának nagygyűlésén), Uppsalában (az Egyhá
zak Világtanácsának negyedik nagygyűlésén) és Beirutban (a fejlődés 
kérdésében való világméretű együttműködés ügyében tartott konferen
cián, amelyet az Egyházak Világtanácsa és a „Justitia et Pax” pápai bi
zottsága hívott egybe) hangzottak el. Ha ezekhez hozzávesszük VI. Pál 
pápa ,,Populorum Progressio” kezdetű enciklikáját, azt mondhatjuk, hogy 
nekünk, keresztyéneknek, az elkövetkező években igazán nincs szük
ségünk új szociális szövegekre. A mi problémánk ma ezeknek a szép el
méleteknek az alkalmazása.

És itt kezdődnek a belső és külső nehézségek. Kifelé a kiváltságo
sak és a kormányok túláradó szavakkal üdvözlik az olyan szövegeket, 
mint a fentemlítettek, és teljesen csatlakoznak az elmondottakhoz. Mi
helyt azonban valaki elkezdi a gyakorlatba átültetni a sokat dicsért 
szövegeket, abban a pillanatban azzal gyanúsítják, hogy felforgató elem 
vagy kommunista.

Mind egyetértenek abban, hogy a szociális-gazdasági és politikai- 
kulturális struktúrákban visszásságok vannak, és hogy nem egy vissza
élést lehetővé tesznek. Ugyanakkor a kormányok és a kiváltságosak 
azon a nézeten vannak, hogy ami évszázadok alatt jött létre, azt nem 
lehet néhány nap, hónap vagy akár évek alatt megváltoztatni. Sok ke
resztyén vezetőt titokban az a félelem bénítja meg, hogy a túlságosan 
gyors változások összezavarnák a „társadalmi rendet”, megsértenék a 
tekintély elvét, és feldúlnák a magántulajdont.

Itt kezdődik azután az egyházon belül a szakadás az óvatosak, a 
mérsékeltek között, akik a megfontoltan, sietség nélkül, lépésről lépésre 
végrehajtandó választások mellett vannak, és azok között, akik úgy 
gondolják, hogy nem szabad az időt elvesztegetni, mert súlyos mulasz
tási bűnöket követtünk el, és évszázados lemaradást kell behoznunk. 
De milyen rendről van szó? A meglévő rendről, amely Isten gyerme
keinek millióit hagyja nyomorban, amely inkább a társadalmi ren
detlenség, az igazságtalan társadalmi rétegződés elvét érdemli. Magán- 
tulajdon? Ki ne tudná, ki ne látná, hogy ezen a ponton elhagytuk az 
egyházi atyák felfogását, és a magántulajdont végül Isten kegyelmé
ből való joggá emeltük, pedig az Istentől rendelt jog azt jelenti, hogy 
mindenkit részesítsünk a tulajdonból, nem pedig azt, hogy a tulaj
dont monopolizálva a £ elnyomás közönséges eszközévé tegyük.

Kiváltságosak és kormányzatok ezenkívül azt is felhozzák érvül, 
hogy a strukturális változásokat követelő egyházi szövegek igen bi
zonytalanul vannak fogalmazva: kimondják azt, ami hibás, feltárják 
a tévedéseket, de általánosságban vesznek el, konkrét megoldások fel
mutatása nélkül. Ez az ellenvetés nem egy keresztyént bizonytalanná 
tesz,̂  mert attól félnek, hogy az agitátorokat és kommunistákat támo
gatják már a hibák puszta feltárásával és strukturális változások kö
vetelésével is, a konkrét cselekvésre ösztönzésről nem is szólva.
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4. Antikommunizmus! Mennyi abszurd dolgot tesznek a te nevedben

Önök bizonyára tudják, mennyi értelmetlenséget, mennyi szörnyű
séget követnek el a felforgatás és a kommunizmus elleni harc ne
vében.

Ebből következik először is azoknak a meglevő struktúráknak a 
megtartása, amelyek az intézményesített évszázados erőszak kifeje
zései, mert védik a kevesek kiváltságait a nyomorban élők milliói 
rovására. Másodszor: ez a magatartás totalitárius módszerek terjesz
téséhez és a denunciációra való felhíváshoz vezetett, általános bizal
matlansági légkör teremtéséhez, minden alapvető jog megszüntetésé
hez, a szólásszabadság jogát is beleértve, teljes bizonytalanság lég
körének kifejlesztéséhez, alaptalan, önkényes elfogatásokhoz, erkölcsi 
és fizikai kínzásokhoz, amelyekkel vallomást kényszerítenek ki. Ne 
gondolják, hogy ez célzás egy bizonyos országra. Elgondolkoztató az, 
hogy az antikommunizmus, ha fixa ideává válik, szükségszerűen nyúl 
ezekhez a módszerekhez, amelyek a maguk részéről viszont növekvő 
radikalizálódást és erőszakot szülnek.

Aki igazán demokratikus gondolkodású, aki hisz az igazság és a 
szeretet hatalmában, és meg akar szólalni, az nem szólalhat meg, nem 
is írhatja le, és nem hívhat össze értekezletet. Szándékait rosszaka- 
ratúan elferdítik, anélkül, hogy előterjeszthetné az igazi tényállást. An
nak, amit politikai foglyok mondtak vagy mondanak, egyáltalában nem 
lehet hitelt adni. Lehet-e akkor csodálkozni azon, hogy mindenek
előtt az ifjúság a föld alá vonul, és az erőszakkal erőszakot állít 
szembe?

Ezen a háttéren világossá válik, milyen döntő szerepet szánt 
Isten a terveiben az Egyházak Világtanácsának és az Igazság és Béke 
Bizottságának, mint az igazán szabad világ lelkiismeretének és azok 
hangjának, akik nem beszélhetnék.

5. Amit világosan látnunk kell

Ha meg akarjuk érteni azt a konkrét javaslatot,, amit önöknek 
tenni szeretnék, világosan kell látniuk a következőket.

Nem véletlenül foglalkozunk mi keresztyének a napról napra el
viselhetetlenebbé váló különbséggel a fejlett és fejletlen országok kö
zött. Legyünk elég alázatosak és bátrak annak bevallására, hogy nagy
részt a mi vétkünk, ha az igazságtalanság ennyire érvényesült az em
berek között, mert ez abban a félgömbben gyökerezik, amely legalább
is kezdetben keresztyén volt. Nekünk igazán mulasztási bűnöket kell 
jóvátennünk.

Igazságtalanság az a szó mindenesetre, amely itt helyén van. Ha 
fejlett országokban gondolunk a szegény országokra, akkor nagy a 
kísértés, hogy végső soron mindenért a faji kérdést tegyük felelőssé 
(egyfelől a fehéreket, és másfelől a világ többi lakosait, a feketéket, 
sárgákat és mulattokat), azt a faji kérdést, amelyet fokoz a hiányzó 
munkakedv, a becsületesség hiánya és újabban főként a népesedési 
kirobbanás. Egyenként külön tárgyalhatnánk ezékről az ítéletekről és 
előítéletekről. Ha magukban véve helyesek volnának, még akkor sem 
volna szabad mögéjük elbástyázni magunkat, és elfelejteni, hogy van
nak a világban döntő centrumok, metropolisok és impériumok, ame
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lyekben a nemzetközi politikát csinálják, az árakat megállapítják, és 
azokat a határozatokat hozzák, amelyek a gazdag országokat egyre 
gazdagabbá, és a szegény országokat egyre szegényebbé teszik.

A gazdag országok megkönnyítik dolgukat, ha a szegény országok
hoz való viszonyukat a pénzügyi és a technikai segítség szempontjából 
látják, amely majdnem mindig egyenlő az álsegítséggel, mivel valóság
ban nem adnak, hanem vesznek. Kényelmetlen a gazdag országok 
számára a társadalmi-gazdasági és a politikai-kulturális struktúrák 
hatásos megváltoztatására gondolni a szegény országokban, egyszerűen 
azért, mert ilyen intézkedések révén elvesztenék a nyersanyagok szál
lítóit, akiktől a fejlett nemzetgazdaságok fenntartása és gyarapodása 
függ.

Ne alkossunk magunknak illúziókat: strukturális változás a fejlődő 
országokban nem lehetséges a fejlett országokban végbemenő struk
turális változás nélkül. Ezt egészen szó szerint értjük. Nemcsak a sze
gény országok iránti új beállítottságról van szó. A világkereskedelmi 
politika gyökeres megváltoztatására van szükség. Meddig nézzük el 
még, hogy kis csoportok nemzetközi trösztök révén botrányosan meg
gazdagodnak, és embermilliókat tartanak szolgaságban? Senki ne 
mondja nekem, hogy a trösztök napró napra demokratizálódnak, mivel 
egyszerű polgárok milliói részvénytulajdonosok, és ellenőrzik a vál
lalatokat. Részvénytulajdonosok valóban, amennyiben van néhány rész
vényük. De a legcsekélyebb befolyásuk sincs arra a csoportra, amely 
a trösztöt névtelenül, könyörtelenül és hidegvérűen vezeti, és holtteste
ken is átgázol.

Az az ellenvetés sem használ semmit, hogy a külföldi haszon befek
tetését is törvények szabályozzák. Közismerten elég mód van arra, 
hogy az ilyen törvényeket megkerüljék.

Egyszerűen nem igaz, ha azt állítják, hogy a gazdag országok a 
szegény országokban tiszta nagylelkűségből és segítőkészségből vég
zik a beruházásokat, mert belső piacuk független (autark), és az egyre 
újabb pótanyagok következtében ma már nem szorul a fejlődő or
szágok nyersanyagaira.

6. Egy talán döntő segítség az olyan struktúrák megváltoztatására, 
amelyek az igazságtalanságon és elnyomáson alapulnak

Az erőszak és a radikálizálódás mostani idején az Egyházak Világ- 
tanácsa és aẑ  Igazság és Béke Bizottsága példát adhatnak a békeszerető 
emberek hatásos erőszak alkalmazására (la violence des pacifiques)* 
azzal, hogy mozgósítják az európai közvéleményt, és így talán olyan 
erkölcsi nyomást gyakorolnak, amely segíti megváltoztatni az itteni 
struktúrákat, ami feltétele volna a strukturális változásnak a fejlődő 
országokban.

Elképzelhető volna, hogy az ökumenikus Tanács és a Pápai Bi
zottság szakértőkkel tanulmányi dokumentumot készíttetne, amelyben 
összefoglalnák az ENSZ első, második és harmadik világkereskedelmi 
konferenciája (UNCTAD) jelentéseinek lényeges megállapításait.

Az UNCTAD említett három konferenciáján, amelyek közül kettő 
Genfben volt, a fejlődő országok, mint ismeretes, az eddig legjelentő

* V. ö. Roger Schütz, Da violence des pacifiques. Presse de Taizé, Taizé 1968. — 
A genfi francia—német fordító megjegyzése.
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sebb előretörést hajtották végre, hogy érvényesítsék jogaikat a fejlett 
országokkal szemben. Az is ismeretes, hogy az Egyesült Államok 
ugyanúgy, mint a Szovjetunió, a kapitalista és a szocialista világ két 
tipikus képviselője egyformán vakon és értetlenül fogadta a fejlődő 
országoknak a szükséghelyzetükkel szemben folytatott harcát.

Az UNCTAD-jelentések összefoglalását az ökumenikus Tanács és 
a Pápai Bizottság tanulmányi dokumentumként megküldené Európa 
legfontosabb egyetemeinek a vasfüggönyökön innen és túl, meghívná őket 
egy szemináriumra, amelynek véglegesen, kellene tisztáznia, hogy a 
jólétben és a nyomorban élő országok nemzetközi viszonya igazság
talan-e vagy nem.

A legnagyobb európai egyetemek szakértőinek ez a gyűlése ese
mény volna, és az egész földrész sajtója és rádiója kommentálná. 
Az ökumenikus Tanács és a Pápai Bizottság feladata volna rámu
tatni arra, hogy a fejlődő országokban a sajtó már túljutott azon a 
stádiumon, amelyben gyakorlatilag csak a harmadik világ színes hom
lokzatát világítja meg: ma már az egész világot szembesítik ezeknek 
az országoknak a valóságával, az éhezéssel, a nyomorral és a fejlet
lenséggel.

Anyagot kellene készíteni, amellyel mélyrehatóan lehetne követni 
az egyetemek képviselőnek megbeszélését a fejlett és fejlődő országok 
közötti kapcsolatok fő szempontjairól.

Ajánlani kellene az Ökumenikus Tanácsnak és a Pápai Bizottság
nak, hogy hívják meg a nagy világvallások vezető képviselőit, mivel 
minden vallásnak közvetlen és feltétlen érdeke fűződik a világbéké
hez. Világossá kellene tenni számukra, mennyire veszélyezteti a békét 
a világméretű igazságtalanság. Minden vallást fel is kellene hívni 
arra, hogy vessék latba egész erkölcsi súlyúkat azért, hogy együtt 
követeljék az igazságosságot, amely nélkül a béke lehetetlen.

További rendezvények, amelyek nyilvánosságot igényelnék, hogy 
ez a kérdés Európa befolyása alatt az egész világ számára tudatosul
jon, a következők volnának:

— Minden nagy európai párt vezetőinek gyűlése.
— Vállalkozók és munkásvezetők gyűlése, akik az általuk képvi

selt osztályokat tartósan befolyásolhatják.
— A technikai struktúrák szakértőinek gyűlése, akik feltehetően 

a holnap technokratái.

III. Hogyan kellene ledönteni Jerikó falait?

Egyáltalán nem felejtjük el, hogy Isten van, és neki joga van és 
mindig is lesz belenyúlni a természetbe.

Bizonyságot teszünk arról, hogy a Teremtő és Atya minket az ő 
képére teremtett, és azt a feladatot bízta ránk, hogy hajtsuk uralmunk 
alá a természetet, és tegyük tökéletessé a teremtést.

Ha kérdezik, van-e olyan ország, amely struktúráit fegyveres erő 
nélkül változtatta meg, akkor ezt felelhetjük: az emberiségnek a leg
közelebbi múltig nem álltak rendelkezésére a társadalmi hírközlésnek 
azok a hatalmas eszközei, amelyekkel ma rendelkezünk.

Mégis előfordul, hogy a fejlődő országokban, akik a fennálló struk
túrák alapvető változtatására szánják el magukat, elvesztik a befolyá
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sos társadalmi hírközlési eszközök használatának lehetőségét, sőt eset
leg még polgári jogaikat is.

Tegyenek meg önök a béke ügyének még egy végső szolgálatot: 
kíséreljék meg — áldozattól vissza nem riadva — megmutatni, hogy 
az igazság, a szeretet és a hit Isten áldásával képes arra, hogy Jerikó 
falait megingassa és ledöntse.

Helder Camara 
Brazília

Az Orosz Ortodox Egyház hazafias 

tevékenysége a második világháború idején
Ezekben hónapokban szerte az országban gyülekezeteinkben is meg

emlékeznek arról, hogyan szabadult fel hazánk és egyházunk 25 évvel 
ezelőtt a német fasizmus járma alól. Megemlékeznek arról, hogy sza
badságunkért a legtöbb áldozatot a szovjet nép hozta, amely kitartásá
val és bátorságával nemcsak megállította a német fasizmus előretöré
sét, hanem térdre kényszerítette a legyőzhetetlennek hitt hitleri Német
országot, s ezzel lehetővé tette hazánkban is a szocialista fejlődés meg
indulását. Amikor most mindezt emlékezetünkben felidézzük, még gyü
lekezeteinkben is kevesen tudnak arról, hogy ebből az áldozatból az 
orosz keresztyének, elsősorban az Orosz Ortodox Egyház is kivette ré
szét. Idézzük hát fel most röviden a történelmet és lássuk, milyen áldo
zatokat vállalt a szovjet nép és Európa szabadságának kivívásában az 
Orosz Ortodox Egyház.

A Nagy Honvédő Háború története

A  hitleri Németország 1941. június 22-én támadta meg hitszegő mó
don a Szovjetuniót. Mivel ez a támadás a Szovjetuniót meglepetéssze
rűen érte1, és Németország igen nagy erők összpontosításával támadott 
(190 hadosztály), a háború első időszakában a szovjet hadsereg alakula
tai emberben és hadi anyagban egyaránt súlyos vereségeket szenvedtek, 
és kénytelenek voltak visszavonulni. Az Állami Honvédelmi Bizottság, 
amely minden hatalmat a maga kezében összpontosított, legfőbb fel
adatát abban látta ebben az időben, hogy a némettől veszélyeztetett te
rület iparát az Uralon túlra áttelepítse2, valamint a megszállt területe
ken a partizánmozgalmat megszervezze.

1941 nyarán a szovjet hadsereg súlyos harcok közepette vonult visz- 
sza. A hősiesség nagyszerű példái születtek — többek között — Szmo- 
lenszk, Ogyessza, Szevasztopol és a mindvégig hősiesén ellenálló Lenin- 
grád védelme során. Ebben az időben a szovjet külpolitika fő célkitű
zése az antifasiszta koalíció megteremtése volt. Így született meg először 
a szovjet—angol egyezmény (1941. július 12.), s az 1941. szeptember— 
októberi moszkvai értekezleten a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az USA 
kormányai megállapodást írtak alá gazdasági erőforrásaik közös felhasz
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nálásáról. 1941 decemberére a német csapatok megközelítették a szovjet 
fővárost, de a szovjet csapatok megállásra kényszerítették az ellensé
get.

1942-ben a németek óriási erőket összpontosítottak a kaukázusi olaj
mezők megszerzésére, de a sztálingrádi csatában (1942. július—1943. 
február) a szovjet hadsereg megsemmisítette a várost ostromló 6. né
met hadsereget, és közel 2000 kilométeres frontszakaszon megindította a 
nagy ellentámadást. A fasiszta haderőnek a Szovjetunió területéről való 
végleges kiűzése 1944-ben történt meg, majd Románia, Bulgária, Jugo
szlávia, Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia felszabadítása 
után, 1945. május 2-án a szovjet hadsereg elfoglalta Berlint, s május 
9-én Németország feltétel nélkül kapitulált. Ezzel véget ért a Nagy Hon
védő Háború, amely a szovjet népnek nemcsak végtelen sok szenvedé
sébe, hanem rengeteg anyagi és ember-áldozatába került.3

A közös veszély, a hősi küzdelem, valamint a háború utáni újjá
építés azonban még jobban összekovácsolta a Szovjetunió népeit, s így a 
Szovjetunió nemcsak győztesen, hanem erkölcsileg megerősödve került 
ki a Nagy Honvédő Háborúból.

Az egyház kötelességre intő szava

Mint a történelem folyamán annyiszor, az Orosz Ortodox Egyház a 
Nagy Honvédő Háború idején is tanú jelét adta annak, hogy egynek 
tudja magát az orosz néppel, s minden áldozatot meg tud hozni, nem
csak az orosz nép, hanem más népek szabadságáért is.

Azon a vasárnapon, amelyen a fasiszták megtámadták a Szovjet- 
uinót (1942. június 22.), az Orosz Ortodox Egyház főpásztora, Szergij 
metropolita, körlevelet intézett az Orosz Ortodoz Egyház lelkipásztorai
hoz és minden gyermekéhez.

Szergij metropolita körlevelének bevezető részében arról szól, hogy 
a Szovjetunió népei abban a reménységben éltek, hogy a háború tüze 
hazájukat elkerüli. Ez a reménység a mai napon szertefoszlott, mert a 
német fasiszták, akik előtt nincsen se erkölcs, se becsület, megtámad
ták a Szovjetuniót.

Nem először történik ez a történelem folyamán, hogy Oroszország 
népének vizsgát kell tenni a hazaszeretetből. S a Szovjetunió népe: 
munkások, parasztok, értelmiségiek; férfiak és asszonyok, mint már 
annyiszor, ezt a próbát is becsülettel meg fogják állni.

Szergij metropolita ezután felhívja az ortodox hivőket, hogy ők is 
vegyék ki részüket e helytállásból a harcmezőn és a hátországban, a 
munkahelyeken és kórházakban egyaránt. Emlékezteti a hivőket az 
ortodox egyház régi szentjeire, Alekszander Nyevszkijre4 és Dimitrij 
Donszkojra5, akik ma is példaképei hazaszeretet tekintetében az ortodox 
hívőknek.

Befejezésül arról szól, hogy méltatlan lenne az ortodox egyházhoz, 
ha lelkészei és hívei most hallgatnának és félreállnának, most amikor a 
haza áldozatot követel mindenkitől. Végül a lelkészeket és hivőket Is
ten igéjével inti a bátor helytállásra: „Nincsen senkiben nagyobb sze
retet annál, mintha valaki az ő életét adja barátaiért.”6

Szergij metropolita a háború folyamán több mint 20 körlevelet bo
csátott ki az ortodox hívőkhöz, amelyben nemcsak aktuális egyházi kér
désekkel foglalkozott, hanem kitartásra, helytállásra intette az Orosz 
Ortodox Egyház gyermekeit.7
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Nemcsak beszéddel. . .
Az Orosz Ortodox Egyház főpásztorának felhívása igen nagyfokú 

hazafias tevékenységet indított meg az ortodox egyház berkeiben.
A gorkiji és vele egyidőben a harkovi katedrálisok egyházközségei 

kezdeményezésére elkezdődött a gyülekezetekben a pénzbeni gyűjtés 
általában a fronton harcoló katonák szükségleteire és 1942-ig a Dimitrij 
Donszkojról elnevezett páncélos hadosztály felfegyverzésére.8

S az ortodox hivők megszégyenítő áldozatkészséggel adták össze 
filléreiket, s egyéb értékeiket a haza védelmére. A. Arhangelszkij, a 
gorkiji Szentháromság templom lelkésze Szergij metropolitához írt leve
lében beszámol arról, hogy a gorkiji hívek több, mint egymillió rubelt, 
ezen kívül ezüst és réz használati tárgyakat, rengeteg ruhaneműt, láb
belit és fehérneműt adományoztak a haza megsegítésére.0

Erre a nagyszerű kezdeményezésre országszerte megindult a ne
mes versengés az ortodox gyülekezetekben. Szergij metropolita idézett 
művében leírja, hogy a moszkvai hívek és lelkészek több mint másfél 
millió rubelt adakoztak e nemes célra. Felsorolja a gyülekezetek ado
mányait, és megjegyzi, hogy olyan jelentéktelen kis gyülekezet is, mint 
a Danilov templom gyülekezete, több mint 75 ezer rubelt adományo
zott.10

De nemcsak a nagy városok hatalmas katedrálisaiban, hanem a 
falvak kicsiny templomaiban is bámulatra méltó áldozatkészséggel folyt 
az adakozás. A gyűjtésben általában a gyülekezetek nőtagjai és női 
szerzetesek vettek részt.

Azonban nemcsak pénzzel és egyéb értékkel járultak hozzá az orto
dox hivők a haza védelméhez. A mérhetetlen szenvedések közepette 
sokan találtak új erőt és vigasztalást az egyház istentiszteletein. 1942 
húsvétján, amikor a Szovjetunió népe a háború mélypontján állt, nem
csak Moszkvában11, Leningrádban12, hanem a németek által megszállt 
területeken is sok erőt merítettek a hivők a további kitartáshoz, a fel
támadott és élő Jézus Krisztusból a húsvéti istentiszteleteken.13

Szükség is volt erre, mert bár a német fasiszták propagandájukban 
azt hirdették, hogy keresztes háborút folytatnak a „bolsevista ateizmus 
ellen”, valójában nem kímélték sem a templomokat, sem a kolostoro
kat, sem a néphez hű lelkészeket. Szergij metropolita idézett művében 
eredeti dokumentumok, levelek és beszámolók alapján leírja, hogy a 
megszállt területeken mennyi üldöztetésnek voltak kitéve az ortodox 
lelkészek és hivők, milyen barbár módon rombolták le a templomokat és 
egyéb egyházi épületeket. A megmaradt templomokból pedig a műemlék
berendezéseket, képeket, ikonokat elrabolták és Németországba hur
colták.14

A háború éveiben általában megnövekedett az ortodox templomok
ban az imádkozó hivők száma. Ebben az időben különösen a szívükhöz 
nőttek a hívőknek a templomok és egyházi épületek. Sok helyen új 
imaházakat is létesítettek. Sok egyházmegyében, mint például a kijevi, 
poltavai, kosztromai, voronyezsi és más egyházmegyékben 1941 és 1945 
között megkétszereződött az egyházközségek száma.

Egyházi vezetők a Szovjetunió miniszterelnökénél
Az Orosz Ortodox Egyház önfeláldozó szolgálatának eredményeként 

az egyház és az állam közötti jó viszony kialakulása elől elhárult az 
utolsó akadály is.
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J. V. Sztálin, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke, elismerve 
az Ortodox Egyháznak a háború folyamán végzett jó szolgálatát, 1943. 
szeptember 4-én kihallgatáson fogadta az Orosz Ortodox Egyház kül
döttségét. A küldöttség tagjai voltak: Szergij metropolita, patriarchai 
helynök, Alekszij leningrádi és novgorodi metropolita és Nyikoláj ki
jevi és galíciai metropolita.

Ez a fogadás azért volt történelmi jelentőségű, mert ez volt az első 
alkalom, hogy a Szovjetunió kormányfője az Orosz Ortodox Egyház 
küldöttségét fogadta.

A kormány elnöke megértéssel fogadta a küldöttségnek azt a kéré
sét, amit Szergij metropolita, patriarchai helynök terjesztett elő, hogy a 
szovjet kormány engedélyezze az Orosz Ortodox Egyház zsinatának 
összehívását és a patriarchai tisztség betöltését.

Tyihon patriarcha halála óta (1925) ugyanis az Orosz Ortodox 
Egyház nem tudta betölteni a patriarchai tisztséget, mivel a forrada
lom és polgárháború idején az ortodox egyház nem állt egyértelműen 
a szovjetrendszer mellé, s így több, mint 20 évig hiányzott az egyház és 
az állam között az a bizalmi légkör, melynek alapján az állam enge
délyezhette volna a zsinat öszehívását és a patriarchai szék betöltését.

Az Orosz Ortodox Egyháznak evangéliumi hitéből fakadó szolgá
lata azonban most egyszeribe olyan légkört teremtett, amelyben megvaló
sulhatott az Orosz Ortodox Egyháznak ez a régi vágya is. S ez a tény 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Orosz Ortodox Egyház számának és 
tekintélyének megfelelő helyet foglalhasson el a világ keresztyénségének 
nagy családjában.15

Az 1943. évi Moszkvai Zsinat
A háborús nehézségek ellenére e fogadás után már 4 napon belül, 

szeptember 8-án meg tudták tartani Moszkvában az Orosz Ortodox 
Egyház püspökeinek zsinatát. Ez a zsinat nem volt olyan nagyszabású, 
mint az 1917—18. évi zsinat, de jelentőségében nem maradt el mögötte. 
Annak ellenére, hogy a háború eseményei miatt a közlekedés nem volt 
egyszerű — a Szovjetunió nyugati részén még javában folytak a harci 
cselekmények —, mégis három metropolita, 11 érsek és 5 püspök tudott 
részt venni a zsinaton.

A zsinat első pontjaként Szergij metropolita, patriarchai helynök 
beszámolt az Orosz Ortodox Egyház hazafias tevékenységéről, amit a 
háború kezdete óta végzett. A zsinat az egyháznak ezt a tevékenységét 
helyesnek találta, elfogadta és köszönetét mondott az Orosz Ortodox 
Egyház minden főpapjának, papjának és egyszerű hívének, akik áldo
zatvállalásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az Orosz Ortodox Egyház 
becsülettel megállta helyét a Nagy Honvédő Háborúban.

Ezután került sor a patriarcha megválasztására. A bizalom teljes 
egyhangúsággal Szergij metropolita felé irányult, aki megköszönte a 
bizalmat és patriarchai szolgálatának céljául a háború mielőbbi győzel
mes befejezését és az egyház egységének megteremtését tűzte ki.

A patriarchátus visszaállítása örömmel töltötte el a hívőket. Igen 
mély hatást gyakorolt a hívőkre és papokra egyaránt Szergij patriarcha 
szeptemberi üzenete, amelyben az egyházi fegyelem megerősítésére 
hívta fel a figyelmet. Igen magas teológiai nívón, de az egyszerű hívők 
által mégis érthető nyelven fejtette ki az egyház szentségeinek és Isten 
igéjének üdvözítő jelentőségét, amelyek vészben, viharban a dogmák
hoz, a kánonokhoz és a jó egyházi hagyományokhoz való ragaszkodás
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sál fejtik ki hatásukat. Az egyház ezeken keresztül kapja lehetőségét 
a zavartalan élethez.16

Sajnos Szergej patriarcha körlevelében kifejtett terveit nem tudta 
megvalósítani. Miután hosszú időn át érelmeszesedésben szenvedett, 
1944. május 15-én, 77 éves korában befejezte életét, amelyet az egyház 
belső békéjének, valamint az egyház és állam közötti jó viszony meg
teremtésére szentelt. S bátran elmondhatjuk, hogy sikerült is neki 
olyan légkört teremteni, amelyben mindkét cél elindult a megvalósu
lás útján.

Alekszij patriarchai helynöki működése

Szergij halálakor Alekszij leningrádi metropolita vette át az Orosz 
Ortodox Egyház vezetését, s először mint patriarchai helynök, majd 
1945 februárjától mint moszkvai és össz-orosz patriarcha, mind a mai 
napig vezeti és irányítja az Orosz Ortodox Egyházat.

Működését azzal kezdte, hogy 1944. május 20-án levelet írt Sztálin 
marsallnak, a Szovjetunió miniszterelnökének. Ez a levél tulajdonképpen 
deklaráció arról, hogy az egyház hűséges az államhoz. Az egyház tagjai 
a szovjet rendszer hűséges alattvalói. Ez azt jelenti, hogy az ortodox 
hívők imádkoznak, és mindent megtesznek a hazáért és a szovjet ha
talomért, de közben az ortodox egyház kánonjainak megfelelően kí
vánnak élni. Az egyház nem akar állami hivatal lenni, sem állam az 
államban, hanem a keresztyének családja kíván maradni, amely a leg
főbb feladatát tagjai erkölcsi nevelésében látja. Alekszij metropolita 
levelében hangsúlyozza, hogy az orosz Ortodox Egyház azon az úton kí
ván járni, amelyen Szergij patriarcha elindította.17

Ezután Alekszij metropolita 1944. május 28-án üzenetet intézett az 
Orosz Ortodox Egyház papjaihoz és híveihez. Az egyház minden tagját 
imádkozásra és cselekvésre hívta fel a békéért, s a háború győzelmes 
befejezéséért, Hm 13,1-re hivatkozva a felsőbbség iránti engedelmes
ségre inti az egyház minden tagját. Mt 20,28 alapján kifejti, hogy a 
egyháznak nem az a célja, hogy neki szolgáljanak, hanem, mint az 
üdvözítő Ura is tette, hogy ő szolgáljon a világ jövendőjéért.18

Alekszij metropolita a többi üzenetében is szól a háború győzelmes 
befejezéséről. Olyan időben élünk — írja egyik üzenetében —, amikor 
Isten megláttatja velünk, hogy az ő erejével győzhetünk ellenségeink fe
lett. S ebben a győzelemben benne van sok ortodox hivő imádsága és 
hűséges szolgálata is. Hivatkozik arra, hogy milyen döntő volt a háború
ban a Dimitrij Donszkojról elnevezett páncélos hadosztály, amelyet az 
Orosz Ortodox Egyház híveinek adományaiból fegyvereztek fel. Jeremiás 
31,17-re utalással azt a reménységét fejezi ki, hogy az orosz nép fiai 
nemsokára győzelmesen térhetnek vissza a háborúból.19

Alekszij metropolita felhívására az ortodox hívők és gyülekezetek 
tovább folytatták az adakozást a hadsereg szükségleteire, a háború mi
előbbi befejezésére.

Sztálin marsall 1944. október 24-én kijszönő levelet küldött Alekszij 
metropolitához, amelyben köszönetét mondott a metropolitának és az 
Orosz Ortodox Egyháznak azért a segítő szolgálatért, amit a Nagy Hon
védő Háború idején a szovjet hadsereg megsegítésére a győzelem érde
kében tettek.29

A háborúnak ebben az időszakában az ortodox papság az igehirde
tésekben és a Moszkvai Patriarchátus Folyóiratának hasábjain arra ta
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nította az ortodox híveket, hogy a fasizmus lelkülete kefesztyénelle
nes, s hogy a fasiszta ideológia a keresztyén hit és szeretet legnagyobb 
ellensége. A Moszkvai Patriarchátus Folyóirata hónapról hónapra tudó
sította az ortodox híveket arról, amit a szovjet hadsereg a végső győ
zelem kivívásáért napról napra végzett.21

Az 1945. évi Moszkvai Zsinat
1944 őszén, amikor a szovjet katonák már hazánk földjén harcoltak 

a fasiszta elnyomókkal, megkezdődött az Orosz Ortodox Egyház egyik 
legnagyobb jelentőségű zsinatának, az 1945. évi Moszkvai Zsinatnak az 
előkészítése. S mikor még Budapest felszabadításáért javában folyt a 
harc, 1945. január 31-én összeült a zsinat. A zsinatra minden egyház
megye elküdötte képviselőjét. A zsinaton így 45 főpap (metropolita, ér
sek és püspök) és 126 lelkész, illetve világi vett részt hivatalos küldött
ként.22 Ezenkívül jóformán minden autokefál ortodox egyház képvisel
tette magát a zsinaton, s az üléseken részt vett a Szovjetunió Miniszter- 
tanácsa mellett működő egyházi ügyekkel foglalkozó tanács vezetője is. 
A hivatalos küldöttekkel és a vendégekkel együtt a zsinaton 204 sze
mély vett részt.23

A zsinat mindenekelőtt foglalkozott az Orosz Ortodox Egyház ha
zafias tevékenységével, amit a háború idején kifejtett. Egyhangú ha
tározattal jóváhagyta ezt a tevékenységet, kiemelve, hogy ez nagy szol
gálatot tett a szovjet haza megvédésében.

A zsinaton megalkották az Orosz Ortodox Egyház igazgatási sza
bályzatát, amely kisebb módosításoktól eltérően még ma is érvényben 
van. A szabályzat vitájában igen jelentős volt T. D. Popovnak, a Teoló
giai Intézet rektorának a felszólalása, aki azt hangsúlyozta, hogy igen 
nagy szükség van arra, hogy az Orosz Ortodox Egyház életét és szol
gálatát a nyugati keresztyénség is a maga valóságában ismerje meg. 
Kiemelte, hogy az államtól elválasztott, de el nem távolodott Orosz 
Ortodox Egyház a Szovjetunióban szabadságot és lehetőséget nyert ar
ra, hogy Jézus Krisztus törvényei szerint éljen. A lelkipásztorok felé azt 
hangsúlyozta, hogy a pásztorok maguk is azon az úton járjanak, amit 
a nyájnak mutatnak.24

A zsinat teljes egyhangúsággal Alekszijt választotta patriarchává, 
ki beköszöntő beszédében arról szólt, hogy a patriarcha kötelessége 
az egész egyház pásztorolása. A főpapok, lelkészek és az egyház egész 
népe felé pedig hangsúlyozta, hogy nem lehet jó keresztyén az, aki nem 
hűséges fia hazájának és nem tudja a haza javáért mindenét fel
áldozni.25

A zsinatok az egyházak életében mindig jelentős határkövek szok
tak lenni. Az Orosz Ortodox Egyház 1945. évi Moszkvai Zsinata e ha
tárkövek között is a legjelentősebbek közé tartozik.

Mindenekelőtt azért, mert az Orosz Ortodox Egyház életében lezárt 
egy korszakot, amely korszakra az egyház és az állam közötti viszony 
bizonytalansága volt a jellemző. Az egyház és az állam közötti normális 
viszony kialakulását, — amelynek alapja az állam részéről az 1918. évi 
februári dektrétum,25 majd az 1936. évi alkotmány,21? az egyház részéről 
pedig Tyihon patriarcha végrendelete28, valamint Szergij patriarchai 
helynöknek a szovjet álamot elismerő és támogató nyilatkozatai voltak 
— végső sorban az Orosz Ortodox Egyháznak a Nagy Honvédő Háború 
idején tanúsított hazafias tevékenysége teremtette meg. Ez az őszinte, 
keresztyén hitből fakadó magatartás mindkét részről eloszlatta az eddig
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meglévő bizonytalanságokat. S erre a kialakult bizalmas viszonyra az. 
Orosz Ortodox Egyház legfelső szerve, az 1945. évi Moszkvai Zsinat 
tette rá a pecsétet. Ez a zsinat elfogadta és törvénybe iktatta az Orosz 
Ortodox Egyháznak a szovjet államot támogató hazafias magatartását, 
s ezen a zsinaton — a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta első 
ízben — jelen volt a Szovjetunió kormányának képviselője is, aki nyi
latkozatával a Szovjetunió kormánya részéről is elismerte az Orosz 
Ortodox Egyház hazafias tevékenységének pozitív jellegét.

Ez a zsinat másodsorban azért volt olyan jelentős, mert új szakaszt 
nyitott az Orosz Ortodox Egyház életében. Az egyház és az állam közötti 
normális és bizalmas viszony alapján az Orosz Ortodox Egyház igazga
tására hozott határozatok új útat nyitottak az egyház számára, amely 
úton az egyház külsőleg és belsőleg is egyaránt megerősödött és tekin
télye minden vonatkozásban megnövekedett.99 Bár a zsinat napjaiban 
még folyt a szovjet hadsereg végső erőfeszítése a fasizmus teljes legyő
zésére, a Szovjetunió népei azonban már az ország újjáépítésére ké
szülődtek, amelyből az Orosz Ortodox Egyház is kivette részét. Az 
1845. évi Moszkvai Zsinat határozatai jó alapot nyújtottak ehhez a 
szolgálathoz.30

Végül ez a zsinat azért volt jelentős, mert a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom óta ebből az alkalomból képviseltette, magát először 
szinte teljes számban a többi autokefál ortodox egyház az Orosz Ortodox 
Egyház rendezvényén. Ez nemcsak azért jelentett sokat, mert a külföldi 
autokefál ortodox egyházak bepillantást nyerhettek az Orosz Ortodox 
Egyház életébe és az antikommunista propagandától függetlenül meg
ismerhették, hogy milyen a valódi viszony a szovjet állam és az Orosz 
Ortodox Egyház között, hanem azért is, mert ez a látogatás megindított 
egy olyan folyamatot, amely az Orosz Ortodox Egyház és a külföldi egy
házak kapcsolatainak erősödéséhez vezetett, s amelynek eredményeként 
ma már nemcsak az ortodox egyházak területén, hanem az egész keresz
tyén világban tekintélye és szava van az Orosz Ortodox Egyháznak.

Vázlatos áttekintésünkből nemcsak azt követhettük nyomon, hogy 
az Orosz Ortodox Egyház közvetve milyen részt vállalt hazánk és né
pünk felszabadításában, hanem arról is meggyőződhettünk, hogy az 
Orosz Ortodox Egyháznak a második világháború idején kifejtett haza
fias tevékenysége bizonyos mértékig például szolgálhatott arra, hogy 
egyházunk megtalálta helyét és felismerte Istentől rendelt szolgálatát 
szocializmust építő társadalmunkban.

Dr. Selmeczi János

JEGYZETEK
1 Ennek oka elsősorban Sztálin helytelen helyzetmegítélése volt, aki nem 

vette komolyan a figyelmeztetéseket Németország közeli támadásáról, és nem 
tartotta szükségesnek, hogy elrendelje a hadsereg és a nyugati határmenti kato
nai körzetek teljes harckészültségét. Oj Magyar Lexikon. 6. kötet. 294. lap.

. ? A háború első három hónapjában körülbelül 1360 nagy üzemet telepítettek 
Szibériába, Kazahasztánba és Közép-Azsiába. írj Magyar Lexikon. 6. kötet. 294. lap.

3 A Szovjetunió több, mint 20 millió embert áldozott fel a Nagy Honvédő 
Háború folyamán. A német megszállók 1710 várost, 70 ezer falut, 31 850 üzemet és 
65 ezer kilométer hosszú vasútvonalat romboltak szét. Az anyagi kár 679 milliárd 
rubel. Historische Gedenkstatte des Potsdamer Abkommens CECILIENHOF. 10. 
lap. — Uj Magyar Lexikon 6. kötet 294. lap.

„ A?5x!,aí!?^r Nyevszkfi fejedelem 1240-ben a Neva mellett legyőzte a svédeket, majd 1242-ben Peipusz tónál' a németeket.
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5 Dimitrij Donszkoj fejedelem 1380-ban a kulik ovi mezőn döntő győzelmet 
aratott a tatárokon, s ezzel megindította a felszabadító harcot. Szergij: Pravda o 
religii v Rosszii. Moszkovszkája Patriarchija. 1942. 33. lap.

0 Szergij metropolita körlevelének teljes szövegét lásd Szergij i. m. 15—17. lap.
7 Sabatyin: Ruszkájá Pravoszlávnája Cerkov v 1917—1967 gg. Zsumál Mosz- 

kovszkoj Patriarchii (Zs. M. P.) 1967. 10. 44. lap.
8 Sabatyin i. m. 44. lap.
9 Szergij: i. m. 202—204. lap.
10 Szergij: i. m. 169. lap.
11 A moszkvai ünnepségek irányítója Nyikoláj metropolita volt, aki a Dimitrij 

Donszkoj-ról elnevezett páncélos hadosztályra való gyűjtés egyik leglelkesebb 
szervezője volt. Szergij: i. m. 209—220. lap.

12 a  körülzárt Leningrádban Alekszij metropolita, a későbbi patriarcha végzett 
igen áldásos szolgálatot. Némcsak azzal, hogy Leningrád hős védőit kitartásra, 
harcra buzdította, hanem azzal is, hogy a megszállt területek egyházközségeit is 
oiztató és útbaigazító tanácsokkal látta el. Szergij: i. m. 239—247. lap.

13 Szergij metropolita egy élménybeszámoló alapján részletesen közli, hogyan 
ünnepelték 1942 húsvétját egy kis faluban Izmaljovban. Szergij: i. m. 239—247. lap.

14 A barbár módra elpusztított műemlékek közül csak kettőt említünk meg: 
az isztrai (moszkvai körzet) Üj Jeruzsálem kolostor és a volokalamszki Joszif Vo- 
lokalamszkij kolostor barbár elpusztítását. Mindkettő felbecsülhetetlen műemlék 
volt. Szergij: i. m. 389—397. lap.

15 a  fogadásról az Izvesztyija 1943. szeptember 5-i száma tudósít. Az esemény 
értékelését lásd: Patriarch Szergij i jevo duhovnoje naszledsztvo. Moszkva, 1947. 
44. lap.

10 Sabatyin: i. m. 45. lap.
17 Vegyernyikov: Ruszkájá Pravoszlávnája Cerkov poszlje koncsinü Patriarcha 

Szergij a. Patriarch Szergij i jevo duchovnoje naszledsztvo c. gyűjteményes kötet. 
Moszkva 1947. 285—286. lap.

18 Vegyernyikov: i. m. 286. lap.
19 a  háború kitörésének három éves évfordulója alkalmából 1944. június 22-én 

kiadott pásztorlevelében. Vegyernyikov: i. m. 288—289. lap.
20 Vegyernyikov: i. m. 292. lap, ,
21 Vegyernyikov: i. m. 292. lap.
22Troickij: Ruszkájá Pravoszlávnája Cerkov v 1917—1967 gg. Zs. M. P. 1967. 

11. 39. lap.
23 Vegyernyikov: i. m. 322—323. lap.
24 Vegyernyikov: i. m. 325. lap.
25 Vegyernyikov: i. m. 329. lap.
26 1918. február 5-én jelent meg a szovjet kormány dekrétuma „az államnak 

és az iskoláknak az egyháztól való elválasztásáról.”
27 1936-ban a Szovjetunió megalkotta új alkotmányát. Az alkotmány törvénybe 

foglalta a Szovjetunió polgárainak lelkiismereti szabadságát, amely biztosította és 
szabályozta a szabad vallásgyakorlatot és a vallásellenes propaganda szabadságát.

28 Tyihon patriarcha 1923 elején kibocsátott körlevele. Sabatyin: i. m. 36. lap.
29 Míg 1938-ban kereken 40 egyházmegyében 5000 egyházközséget tartottak 

nyilván, 1946-ra az egyházmegyék száma 60, az egyházközségek száma pedig 10 000 
fölé emelkedett. 1958-ban a Szovjetunió területén az Orosz Ortodox Egyháznak 
73 egyházmegyéje és kereken 20 000 gyülekezete volt. Ruszkájá Pravoszlávnája 
Cerkov. Moszkva, 1958. 41. lap.

30 Vegyernyikov: i. m. 135. lap.
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ISTEN TANÚI
Zsidó hi tem lényege

Hazánk felszabadulására emlékezve, arról sem feled
kezhetünk meg, hogy az egyúttal a zsidóság tengernyi szen
vedésének végét is jelentette. A  történeti távlat nem szé
píti meg azt a tényt, hogy a keresztyénség nem tudott egy
ségesen és határozottan fellépni az antiszemitizmussal és 
következményeivel szemben. Bár azóta sok történt a meg
békélés és megértés irányában, mégis további feladatunk, 
hogy a megértést a testvériség érzésévé mélyítsük. Ezt a 
célt szolgálja ez a cikk is, amely a Lutherische Monatshefte 
1970. februári számában jelent meg. Értéke, hogy felmutatja 
közös alapjainkat, de nem hallgatja el a mély különbsége
ket sem. Mindkettővel élesen világítja meg nemcsak a zsidó
ság, hanem a keresztyénség lényegét is. Megláttatja, hogy 
a döntő kérdések közöttünk még mindig a messiás és a mes
sianizmus, és ezért elgondolkodtat, hogy mit jelent szá
munkra Jézus személye és tanítása, amit ő elutasít. Imma
nens politikai reménységekkel átszőtt messianizmusával sem 
értünk egyet, de ez a személyes hitvallás mégis Pál apostol 
szavait juttatja eszünkbe: „Tanúskodom mellettük, hogy 
Istenért való rajongás van bennük.” (Rm 10,2)

Kr. e. 6 és 9 között történhetett, hogy egy názáreti zsidó ács
mesternek fia született a judai Betlehemben. Ezt az eseményt 
húsz évszázadon keresztül a világtörténelem fordulópontjának hir
dették. Azt mondták, hogy az Örökkévaló titokzatos módon egy 
vándor rabbi szerény alakjában emberré lett, és hogy rövid életé
nek egy despota római helytartó parancsára a rabszolgáknak és lá
zadóknak fenntartott kivégzési mód, a keresztrefeszítés vetett 
véget.

A  keresztyénség fellépése új próba alá vette Izráel fiainak és 
leányainak hűségét. Ilyen hittel találkoztak itt, amely arra tartott 
igényt, hogy Ábrahám igazi örököse, és olyan új választott néppel, 
amelyet Isten rendelt arra, hogy tanúja legyen a népek között. E 
hit eredeti vonzóerejét még fokozta gyors hatalomra és tekintélyre 
emelkedése. „Kilenszázmillió keresztyén mégsem tévedhet mind”, 
így szól a csábító érv, amely megtévesztő hatalmát gyakran érez
tette. És mégis igaz az, hogy „az Ű r . . .  nem a földrengésben,. . .  
nem a tűzben” volt, hanem a csendes, szelíd hangban (lKir 19). 
Erre a mély igazságra egyetlen zsidót sem kell emlékeztetni.

Többé nem véka alá rejtve
A  zsidóság sohasem vesztete el önbizalmát, bár a féltékeny 

egyház által emelt gettó-falak és a prozelitizmus ellenes törvények
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egyfajta „clan”-né változtatták, amely vallásos szempcpntból intro- 
vertált volt. Ma kezdenek leomlani az előítélet falai. Új szabadság 
szelleme terjed. Miután a megaláztatás poharát fenékig ürítettük, 
tényleg nincs szükség arra, hogy világosságunkat továbbra is véka 
alá rejtsük. Nem kisebb ember, mint Blaise Pascal, aki a keresz- 
tyénség legvilágosabb szellemiségei közé tartozik, ezt írta: „A  zsidó 
vallás mindenben isteni: tekintélyében, tartósságában, ethoszában, 
tanításában és hatásában.”

A  világ legrégibb hitvallása ezért nem szorul apológiára. Mégis 
hasznos lehet lényegének felvázolása. A  következő sorok természe
tesen tisztára személyi nézeteket tükröznek, de bizonyára sok vo
nása nem egy zsidó szívében kelt jól ismert visszhangot.

Izráel népe kicsi és a maga nemében egyedülálló. Egy néppé 
nem földrajzi adottságok vagy vérségi feltételek alapján lettünk. 
Nemzeti létünk bölcsőjénél egy eszme állott: az egy Isten eszméje, 
aki minden emberrel törődik, és végső tökéletességükre törekszik. 
Ez az eszme azon a meggyőződésen alapul, hogy Isten az embert, 
ha egyetért vele, megjavíthatja.

Mindaz, ami velünk a sinai hegyi kijelentés óta történt, világ
történeti méretű eposzba való. A  rómaiak a számkivetés létfor
májába hajtottak minket. Keresztyének és mohamedánok ismé
telten megtizedeltek olyan hitvallások nevében, amelyek a mi bib
liánkban gyökereznek. Csőcselék megkínzott, királyok kiraboltak 
minket. A  világnak mégis az egyistenhitet, a Bibliát, Spinozát, 
Freudot és Einsteint tudtuk ajándékozni, és ugyanakkor a vesztő
helyeket „Krisztusgyilkosokkal”, a bírókat Dreifuss-féle vádlottak
kal, a gázkamrákat legjobbjaink 6 milliójával kellett ellátnunk.

A  legszömyűbb és leghosszabb szenvedések közben, amelyet 
ember valaha is embertársának okozott, képesek voltunk arra, hogy 
testileg és lelkileg megtartsuk identitásunkat. Emellett elevenen 
őriztük azt a reménységünket, hogy az igazság végül mégis győzni 
fog, és majdnem két évezred után végre visszanyertük ősi, felejt
hetetlen hazánkat.

Csak hitük egyesítette a zsidókat

A  vérség a zsidók egymás közötti viszonyában sohasem játszott 
döntő szerepet. Mint mindig, úgy most is a hit az alap, bár nem 
indított hadjáratot betérők megnyerésére. A  zsidóság a pusztában 
vált nemzetté, jóval mielőtt hazája lett volna. Talán ebben rejlik 
az oka annak, hogy a haza földjének elvesztését olyan hosszú időn 
át kibírta, történeti dilemmák majdnem szakadatlan egymásutánja 
közben és minden emberi logika ellenére. Mivel szívósságunkat 
semmiféle racionális történetfilozófia nem tudja megmagyarázni, 
kérdeznünk kell, hitünk milyen rugói indokolják elsősorban élet- 
benmaradásunkat és újjászületésünket. Erre a kérdésre a legtöbb 
felelet a Könyvek Könyvében található.
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Testvérvallásától eltérően a zsidóság ellenállást tanúsított az 
antropomorfizmus minden kísértésével szemben. Az istenséget nem 
emberiesítette el. Harcolt az ember mindennemű istenítése és 
bálványozása ellen, még ha próféták vagy királyok voltak is. 
A Biblia arról tudósít, hogy Jákob megcsalta megvakult atyját. 
Dávidot elítéli mint házasságtörőt és vérebet. Maga a törvényadó 
Mózes is vétkezett, és ennek következtében kellett meghalnia az 
ígéret földjének határán. Egyetlen zsidó nem imádkozott soha Mó
zeshez, és nem kérte Ábrahám közbenjárását Istennél. Egyedül Istent 
illeti az, hogy imádkozzunk hozzá. Az ember véges és gyenge, Isten 
pedig végtelen. Ezt a szakadékot semmi más nem hidalhatja át, 
mint egyedül a hit.

Etika nem angyalok számára
Miközben a Biblia aláhúzza Ádám minden utódának botlásra 

való hajlandóságát, bölcsen eltekint attól, hogy a hívőket angya
lokra szabott etikára kötelezze. Szeresd felebarátodat —  és az ide
gent —  mint magadat, de nem az ellenségedet! Bízzál egészen 
Istenben, és gondoskodjál a holnapi napról, mert csak az ég ma
darai és a mezők liliomai engedhetik meg maguknak a gondtalan
ság luxusát! Tartsd meg a Tízparancsolatot, és tudd azt is, hogy 
egy lopott pillantás ugyanolyan kevéssé tesz téged házasságtörővé, 
híint egy bosszús szó gyilkossá! És Csak egy bolond -— vagy egy 
szent —  fogja kabátját felajánlani annak, aki elvette ruháját!

A  héber Biblia nemcsak héberekről beszél. Jób, az emberi 
helytállás megtestesülése az isteni büntetés idején, nem zsidó. 
Ruth, Izráel királyi házának ősanyja —  idegen. Izráel ősellenségét, 
Egyiptomot Isten „népemnek” nevezi, és a bálványimádó Asszíriát 
„kezeim alkotásának”. Minthogy minden nemzet az egy Isten alatt
valója, a perzsa Kyrosz „Isten messiásának” nevezhető, és nem 
kevésbé kiválasztott szolgája Istennek, mint Dávid. Hiszen mind
kettő arra rendeltetett, hogy végrehajtsa Isten szándékát a törté
nelem tervében. És hogy sehol se fészkelje be magát valami rejtett 
ellenségeskedés az idegen iránt, a Biblia aláhúzza, hogy „Ábrahám 
magvában minden nép meg fog áldatni”, és hogy Isten, aki „a 
többi népeket is szereti” , felszólít minket arra, hogy „az idegent 
úgy szeresd, mint önmagadat” . Ábrahámot „Isten kiválasztotta” , 
de nemcsak őt. A  Bibliában ugyanezt halljuk jó tucatnyi más nem
zetmondabeli alapítóiról.

A  kiválasztottság nem privilégium
A  későbbi nemzedékek idején különbségtétel mutatkozik: Áb

rahám elsőszülöttje elvettetik, ugyanúgy Izsák elsőszülöttje is. 
Jákob tizenkét fia közül az idősebbek ítélet alá esnek, mint gyen
gék, hirtelenharagúak vagy árulkodók. Végül egész Izraelnek egy 
egyiptomi szolgaságba kell mennie. A  „kiválasztottságot” minden 
nemzedéknek újra ki kell harcolnia maga számára. Ezzel gyökeré
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ben lehetetlenné válik minden soviniszta önigazság, amely a ki
választottságot privilégiumnak érti. Mindenki szabad etikai dön
tés előtt áll, amelyet neki, és pedig egyedül neki kell megtennie, 
ahogyan Józsuénak Sikhemnél, Sámuelnek Rámánál és Illésnek a 
Karmelen.

Ebben a „drámában” —  cselekvésről és nemcsak történésről van 
szó —  az ember a tulajdonképpeni cselekvő. Isteni segítséget csak 
akkor remélhet, ha „igazlelkű”, vagyis az a vágy tölti el, hogy az 
„igaz úton” járjon. Aki az „igaz út” meghatározását keresi, az meg
találja a Leviticus 19. fejezetében, amely azt a szeretet és az igaz
ságosság ötvözetének mondja. Azok számára, akik távirati stílusú 
magatartási szabályt szeretnének, Mikeás mindent egyetlen sorba 
foglal össze: „Cselekedjél igazságosan, szeresd az irgalmasságot, és 
járj alázatosan a te Istened előtt!”

A  zsidóság tehát egyfelől állhatatosan szembenállt azzal, hogy 
Istent az érzelem területére korlátozzák. Ennek másfelől megfelel 
az, hogy kitartóan keresi az egyetértést és az egységet, amely min
den emberi élet alapja. Ahogyan csak egy Isten van, úgy csak egy 
világ is lehet, amelyen az egy emberi család lakik. A  mono-teizmus- 
tól csak egy lépés a mono-etika. Az istenség nagy száma egymás 
mellett szükségszerűen magába foglalja a normák pluralitását is. 
Mert amit az egyik isten tilt, vagy gátol, azt a másik támogathatja. 
Viszont az egyistenhit szükségszerű következménye az egyetlen ál
talános magatartási norma, az egy igazság és az egy etika az egész 
emberiség számára, amelynek testvérisége ismét az Isten közös 
atyaságából adódik.

A megváltás minden emberé
Saját megváltásunk kapcsolódik minden emberéhez. Ez követ

kezik nemcsak etikánkból, hamm ressiási víziónkból is. A  Tóra 
ígéri, hogy „az Ür, a te Istened . . . arra a földre visz téged, amely 
atyáidé volt, és elfoglalod, és Ő jó(t tesz veled, és megsokasít téged”. 
(Deut 30,5) Ézsaiás próféta ígéri: „Ismét olyan bírákat adok nektek, 
amilyenek azelőtt voltak, és olyan. tanácsosokat, minit kezdetben. 
Akkor az igazságosság városának és kegyes városnak fognak ne
vezni. Siont jogossággal kell megváltani, és foglyait igazságosság
gal.” (Ézs 1,26)

Népünk politikai megváltása azonban csak arra szolgál, hogy a 
végső napok felé vezessen, amikor „egy nép sem emel kardot a má
sik ellen, és nem tanulnak többé hadviselést,. . .  sehol nem okoznak 
kárt vagy pusztulást,. . .  mert a föld tele van Isten ismeretével, aho
gyan a víz betölti a tengert.” (Ézs 2,4; 11,9) A  zsidóság sohasem for
dult olyan partikularizmus felé, amely pl. abban a tételben jut ki
fejezésre, hogy „az egyházon kívül nincs üdvösség”. A  zsidóságnál 
az üdvösség népi jellege mindig csak annak az univerzális elhivatá- 
suknak a kifejezője volt, hogy elhozzák a megváltást az egész embe
riség számára.
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Isten dogmatikai felépítm ény nélkül

A  zsidóságnak nincs teológiája „az Istenről szóló tudomány” ér
telmében. Számunkra már ennek a puszta szónak is van valami 
blaszfémikus mellékíze. Amit tudunk, az csak az, hogy Róla soha 
semmit nem fogunk tudni. Öt soha nem fogjuk ismerni. Ezért min
den kísérlet az Ö lényege és cselekvése meghatározására eleve az 
antropocentrikus arrogancia kifejezésének, és feleslegesnek tűnik. 
„Ö van” : tudósaink legtöbbje sohasem próbálta meg ezen túlmenően 
kifejezni a megismerhetetlent.

Mivel az istenséget nálunk nem (tartja bezárva semmiféle dog
matikus felépítmény, a zsidóság sohasem jutott zavarba a mikrosz
kóp és teleszkóp segítségével tett felfedezések következtében. Más
felől sohasem menekült Tertullianus tételéhez sem: „Hiszem, mert 
lehetetlen.” Ezért a zsidóság abban a korszakban, amelyben a távol
ságok ugyanolyan gyorsan zsugorodnak, mint amilyen mértékben tá
gul a világmindenség csodálkozó szemünk előtt, nincs arra kénysze
rítve, hogy alapvető meggyőződései közül csak egyet is revideáljon. 
A Prédikátor így szól: „Ő mindenét szépen megtesz a maga idején, 
és nyugtalanítja az emberek szívét, mi fog történni a világban, mert 
az ember mégsem érheti fel azt, amit az Isten tesz, sem kezdetét, 
sem végét!” (Préd 3,11) A  mi napjainkban Einstein és Oppenhei- 
mer erősítették meg híres elődjüknek ezt az üzenetét.

A  szellemi érelmeszesedéssel szemben, amely nyilvánvalóan ak
kor szokott bekövetkezni, amikor a hit intézményes vallássá válto
zik, az első és legvilágosabb „proftestációt lelkiismereti okokból” 
valószínűleg a zsidóság szólaltatta meg: „Ünnepeiteket gyűlölöm, és 
megvetem, és összejöveteleiteket nem bírom szagolni, és ha égő ál
dozatot és ételáldozatot mutattok is be nekem, nem gyönyörkö
döm bennük, kövér hálaáldozataitokat sem bírom nézni” ! (Ám 
5,21k) Így ostorozza Ámos a hivatásos papokat, és emlékezetükbe 
vési: „A  jogosság úgy jelenik meg, mint a folyó víz és az igazsá
gosság, mint folyamok árja!” (Ám 5,24) Ézsaiás évszázadokkal Jé
zus előtt nem kevésbé nyomatékosan utasította el a szertartásokat 
és áldozatokat mint etikai értékek helyébe lépő pótlékokat: „Ne 
hozzatok többé hiábavaló ételáldozatot, a tömjén utálatos előt
tem, lelkem gyűlöli újhold- és újévünnepeteket: terhemre van
nak, elfáradtam abban, hogy elviseljem, és ha ki is terjesztitek 
kezeteket, mégis elrejtem előttetek arcomat, és ha sokat imád
koztok, mégsem hallgatlak meg titeket, mert kezetek vérrel van 
tele . . . Tanuljatok előbb jót tenni, keressétek a jogosságot, segít
sétek meg az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvák
nak, pártoljátok az özvegyek ügyét!” (Ézs 1,13kk) Malakiás, az 
utolsó próféta ugyanilyen buzgósággal mennydörög, mint minden 
elődje (2,1; 3,5).

Ezek nem vasárnapi iskolai prédikációk és ünnepi beszédek vol
tak, hanem a szent harag szavai királyok és papok ellen, akiknek
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érdeke forgott kockán. Amikor Ákháb királyt Illés gyilkosnak és 
rablónak ítéli, amikor Náthán nyíltan vádolja a királyt: „Te vagy 
az az ember!” , akkor a próféták életüket kockáztatják. De a királyok 
és a papok nem szuverének. Ők is a törvény alá vannak vetve. Ezért 
rendeli el a Deutoronómium, az újonnan megválasztott király első 
ténykedése az legyen, hogy másolatot készítsen a törvényről, „hogy 
szíve ne fuvalkodjék fel testvérei ellen”.

A törvény alkalmazása
Hogyan kerülheti el a legalisztikus megkövesedés veszélyeit egy 

könyvhöz kötött vallás, amikor iratainak isteni ihletettséget tulaj
donítanak? A  zsidóság ezt a problémát háromféleképpen próbálta 
megoldani. Először: a Tóra reinterpretációjával. amelyet a tudó
soknak kellett végezniük. Ezt a vének egyetértéséhez kötött felha
talmazást mindössze az a szabály korlátozza, hogy a bölcsek „csak 
olyan határozatot hozhatnak, amelyet a nép meg is tarthat” . Annak 
biztosítására, hogy a zsidóságot élet- és fejlődőképes hitként adják 
tovább, a Tóra ezt állapítja meg: „E törvények által fogtok élni.”  
Ebből vonta le a Talmud azt a helyes következtetést, hogy egy 
törvényt sem szabad úgy alkalmazni, hogy betartása meghaladja a 
nép erejét.

A  Tóra egykor megengedte a rabszolgaságot, a jelenlegi zsidó 
törvény az ellenkezőjét teszi. A  Tóra lehetővé tette a poligámiát, a 
mi törvényünk tiltja. A  Tóra egykor arra kötelezte a férfit, hogy 
testvére gyermektelen özvegyét elvegye, jelenlegi törvényünk ezt 
csak megengedi. Ilyen és számos más változtatás tette képessé a 
zsidóságot arra, hogy alkalmazkodjék új időkhöz és követelmények
hez anélkül, hogy feladja alapvető struktúráját. Nem utolsósorban 
az emberi élet szentsége volt a vezérlő csillaga az egész zsidó tör
vénynek: saját vagy más élet megmentése érdekében majdnem min
den parancsolatot megszeghető, vagy hatályon kívül helyezhető pil
lanatnyilag. Tudósaink hangsúlyozzák: „Aki életet ment, az Ahhoz 
hasonlít, aki az egész világot megmenti.”

Zsidó elemek a keresztyénségben és az iszlámban
A keresztyénség magának az alapítónak a szava szerint a zsi

dóság beteljesedésének proklamálta önmagát. Az iszlám prófétája 
kijelentette, hogy ő Mózes igazi utóda, és Mózeshez hasonlóan „köny
ves” próféta. A  zsidóság az „anya”-vallás, amelynek leányai, bár 
saját külön útjunkon jártak, egyet-mást megtartottak anyai örök
ségükből: mindketten mindenekelőtt az erkölcsi magatartással és 
a szellemi világ valóságával foglalkoznak. Nem utolsósorban igény
lik maguknak büszkén az Abrahámtól való származást, és Mózes 
Istenének szolgálnak, akinek sinai törvénye az ő hitvallásukat is 
formálta. így nem csoda, hogy a keresztyének Istent még mindig 
héber nyelven dicsőítik, amikor halleluját mondanak, és hogy imád
ságaikat a héber végszóval, ámennal fejezik be.
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A minden nyugati nyelvbe átment számos bibliai fogalom közül 
három olyan alapvetően héber tartalmat hordoz, hogy lefordítha- 
tatlanok maradtak: sabbát, jubileum és messiás. Ezért minden nyelv
ben héber szó formájában őrzik. A  három közül a sabbát annyira 
lényeges, hogy a Tízparancsolatban is előfordul, és az emberiség 
általánosan elfogadta.

Minden nemzet munkaszünettel ünnepli függetlenségi napját, 
így ünnepeljük mi is az egyiptomi szolgaságból való szabadulásunkat 
olyasmivel, amit a szolga nem engedhet meg magának: munka
szünettel szabadon választott napon. A  szolga nem ura idejének. 
Egyébként hasonló a helyzete a semmittevőknek is ezzel a paran
csolattal: „Hat napon dolgozzál, hogy a hetedik napon kipihend 
magadat” : nem tudják teljesíteni. A  Genezis arra emlékeztet, hogy 
Isten a mindenséget sokkal előbb teremtette, mint mi néppé lettünk, 
s ezért minden embernek minden héten hálát kell adnia Terem
tőjének.

Aki így fejezi ki a teremtésbe vetett hitét, az egészben véve 
egyúttal megerősíti a mi hitünket is. Emellett ugyanolyan fontos —  
ahogyan egy híres talmudtudós megjegyzi —  a mi emberi büszke
ségünk gyógyító korlátozása is. Ha ugyanis azt mondja az Isten, 
hogy „az én hatalmam, és az én kezem ereje teremtette mindezt” , 
akkor ez emberi lehetőségeink határára emlékeztet minket.

A  hetenkénti sabbátból származik a sabbát-év. Hétévenként 
parlagon hever a föld, hogy kipihenje magát. Ha hét sabbát-év el
múlt, akkor az ötvenedik évként következik a jubileumi év ünnep
lése. „És szenteld meg ezt az ötvenedik évet, és hirdesd ki nyilvá
nosan, hogy az országban mindenki megszabadul adósságától. Ez a 
jubileumi év, ezért mindenki visszatérhet örökségéhez és család
jához.” Hogy mi az eszmei gyökere a szegényeknek az adósságtól, 
és a földnek a terhektől való rendszeres megszabadulásának, azt 
tömör egyszerűséggel fejezi ki ez a mondat: „Egyetlen földcsere se 
maradjon érvényes örökké, mert enyém a föld. Ti vendégeim vagy
tok, akik egy ideig nálam laktok, így szól az Ür.” Ezek az igék 
közeli rokonságban vannak azokkal, amelyek elutasítják a zsidó 
rabszolgaság gondolatát: „Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam 
Egyiptom földjéről: ne legyenek másnak tulajdonává!”

így a jubileumi év és a sabbát révén a megszokott naptár- 
rendszer az emberi szabadság gondolatát, mint egy tárolóban őrzi. 
A jubileumi év képviseli az élet és a tulajdon szabadságát a tár
sadalmi struktúrákon belül azzal, hogy ezt minden dolognak és 
minden embernek a Terem tő tői való függőségében gyökerezte ti.

Még mindig a messiás várása
Szótárak a messiást mindenekelőtt „a zsidók megígért szaba

dítójaként” írják le, aki azután „az egész emberiség megváltójá
vá”, ill. „minden elnyomott nép és ország megszabadítójává” lesz. 
Mint felkent király és ideális uralkodó az igazságot és a jogosságot
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testesíti meg, és így ismét helyreállítja Isten rendjét az eresztékei
ből kimozdult világban. Hogy jövetelét szükségesnek tartották, az 
azt mutatja, hogy a zsidóságban reálisan értékelték a politikai ha
talmak és lehetőségeik romlottságát. Végső eljövetelének remény
sége a teremtésről gondoskodó Istenbe vetett hit egyik tétele. Á ll- 
tatosan ragaszkodnak ahhoz a reménységükhöz, hogy az ő eljöve
telével a szellemi világ ismét véglegesen belép az emberek ügyeibe, 
és ez hozzájárul a zsidók optimizmusához.

„Adjon nekem egyetlen ésszerű bizonyítékot Isten létezésére!” 
—  így szólt egykor Nagy Frigyes kedvenc filozófusához. „A  zsidók, 
királyi felség!” —  válaszolta Voltaire. Két nemzedékkel később 
proklamálta Nietzsche „a zsidó Isten halálát”, és ezért a keresz- 
tyénség halálát is, mint az emberi fejlődés következtő fokát az is
tentelen Übermensch létformájába vezető úton. Nietzsche a zsidót 
az „életellenes moralitás” szimbólumának tekintette, önmagát a 
morál megvetőjének nevezte, és mint ilyen briliáns, de megdöb
bentő munkát is végzett, amikor megkísérelte, hogy ezt az etikát 
lerombolja, de azután szellemi éjszaka borult rá.

Amit Nietzsche papírra vetett, azt Hitler valóra váltotta: „Mein 
Kampf” című könyve egyetlen pogány visszhang az „Alsó sprach 
Zarathustra” c. könyvre. Hitler Nietzschét és Voltaire-t betű szerint 
komolyan vette. Ha Isten valóban halott, akkor csak egy út volt 
arra, hogy ezt a világnak bizonyítsa, mégpedig minden zsidó halá
lával. Bár ez az őrület logikája, de annak keretén belül racionális 
és következetes.

Hatmillió embernek kellett meghalnia, míg Hitler lelkibeteg 
nihilizmusa füstbe szállt, a zsidók azonban tovább élnek. Ha mi te
hát tényleg tanúi vagyunk Isten létének, akkor Isten él, akkor a 
sinai szövetségnek és hosszú véres történetünknek van értelme és 
jelentősége. Mert akkor vagy semmik vagyunk, vagy az Ö népe, 
amely kiválasztatott arra, hogy fáklyáját hordozza aggodalmon és 
sötétségen át addig a napig, „amikor az Úr lesz az egyetlen és neve 
is egyetlen” .

Pinchas E. Lapide
Jeruzsálem — Köln
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Az Ótestamentum az igehirdetésben
Mostanában sokszor kell OT-i textusról prédikálnunk. A téma ezért 

aktuális. Dolgozatom nem kész „használati utasítást” akar adni az OT- 
hoz, hanem rámutatni néhány fontos teológiai kérdésre, amiben minden 
igehirdetőnek döntenie kell.

Az OT keresztyén értelmezésének két fő típusát lehet megkülönböz
tetni. A deduktív OT-szemlélet egy az egész Szentírást átfogó képzetből 
(„kánon”-fogalom, vagy: a Szentírás =  Isten igéje) vezeti be és indokolja 
az OT kinyilatkoztatás-jellegét és teológiai jelentőségét. Ide tartozik 
az inspirációs szemlélet minden változata, a barthi ige-teológia, a krisz- 
tológikus OT-szemlélet (Vischer) és az üdvtörténeti teológia legtöbb kon
cepciója. Az induktív OT-szemlélet ezekkel szemben nem egy szinten 
látja teológiailag az OT-t és az UT-t, hanem az OT-t az evangélium fe
lől kritikailag szemléli és teológiai érvényességét innen indokolja. Ez a 
szemlélet általában lutheri teológusokra jellemző, akiknél ez szoros 
kapcsolatban van a teológiai herméneutika lutheri elvével, azaz a törvény 
és evangélium megkülönböztetésével.

Álláspontomnak az alábbiakból kell kitűnnie.

I.

Induljunk ki Zsid 1,1-ből. E vers szerint Isten OT-i ás UT-i szavának 
nemcsak a közvetítői, hanem a „címzettjei” is mások. A próféták által 
„02 atyáknak”  szólt az Isten. Nekünk Fia által szólt. Mi tehát, akik 
Jézus eljöttével végső, eszhatológiai időbein élünk, már nem a prófétákra 
figyelünk, nem tőlük vesszük Isten igéjét, hanem a Fiútól. Jézus Krisz
tussal az OT ideje lejárt. „Azáltal, hogy újat mond, régivé tette (pepala- 
jóken =  perf.!) az elsőt” (Zsid 8,13) ti. szövetséget. Nem vagyunk-e tehát 
alapvető tévedésben, mikor OT-i textusokról prédikálunk? Nem járunk-e 
számunkra „idegen” területen, mikor azlt keressük és azt akarjuk hirdetni, 
amit Isten nem nekünk, hanem „az atyáknak” mondott?

Tudjuk, hogy a hitleri idők DC-teológiája egyszerűen ki akarta tépni 
a Bibiliából az OT-t, mint „zsidó könyvet”, amelynek semmi köze a 
keresztyénséghez. Nyilvánvaló, hogy e szándék mögött nem teológiai, 
hanem náci fajgyűlölő ideológia állott. Viszont az is tény, hogy az egy
háztörténetben kezdettől fogva ismételten problémává lett az OT, éspedig 
nem antiszemita indítékból, hanem teológiailag. Markion (140 körül), aki 
köztudomásúan elvetette az OT-t, sokkal nagyobb hatással volt az egy
házra, mint azt ma sokszor gondoljuk. Sikerét nyilván annak köszön
hette, hogy jelentős teológiai érvei voltak az OT ellen. De nemcsak ő, meg 
szélsőségesen gnosztikus irányzatok akarták „megtisztítani” az egyházat 
a zsidós, OT-i gondolkodástól, hanem pl. egy olyan egyházatya is, mint 
Ignatius (115 körül) levélben óvja a magneziai gyülekezetei: „Helytelen 
Krisztus Jézusról beszélni és zsidóskodni (judaidzejn). Mert nem a keresz- 
tyénség jutott zsidó hitre, hanem a zsidóság keresztyén hitre. . .  (9,3)” . 
Acta 15 szerint pedig már az apostolok idején is súlyos teológiai problé
mává lett az egyház számára a keresztyénség és zsidóság viszonya. 
Az egész pogánymisszió sorsa fordult meg az apostolok döntésén: nem 
kell zsidóvá lenni ahhoz, hogy valaki keresztyén lehessen! A mi szem
pontunkból Acta 15,21 a legérdekesebb vers: „Mózesnek... megvannak 
a maga hirdetői (kérüsszontas!), mivel a zsinagógákban minden szomba
ton olvassák őt.” Nem válnak zsinagógává a keresztyén templomok,
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mikor vasárnaponként „Mózest” olvassuk bennük? Nem „judaizáljuk” 
a keresztyénséget az OT-vel?

Kétségtelen, hogy az UT szerint az OT ideje és érvénye Krisztusban 
valamilyen értelemben végetér (Lk 16,16; Km 10,4 ;stb.). Viszont az is tény, 
hogy az egyház kezdettől fogva mindmáig olvassa és igehirdetési textus
ként használja az OT-t. Az UT szinte minden könyvében találunk OT-i 
idézetet, utalást. S bár Pál apostolnak pogánykeresztyén gyülekezetekhez 
írt leveleiben (Filippi, Theszalonika, Kolossé) csak itt-ott van OT-i for
dulat s ez azt a benyomást keltené, hogy csak zsidók között volt szükség 
az OT-ra, viszont tudjuk, hogy a keresztyén misszió a pogány gyüleke
zetekbe is eljutatta a LXX-t. Hogyan értsük ezt? Milyen értelemben 
maradt az UT száméra „időszerű” az OT?

Ha közelebbről megfigyeljük az OT szerepét az UT könyveiben, akkor 
mindenekelőtt egy különös kettősséget vehetünk észre. Az OT egyrészt 
igazolja, értelmezi, megvilágítja az ut-i író mondanivalóját, de úgy, hogy 
ugyanakkor másfelől maga az OT kerül új fénybe, nyer új értelmet. 
Tehát: az OT-nak az UT-ban nincs önálló jelentősége, hanem csak a 
Krisztusban történt új kinyilatkoztatás kifejezésére, értelmezésére szolgál 
és annak alá van rendelve. Az UT nem az OT felől néz Krisztusra, hanem 
éppen fordítva: Krisztus felől néz az OT-ra. Az UT írói kifejezetten 
harcban vannak a zsidósággal az OT ilyen Krisztus felőli értelmezésének 
egyedüli helyességéért.

E megállapítás igen jelentős a homiléta számára. Egy pillanatra sem 
feledhetem a szószéken, hogy az OT-i textus mondanivalója nem önma
gában fontos a keresztyén igehirdetés számára, hanem csak mint segítség 
az UT céljának megvalósításában, hogy ti. a hallgatók Krisztusban való 
hitre és életre jussanak és abban megmaradjanak (Jn 20,31).

II.
Ez az eredmény azonban csak még élesebbé teszi a kérdést: milyen 

értelemben van az OT-nek teológiai érvényessége az UT számára? Mielőtt 
e kérdésre részletesen választ adnánk, érdemes egy pillantást vetnünk 
három mai állásfoglalásra.

1) Bultmann és a kérügma-teológia képviselői — az üdvtörténeti 
teológia ellen harcolva — tagadják az OT-i történet teológiai jelentő
ségét az UT-i kérügma számára. Bultmann szerint az OT-i történet szá
munkra legfeljebb annyira jelentős, mint ahogyan „azt is mondhatnánk, 
hogy azok a spártaiak Thermopülénél értünk estek el és hogy Szókratész 
a méregpoharat értünk itta meg.” Ez a vélemény abból a sajátos teológiai 
koncepcióból következik, amely szerint az UT-t úgy kell interpretálni, 
hogy a mai ember számára minden történeti, mithologikus elem elfoga
dása nélkül jusson el saját existenciájának Istentől ajándékozott új meg
értésére. Ezért az UT-i kérügmába nemcsak az OT, de még a történeti 
Jézus igehirdetése sem tartozik bele, hanem annak csak „történeti elő
feltétele” . Bultmannt nehéz kritizálni, mert sok „kiútja” van, s ezért egy 
alapos kritikának sok mindent kellene elmondania. Röviden mégis annyit: 
az ut-i kinyilatkoztatás-értelmezés éppen időtlen, mithologizáló tenden
ciákkal szemben hangsúlyozza különös nyomaitékkal, hogy Isten Jézus 
történeti személyében, tehát egy valóságos ember történeti esetlegessé
gében szólt hozzánk és nyilatkoztatta ki magát. Ezért azt kell mondanunk, 
hogy az OT UT-i jelentősége éppen történeti esetlegességében teológiai 
szükségszerűség. Ez a teológiai szükségszerűség Zsid 1,1 szerint azon 
alapszik, hogy aki nekünk a Fiú által szólt, ugyanaz az Isten szólt az 
OT-ban, éspedig egy nép valóságos történetére vonatkozólag („az atyák
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nak” !) és nem egy időtlen emberi existencia-magyarázat értelmében. 
Az OT a „kereszt botrányához” tartozik s ez a botrány itt éppen azt 
jelenti, hogy a Fiú, aki által Isten szólt, „asszonytól lett,. . .  törvény alatt 
lett” (Gál 4,4), vagyis „az üdvösség az zsidók közül támadt” (Jn 4,22)

2) Cullmann egy lineáris idővonad üdvtönténeti sémájában látja az 
OT és UT pozitív teológiai kapcsolatát. Jézus Krisztus (keresztje!) ennek 
a történetnek a középpontja. Innen nyeri végső értelmét és beteljesedését 
múlt, jelen és jövő. De itt válik nyilvánvalóvá mindháromnak saját 
üdvtörténeti jelentősége is (Eigenibedeutung). Az üdvtörténeti múlt 
(=  OT) saját jelentősége abban van, hogy előkészít Krisztus eljövetelére 
(Vorbereitung auf Christus). A hit Cullmann szerint azt jelenti: „meg
győződve lenni arról, hogy ez az egész történet értem (für mich) történt,” 
reám vonatkozik. Ez a masszív üdvtörténeti séma azonban :— sok 
részletigazsága ellenére is — hibás. Először is sehol nem található az 
UT-ban ez az üdvtörténeti elosztás múlt és jelen és jövő között. (Bultmann 
szerint Cullmann teológiáját itt egy lineáris történetfilozófiai koncepció 
határozza meg.) Az kétségtelen, hogy az UT az „ígéret-beteljesedés” 
sémában ragadja meg Krisztus és az OT pozitív teológiai viszonyát. 
De ez a viszony az UT-ban sokkal differenciáltabb és ellentmondásosabb, 
mint ahogy az Cullmann üdvtörténeti láncolatában látszik. Főként pedig: 
Krisztus nem egy láncszem — ha mindjárt a középső is — a bibliai 
történet láncolatában, mégkevésbé magyarázó „elve” a történelemnek. 
Benne nem egyszerűen a történelem isteni „logikája” és értelme tárul 
fel, hanem maga Isten jön „közel” a világhoz, ragadja meg az egész 
történelmet, állítja maga elé és mondja ki felette ítéletét és kegyelmét. 
Cullmannál eltorzul az UT-i eszhatológiának az a döntő vonása, hogy 
Isten Krisztusban páratlan és egyszeri módon cselekedett, éspedig olyan 
„újat” és végsőt, amelyre ugyan vár és utal az OT, de amely ugyanakkor 
mégis messze túlmegy minden OT-i várakozáson. Krisztus paradox módon 
egyfelől valóságos eseménye a történelemnek (Gal 4,4). Másfelől vége 
(telosz!) mindannak, amit emberi 'történelemnek nevezünk (I Kor 10,11!). 
Krisztus és az OT e paradox viszonya jut kifejezésre pl. Keresztelő 
kérdésében (Mt 11,3), de Jézusnak az OT-val kapcsolatos kritikai maga
tartásában és az egész UT-i krisztológia problematikájában is.

3) Az OT krisztológiai értelmezése ma többnyire a barthi kriszto- 
monista kinyilatkoztatás-értelmezésből indul ki: Istennek csak egyetlen 
kinyilatkoztatása van, ti. a Krisztus-kinyilatkoztatás. Ennek az állás
pontnak az elmúlt évtizedekben legjellegzetesebb képviselője az OT-ra 
nézve W. Vischer. Szerinte az OT mindenestül Krisztus-bizonyságtétel 
(Christuszeugnis) az ígéret és beteljesedés értelmében. „Az OT azt 
mondja meg, micsoda a Krisztus, az UT azt, kiesőd a a Krisztus . . .  A ke- 
resztyénség arról tesz vallást, hogy Jézus a Krisztus éspedig abban 
az értelemben, ahogyan az OT Izrael Messiását meghatározza.” — Ennek 
a kriisztológus OT-szemléletnek két főhibája van. Az egyik az, hogy az 
UT OT-szemléletét olyan ponton követi, ahol számunkra az OT történe
lemkritikai vizsgálatának eredményei miatt az UT módszere átvehetetlen. 
Az UT általában az „ígéret-beteljesedés” naiv, történetietlen sémájában 
ragadja meg az OT-t és azlt a szöveg eredeti, történeti értelmének és 
összefüggésének mellőzésével közvetlenül vonatkoztatja a Krisztus-ki
nyilatkoztatásra. Ez az eljárás az UT korában, sőt a reformáció korában 
is elfogadott írásmagyarázati módszer volt. Számunkra azonban hasz- 
nalhatatliain, mert az OT-i „ígéretek” eredeti értelme nem fedi egyszerűen 
a Jézusban történt „beteljesedést” . Az kétségtelen, hogy az OT-i 'kinyilat- 
koztatás-itörtenet a maga egészében valóban mindig a jövőre irányul. 
Izrael Isten tetteinek állandó feszült várásában élt és ez a várakozó,
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jövő felé irányítottság akkor sem szűnt meg, ha egy-egy történeti ese
ményben ígéretek beteljesedését látták, (von Rád). Izrael mindig várakozó 
nép volt és maradt. A kultusz sem tudta ezt a várakozó történelmi 
tudatot Izraelben feloldani. Éppen ellenkezőleg: az előretekintő prófétai 
történelemszemlélet magát a kultuszt is relativizálta. Viszont az is kétség
telen, hogy az OT-nak egyetlen ígérete sincs, amely olyan közvetlen
séggel mutatna előre Jézus Krisztusra, mint ahogy azt Vischer az UT 
felől az OT-tól igényli. Az OT ígéretei nem jóslások, hanem azok mindig 
a választott nép történetére vonatkoznak. A közvetlen krisztológikus 
magyarázat értelmében az UT — a názáreti Jézusra applikálva — csak 
megismétli azt, amit az OT a Krisztusról mond. így viszont az OT-ban is 
csak az UT-val (találkozunk. Az OT-i kinyilatkoztatás saját hangja elné
mul és jelentéktelenné lesz. Ilyen módon értelmetlenné válik az is, hogy 
OT-i textusokról prédikáljunk.

A másik hibája ennek az értelmezésnek az, hogy nem figyel arra 
a disztingváló kritikai álláspontra, amellyel -az UT — elsősorban maga 
Jézus és Pál apostol — az OT-t szemléli. Innen adódik krisztomonista 
álláspontja. A következőkben e kérdésre figyelünk.

III.
Az OT kritikai szemlélete Jézusnál isteni tekintélyen, Pálnál a Jézus

ban nyert új kinyilatkoztatáson alapszik.
Először is az tűnik fel, hogy mindkettő igehirdetésében egymástól 

megkülönböztetett szerepe van az OT-i törvényeknek és az előremutató 
próféciáknak vagy ígéreteknek.

Jézus nem törli el a törvényt. Nem is hoz valami új, extra morált, 
hanem az Isten országa kegyelmes közelségében megmutatja az OT-i 
törvény végső, isteni értelmét a szeretettben és irányát Istenben és a fele
barátban. Ezért emeli az erkölcsi törvényt a kultikus élet fölé és állítja 
főhelyre a szeretetet, mint amely legfőbb parancs minden szituációban. 
A törvényit nem azért kell megtartani, hogy eljöjjön Isten országa, hanem 
azért, mert az már közel van és a szerető Isten szeretetre kötelezi azokat, 
akiket már megajándékozott szeretetével.

Az OT és ettől elválaszthatatlanul kortársainak várakozásaira Jézus 
ugyancsak kritikával tekint. Nem tagadja a várakozás jogosságát, de nem 
vállalja a korabeli nacionalista vagy apokalyptikus krisztológiai várako
zások egyikét sem. Magának Istennek a közelségét hirdeti azzal a igény
nyel, hogy ez a közelség éppen az ő igehirdetésében és irgalmas cseleke
deteiben már valósággá lett. Ennek fényében kerül mérlegre Jézusnál 
minden OT-i várakozás és prófétai ígéret.

Pál apostol a törvényt farizeus torában is jól ismerte. Krisztusban 
azonban új törvényszemléletet nyert. Ö sem rombolja le a törvényt 
(Rm 3,31), hanem inkább megerősíti azáltal (!), hogy megállapítja: 
a törvény nem lehet az üdvösség útja! Ez a legfontosabb számára. A tör
vény elítél, kárhoztat, bűn alá rekeszti nemcsak Izraelt, hanem az egész 
embervilágot. Az ember képtelen a törvény cselekedetei által igazzá 
lenni Isten előtt. De Krisztusban „törvény nélkül jelent meg Isten igaz
sága” (Rm 3,21). Ezért jelenti Krisztus a törvénynek, mint az üdvösség 
útjának a végét minden hívőnek igazságára (Rm 10,4). A törvény maga 
azonban „szent és a parancsolat szent és igaz és jó”- (Rm 7,21). Ezért, 
amikor Krisztusban új életet nyerünk a Lélek által, akkor ebben az új 
életben beteljesül „a törvény igazsága” (Rm 8,3—4). Vagyis Pál sem nem 
nomista, sem nem antinomista!

Jézushoz hasonlóan ő is az erkölcsi törvényt állítja középpontba és 
azt a szeretetben foglalja össze. (Rm 13,8—10). Ezért van ő is éles harcban
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a judaistákkal, alkik a zsidó kultikus élet törvényeit rá akarják kénysze
ríteni a (pogány) keresztyénekre mint az üdvösség feltételét. A kultusz 
számára Krisztus halálával végképpen érvényét vesztette.

Az OT-i ígéretek Pál szerint a Krisztusban lett üdvösség isteni előjelei. 
Mármost amit Jézus igehirdetésében Isten országa jelent, azt jelenti Pál 
teológiájában a Krisztus halála által történt megigazulás, vagyis az 
„Isten igazsága” . Minden ot-i ígéret erre vonatkoztat és a várakozások 
kritikai mértéke is ez.

Az OT-i törvénynek és ígéreteknek megkülönböztetett, sőt ellentétes 
szerepét klasszikusan fejezi ki Em 3,21: „Most pedig törvény nélkül (!) 
jelent meg az Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és 
a próféták.” Nyilvánvaló, hogy itt a „törvény” először Isten követelő 
akaratát, másodszor pedig — a prófétákkal együtt — az OT-i kánont, 
mint Krisztusira mutató ígéretet jelenti.

Fontos arra is figyelnünk, hogy Pál OT-szemléletét a választott nép 
kereteit átlépő univerzális törekvés jellemzi. Ezért terjesztette ki a tör
vény érvényét a pogányokra is (Rm 1—2). Ezért keresi a prófétai ígére
tekben is azokat, amelyek átfogják az egész embervilágot. Mindig újra 
visszatér az Ábrahámnak adott ígéretre, amely minden népnek áldást ígér 
(Rm 4,16—18; Gál 3,8; stb). Ezen a ponton az OT-i prófécia közvetlenül 
előkészíti az evangélium univerzalitását. (Elért)

A törvény és az ígéretek ilyen kritikai értékelése mellett rendkívül 
fontos OT-i üzenet Jézus, Pál és az egész UT számára, hogy a világ Isten 
teremtménye. A teremtő Isten adta a törvényt, az ígéreteket és „szólt 
Fia által” . Az UT ad új tanítást a teremtésről és éppen ezzel jut
tatja kifejezésre, hogy az OT-ban és az UT-ban ugyanaz az Isten cselek
szik. Őbenne van a kettő egysége s ezért elválaszthatatlanok egymástól. 
Az OT kezdettől fogva mindig igen nagy segítséget jelentett az egyház 
számára abban, hogy a Krisztus-kinyilatkoztatást megvédje gniosztikus, 
időtlen mithologizálástól és fenntartsa az evangéliumnak az egész terem
tett világra vonatkozó igényét és érvényét. Ez azt is jelenti, hogy az UT- 
nak az OT-val való teológiai kapcsolata elvitathatatlanná teszi a Krisztus
kinyilatkoztatás történelmi jellegét. (Az üdvtörtónieti teológiának ezen 
a ponton van igaza!) A Krisztus-kinyilatkoztatásnak nem egyszerűen kor- 
történeti, hanem isteni, azaz teológiai előzményéről van szó az OT-ban. 
Isten nemcsak a „Fiúban” szólt, hanem „a próféták által is” !

Innen visszatekintve látszik a krisztomonista kinyilatkoztatás-értel
mezés, s ezzel együtt a krisztológiai OT-szemlélet tarthatatlansága. Maga 
az UT kényszerít arra, hogy a kinyilatkoztatásban történeti (OT—UT) 
és tartalmi (törvény—ígéret, azaz evangélium) kettőződéssel számoljunk.

Végül utalnunk kell még valamire. Az OT nem egyszerűen bizony
ságtétel Isten kinyilatkoztatásáról, hanem benne van a választott nép 
pozitív és negatív felelete is. Az OT tehát annak a harcnak tanúja, 
ahogyan Isten az ő igéjével küzdött a választott nép bűnei és hamis 
vallásossága ellen (Pálfy). Az OT-i történet nem egy, a valóságos törté
netből kivonatolt és Krisztusra vonatkoztatott üdvtörténeti időséma, 
hanem a hit és hitetlenség reális története, amely — éppen mert benne 
Isten harcol az emberért — minket is megszólít és Isten elé, vagyis a hit 
döntése elé állít.

IV.

Mit jelent mindez most már a homiléta számára? Hogyan szólalhat 
meg az OT a keresztyén igehirdetésben?

1) A legfontosabb az, hogy az OT világában egyetlen lépest sem te
hetünk mint igehirdetők a Jézus Krisztus hite nélkül. Ez a hit azonban
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nem krisztomonista korlátot jelent, hanem inkább felszabadít, hogy úgy 
figyeljünk az OT-i igére, mint amelyben — bár közvetlenül nem nekünk 
szól — ugyanaz az Isten beszél, aki nekünk Atyánk a Jézus Krisztusban.

2) Minden esetben keressük meg az OT-i textus eredeti történeti 
értelmét és mondanivalóját. Az OT-i ige sok sajátos kincsét fedezhetjük 
fel így, amiről az UT nem szól, de feltételezi. Ezt a történeti mondani
valót viszont vessük alá mindig az UT-ból nyert kritikának, s ahol kell, 
emeljük UT-i szintre. Ha pl. az ún. protoevangéliumról prédikálunk (1 Móz 
3,15), akkor óvakodjunk ennek az igének közvetlen krisztológiai értelme
zésétől. Nem Jézusról jövendöl ez az ige. Ehelyett szólaltassuk meg azt 
a rendkívül mély, eredeti üzenetet, hogy az Isten ellen fellázadt és Tőle 
elszakadt 'ember sem tud kiszabadulni a jó és rossz erkölcsi harcából, 
amiről Nietzsche is álmodozott. Az ember erkölcsi lény marad a bűnben 
is, a győzelem reménye nélkül. De tegyük hozzá ehhez az OT-i üzenethez 
az evangéliumot, amit nem innen, hanem az UT-ból tudunk, hogy ti. 
Jézus győzött ebben a harcban és részt ad nekülnk is győzelméből 
(pl. 1 Jn 3,8).

3) Ne a törvényről és az ígéretekről prédikáljunk, hanem hirdessük 
meg Isten követelő akaratát és vigasztaló, kegyelmes ígéreteit a gyüle
kezet mai, konkrét életére vonatkozólag. De tudatosan különböztessük 
meg a kettőt! Tudnunk kell, miit prédikálunk: törvényt vagy evangéliu
mot! Ha a törvény élét letompítjuk evangéliumi „engedményekkel” és 
az evangéliumot felhígítjuk törvényszerű feltételekkel, akkor igehirde
tésünk nyomán csak zűrzavar és bizonytalanság támad, de nem születik 
sem kétségbeesés a bűn miatt, sem örvendezés Isten bocsánatán.

4) Az OT-i törvény minden kultikus és nacionális vonása Krisztusban 
érvényét vesztette. Az erkölcsi törvényt azonban Isten feltétlen követelő 
akarataként kell hirdetnünk ma is, mint amelyben az emberi együttélés 
teremtésbeli rendje jut kifejezésre. De tudnunk kell, hogy minden paran
csolat foglalata, belső központja a szeretet (Rm 13,9)! Tudnunk kell azt 
is, hogy Isten akaratának végső értelmét Jézus tárja fel és állítja elénk. 
Végül tudnunk kell, hogy a törvény nem üdvözít. Nem Isten végső szava 
a világhoz. De éppen kérlelhetetlen követelésének feloldása vagy eny
hítése nélkül válik igehirdetésünkben „pajdagogoisz eisz Chriszton”-ná.

5) Az OT ígéretei — a látszat ellenére is — a legnehezebb prédikációs
textusok. Több okból is. Először: az OT minden ígéretének beteljesedése 
Krisztus (2 Kor 1,20!). így azoknak éppen előremutató jellege és érvénye 
szűnik meg a beteljesedés által. Már nem az ígéretet, hanem a betelje
sedést kell prédikálnunk! Külön kérdésesek az olyan OT-i Ígéretek, ame
lyek az UT-nak ugyancsak előretekintő reménységével párhuzamosan 
az UT-i gyülekezet számára is a jövőbe mutatnak. Nyilván ezeknek sincs 
közvetlen, mintegy Krisztus mellett elmenő érvényük igehirdetésünk 
számára (pl. Ézs. 65,17) Másodszor: Krisztus az OT ígéreteinek nemcsak 
beteljesedése, hanem kritikája, isőt cáfolata is. Itt érvényes különösen 
is az a megfigyelés, hogy az UT a Krisztus-kinyilatkoztatás felől néz 
az OT-ra. Nemegyszer határozottan ellene kell mondanunk az olyan OT-i 
textusoknak, amelyekben nacionalista gőg, kultikus szűkkeblűség vagy 
éppen apokalyptikus bosszúvágy érvényesül. Harmadszor: Tulajdon
képpen nagyon kevés OT-i textusnak van közvetlenül UT-i perspektívája. 
Az ígéreteknek legtöbbször konkrét történeti vonatkozása van Izrael 
életében. Mármost megtehetjük, hogy ezt a konkrét történeti összefüggést 
átugorjuk és azonnal átkapcsolunk az UT-ba. De tudnunk kell, hogy 
így tulajdonképpen cserbenhagyjuk a textus eredeti értelmét és olyasmit 
mondatunk vele, amit igazában nem mond és amire valójában képtelen. 
Ehelyett jobb lenne, ha UT-i textuslt választanánk. De nem szabad rezig-
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náltan azt gondolnunk, hogy használhatatlanná lesz egy OT-i textus, ha 
nincs közvetlen UT-i perspektívája. Teológiai mélységét kell keresnünk, 
s akkor gyakran meglepő közelségbe kerülünk az UT-hez, amely a textus 
mondanivalóját tovább mélyítheti számunkra. Ugyanez érvényes az OT 
történeti anyagára is.

6) Az ÜT egész üzenete előfeltételezi azt, amit az OT a teremtő 
Istenről hirdet: Isten teremtője és Ura a világnak, a természetnek és a 

történelemnek. Ezt az univerzális perspektívát folytatja az UT, amikor 
a (törvény és az ígéretek érvényét kiterjeszti az egész világra. A keresz
tyén igehirdetés sem történhet szűkebb perspektívában, noha erre — 
platonista és gnosztikus hatásra — az egész egyháztörténet során mindig 
hajlamos volt. Felelősségi köre az egész világ, amely Istené! „Ha az OT-t 
elevenebben vette volna fel magába a (keresztyén hittudalt, akkor sohasem 
jött volna létre egy természetidegen és történelemidegen kegyesség. 
Ez tette lehetővé a modern szekularizmus keletkezését.” (Dedo Müller).

7) Az OT-i textusok történeti kötöttsége igehirdetői szolgálatunk 
döntő feladatára hívja fel a figyelmet. Az igehirdetés mindig konkrét, 
ha igazi. Amit mindig és mindenütt el lehet mondani, az valójában 
sehol sem jó. Az egész Szentírásban mindig konkrét igét Olvasunk. Ezért 
egyetlen textus sem előfeltételezi a mai igehallgatók szituációját. De éppen 
ezért nem állhat meg a homiléta az exegézisnél. Az exegézis birtokában 
még mindig előtte áll tulajdonképpeni feladatának. Azt kell megkeresnie, 
hogy mármost mit mond Isten ma nekünk. Másszóval: hogyan érvénye
süljön a textus mondanivalója mai szituációnkban. Prófétai tudat ez! 
Téved, aki ezt úgy oldja meg, hogy a bibliai szituációt egyszerűen 
ráhúzza, ráerőlteti a hallgatókra. De az is téved, aki azt gondolja, hogy 
a bibliai szituációnak semmi köze a mához. Hogy egyáltalán bibliai tex
tusokat választunk mai igehirdetéseink alapjául, azzal máris feltételezzük, 
hogy alapvető szituációazonosság van az OT, az UT és a ma között, 
vagyis az igehirdetés egész történetében. Mi ez az azonos szituáció? 
Az, hogy minden igehirdetésben a teremtő Isten keresi a konkrét embert, 
azért hogy megítélje bűneit és bűnbocsátó kegyelmével új utat, új jöven
dőt ajándékozzon neki. így akarja magához kötni hit által. Minden ige
hirdetés ebben az alapvető szituációban történik az OT-ban és azUT-ban 
és csak ebben történhet ma is. Viszont Isten az embert nem egy időtlen, 
történelem feletti képletként keresi, hanem saját történeti, tehát társa
dalmi, gazdasági, politikai, vallási helyzetében. Ezért az igehirdetőnek 
is ebben a konkrét helyzetükben kell megszólítania hallgatóit. A Szent
írás — és talán az OT különösképpen — konkrét igehirdetésével jó segít
séget és példát ad az igehirdetőnek arra, hogy miképpen kell keresnie 
az ige mai konkrétságát. Mindenesetre egyetlen textus sem menti fel 
az igehirdetőt attól a feladattól, hogy maga keresse meg mondanivalóját. 
Ezért nem lehet imádság nélkül prédikálni (Kol 4,2 k). A konkrét ige
hirdetés mindig pünkösdi esemény. *

Összefoglalóan azt mondhatjuk: az OT az UT-i gyülekezet számára 
a „kereszt botrányához” tartozik. Benne arról van szó, hogy a teremtő 
Isten hogyan szólított meg (kiválasztó kegyelmével, ígéretével és követelő 
törvényével egy népet, és hogy ez a nép ezt a megszólítást hogyan értette 
meg és hogyan értette félre saját történetében. Az OT mindkettőnek, 
a megértésnek és a félreértésnek tanúja. A kettő disztingváláisához nincs 
más mértékünk, egyedül Jézus Krisztus, akinek hatalmában van minden 
igehirdető és aki ma is megnyithatja „értelmünket, hogy értsük az 
írásokat” (Lk 24,45).

Dóka Zoltán
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Szemle

ÉRTÉKES KÖNYVEINK SZÁMBAVÉTELE
Nem véletlen, s nem is múló divat, ha a Magyarországi Evangélikus 

Egyház egyre több figyelmet fordít a levéltár-, könyvtár- és múzeum
ügyre. Itt és ma végezzük szolgálatunkat, s a jelen magyar társadalma 
komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy művelődéstörténetünk minden 
értékét megmentse, feltárja, gondozza és ismertté tegye. Nem egy lelkész 
is részt vesz a magyar és egyetemes művelődéstörténet emlékanyagát fel
táró munkában. Igen nagy azoknak a száma, akik falujuk, városuk vagy 
megyéjük néprajzi és helytörténeti gyűjtőmunkájában vállaltak aktív 
részvételt, a megfelelő helyi keretekben. Társadalmunk igényli is ezt a 
szép munkát az evangélikus lekészektől.

Van azonban olyan művelődéspolitikai feladat, mely egyenesen a lel
készekre vár, melyet helyettük senki más el nem végez, nem is végez
het el. Mint gazdái s kezelői egyben az evangélikus egyházi tulajdonban 
álló egyetemes és magyar művelődéstörténeti anyagnak, aktív részvéte
lük nélkül elengedhetetlen mindennek őrzése, gondozása, feltárása. 
Gondos, értő, hűséges munkájukkal csak a dokumentumokat közvetlenül 
kezelő lelkészek menthetik meg a jelen és a jövendő számára az amúgy 
is megcsappant, de még mindig jelentős mennyiségű emlékanyagot, első
sorban az evangélikus egyház egésze számára, de minden honfitársunk 
s a szaktudományok bel- és külföldi művelői hasznára is. A szaktudomá
nyok sorában elsősorban a történettudomány, annak minden stádiuma,        
s a magyar irodalomtörténet fordul különös érdeklődéssel az egynazi tu
lajdonban levő könyvanyag felé, a magunk házatáján pedig a régmúlt 
s a közelmúlt egyháztörténete. Sok háborús pusztítás után is szinte meg
lepő számban maradtak fent ismert s kevésbé ismert gyűjteményekben 
olyan nyomtatott és írott források, melyeknek ismerete nélkül szegé
nyes és téves eredményekhez jutna a szaktudós. E források szakszerű 
feldolgozása természetesen gyakran igénybe kell, hogy vegye teológiai 
képzettséggel rendelkezők munkáját is.

Azonban nem csupán a közreadás vagy a rendszerezés feladata van 
hátra. Bármelyik könyvtárban vagy levéltárban dolgozik a kutató, fel
tárásra váró értékekre bukkan időről időre. Koránt sincs „zárt száma” 
például a magyar nyelvemlékeknek: eddig nem ismert középkori zenei 
emlékre lehetett találni olyan könyvtárban is, melyet régtől s állandóan 
gondoztak, katalógusa is volt.

Meglepő, hogy a híres kolozsvári bibliográfus, Szabó Károly mun
kájának, a Régi Magyar Könyvtár három kötetének megjelenése (1879— 
1898) óta olyan sok 1711 előtti magyar mű s annak annyi egyenként szá- 
montartott példánya került elő, hogy a most készülő új kiadvány a régi
hez képest 50—100%-os kiegészítést tartalmaz. Tovább szűkítve a vizs
gált időszak határát az 1473—1600-ig terjedő évekre, Szabó Károly ada
taihoz képest közel 90%-os a kiegészítés. Pedig a magyar történelem
nek ez a jó száz éve sem sok hadakozásával, sem tűzvészeivel nem ked
vezett a könyv megmaradásának, emellett pedig a 16. század könyvter-
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mése természetesen jóval alatta marad a későbbi századokénak. A régi 
könyvet a maga korának veszedelmein kívül az azóta lefolyt majd 400 
esztendő is tizedelte. Köztudott dolog, milyen pusztítást okozott a nagy- 
enyedi Bethlen-kollégium könyvtárában a város 1849-es égése. A ma élő 
s dolgozó nemzedéknek ugyan nem szükséges idáig visszatekinteni, ha 
a háborús vagy nem háborús könyvpusztulásra emlékezik. Más értékek
kel együtt pusztult az oly romló anyagú irat és könyv is: — szomorú az, 
hogy nem egyszer hanyagság, nemtörődömség, túlságosan „nagyvonalú” 
kezelés eredményeképpen is ment veszendőbe művelődéstörténeti érték.

A hűséges gondozás olyan előfeltétel, melyet semmi más nem pótol 
— a pontos nyilvántartás éppen ezt a gondos kezelést teszi könnyebbé. 
Az értékes dokumentumanyagokat őrző egyházközség, intézmény először 
is a maga számára tekinti át felelősséggel a reá bízottakat, másrészt a 
szélesebb szakmai nyilvánosságnak s a felügyeleti szerveknek is beszá
mol értékeiről. Az ilyen számbavétel mindig azzal jár, hogy az ismert 
értékek mellé felsorakoznak eddig számon nem tartottak is. A már em
lített Régi Magyar Nyomtatványok (1473—1600) nyomdába adott kéz
irata s az első korrektúra között eltelt 1 1/2 év alatt újabb kiegészítéseken 
kívül pótlólag még 16 korábban nem ismert nyomtatványt kellett fel
venni. A mű megjelenése további kiegészítéseket „provokál ki” bizo
nyára; a magyar tudományosság számára oly fontos pótlásokat folya
matosan közreadja majd a Magyar Könyvszemle.

A kiemelkedő értékek közt nem ok nélkül emlegetjük annyit a 16. 
sz.-i nyomtatványokat, régiségükkel együtt jár ritkaságuk. A 17—18. 
században a megjelenő könyvek száma egyre nő, a művek kiadásai sza
porodnak s ezeket megszerezni — akárcsak egy-két tudományszak ha
tárain belül is — egyre nehezebb, s nem mindig állhatott módjában egy- 
egy nagy magánkönyvtárnak vagy akár a Széchényi Ferenc értékes ma
gángyűjteményéből 1802-ben nemzeti nyilvános könyvtárrá váló Orszá
gos Széchényi Könyvtárnak.

A régi nyomtatványokon kívül azonban ritkaság-számba megy sok 
olyan könyv, füzet, kis nyomtatvány, aminek tulajdonképpen nem is kel
lene annak lennie, mert napjaink vagy a közelmúlt terméke. Azonban 
a törvényes kötelespéldány-szolgáltatás korában sem került be minden 
kiadvány a nagy könyvtárakba. Adataink vannak arról, hogy pl. az 
1848—1856 közötti időszakban a szombathelyi Bertalanffy-nyomdában 
64 mű jelent meg (ebből 40 1. feletti terjedelemben 17). Mégis a nyomda 
ebben az időszakban csupán 5 műből küldött köteles példányt.

A nyomtatvány jellege (iskolai, egyesületi kiadvány), terjedelme is 
okozhatta, hogy nincs meg jelenleg nagy könyvtárainkban. Volt olyan 
elgondolás, hogy a kiadványok bizonyos terjedelmen alul nem méltók 
a könyvtári megőrzésre. Sokért nem adnánk, ha az felmúlt idők — akár 
saját közelmúltunk-mindennapjairól, iskolai, kereskedelmi vagy egyházi 
életéről a figyelemre nem méltatott kisnyomtatványok révén többet tud
nánk. A röplapok, kisalakú plakátok, hangversenyműsorok stb. a leg
többször úgyszólván a véletlennek köszönhetik fennmaradásukat. Pedig 
a magyar zenei élet jobb ismeretét gazdagítaná* Győr mindig élénk ze
nei környezetének árnyaltabb ábrázolásához járulna hozzá, ha fellelhető 
lenne Albert Schweitzer győri hangversenyének programja. — Való
színű, hogy helyi nyomdák — terjedelem szempontjából mindig könyv
nek minősülő — termékei esetleg csak néhány közeli evangélikus egy
házközség könyvei között maradtak fent\— még nagyobb a valószínűség 
helyi nyomdák kisnyomtatványairól szólva. Ezt azért szükséges ilyen 
nyomatékosan és részletesen elmondani, hogy mindnyájunk előtt példá-
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zódjon: egy jelentéktelennek látszó s nem is régi, kis terjedelmű nyom
tatvány is lehet ritkaság, s mint ilyen, értékes; nem túlzó álláspont te
hát a selejtezési tilalom hangsúlyozása.

A tapasztalatok azt is mutatják, hogy a második világháború okozta 
károk gyakran nagyobb mértékben sújtottak központi könyvtárakat — 
előfordul, hogy központi szervek, hatóságok hivatalos kiadványai éppen 
a központi könyvtárakban pusztultak el s váratlan helyeken, nyugalma
sabb helyzetben levő kisebb könyvtárakban maradtak meg.

Az író-olvasó emberben felmerül — ha elmúlt korok könyveivel jár 
— a könyvek tartalmi bírálatának kérdése is. Más azonban az olvasó 
szempontja, mint egy könyvgyűjtemény kezelőjéé. A tudományos kuta
tás számára minden dokumentum értékes, mert jellemző a korra, pozi
tív, negatív vagy vitatható tartalmával. Mivel pedig az evangélikus gyü
lekezetek birtokában levő könyvtárak nem a széles körű nyilvánosság 
közművelődési intézményei, hanem zömmel történeti értékű könyvanya
got tartalmazó gyűjtemények — éppen ez az értékük s ezért vár tőlük 
sokat a hazai tudományosság — megbecsült dokumentum az is, ami ré
gen túlhaladott, mint tudomány. Az evangélikus egyházi könyvtárakban 
megbecsüljük azokat a kiadványokat is, amelyeknek tartalma nem egye
zik — hiszen nem is egyezhet — mai látásunkkal — a közelmúlt minden 
teológiai árnyalatának helye van természetesen ezekben a könyvtárak
ban. Annak is, ami nem folytatnivaló hagyomány.

Most, mikor még nem gondolhatunk a könyvtárak teljes állományá
nak katalogizálására, s a fennálló rendelkezések is csupán a kiemelkedő 
értékű könyvanyag számbavételére köteleznek, itt az ideje, hogy tájé
kozódjunk néhány jó munkaeszköz felől. Nem felesleges talán az alap
vető kézikönyvek, életrajzi szaklexikonok és általános lexikonok és ered
ményes használatuk módjának ismertetése.

A kiemelkedő értékű könyvanyag köre elég széles — de jól körül
határolt. A munka jó elvégzéséhez a leírt kategóriák felismerése az egyik 
lényeges pont, a másik a megfelelő kategóriákba tartozó könyvek pon
tos leírása. Mindkét esetben döntő, hogy meg tudjuk állapítani a szerző 
nevét és a kiadás helyét és idejét. Ezen múlik, hogy a kérdéses művet 
egyáltalában nyilvántartásba kell-e venni, kiemelkedő értéket jelent-e 
a könyv. E munkához azok a lelkészek, akik a nagyobb könyvtárakban 
dolgoznak vagy amúgy is kedvelői a régi könyveknek, korábban meg
szerezték a szakmai ismereteket — a könyvszerető, de hasonló anyaggal 
eddig nem foglalkozó lelkészek számára pedig talán nem felesleges az 
alapvető kézikönyvek, általános és szaklexikonok s eredményes haszná
latuk ismertetése.

Modern magyar szakmunka — mely ugyan számunkra felesleges 
ismereteket is bőven közöl a könyvtári technika, a dokumentáció kérdé
seiről — Sallai István és Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve c. 
(2. átd., bőv. kiad. Bp. 1965.) kiadványa. Ha egy-egy szerzővel, esemény
nyel kapcsolatban utána akarunk nézni új kézikönyvben az adatoknak, 
ajánlhatók a.következő kézikönyvek: Magyarország története 1—2. k. 
(Főszerk.: Pcfárjényi E., Székely Gy. Bp. 1963.) vagy Magyarország tör
ténete 1—3. k. Egyetemi tankönyv Bp. 1957—62, — A magyar irodalom 
története 1—6. k. (Főszerk.: Sőtér I.) Könyvtörténeti érdeklődést elégít
het ki Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. (Bp. 1959.)

Az író személyének kétségtelen megállapításához, a címlap adatai
nak esetleges kiegészítéséhez segítenek a bibliográfiák. Mindaddig, míg 
a többször emlegetett Régi Magyar Nyomtatványok (1473—1600) c. ké
szülő munka meg nem jelenik, használható Szabó Károly, illetve Szabó
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Károly és Hellebrant Árpád 3 kötetes híres munkája, az 1879—1898 k. 
megjelent Régi Magyar Könyvtár. Az 1. kötet az 1531-től 1711-ig meg
jelent magyar nyomtatványokat, a 2. kötet az 1473—1711-ig megjelent 
nem magyar nyelvű hazai nyomtatványokat, a 3. kötet pedig a magyar 
szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványokat tartalmazza. Kiegészítése: Sztripszky Hiador: Adalé
kok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának 1—2. k.-hez. 
Bp. 1912. Itt tehát az 1711-nél régebbi magyar, magyarországi és magyar 
szerzőjíí munkák keresendők.

Az 1711—1920 közötti évszázadokra vonatkozóan a következő bib
liográfiák használhatók:

1. Magyarország bibliográfiája 1711—1860 (Összeáll.: Petrik Géza) 
1—4. k. Bp. 1882—1892. 2. Magyar könyvészet 1860—1875. (összeáll.: 
Petrik Géza) Bp. 1885. 3. M. k. 1876—1885. (Összeáll.: Kiszlingstein Sán
dor). Bp. 1890. 4. M. k. 1886—1900. (összeáll.: Petrik Géza) 1—2. k. Bp. 
1908—1913. 5. M. k. 1901—1910. (összeáll.: Petrik G.—Barcza Imre) 1—2. 
k. Bp. 1917—1928. 6. M. k. 1911—1920. (összeáll.: Kozocsa Sándor) 1—2. k. 
Bp. 1939—42. 7. M. k. 1945—1960 (közreadja az OSZK.) Bp. 1964-től 
most van kiadás alatt.

Hiányzik, mint látható, az 1921—1944. évek magyar nemzeti bibliográ
fiája (most van kiadás alatt). Mindezek a teljesség igényével, az össze
állítók által elérhető valamennyi hazai nyomtatott műre kiterjednek, 
az adott időszakban, mint általános bibliográfiák.

A szakbibliográfiák közül kevésbé ismert Bodor Aladár műve (Ma
gyarország helyismereti könyvészete 1527—1940. Bp. 1944.) A történeti 
bibliográfiák közül Kosáry Domokosé 1825-ig, I. Tóth Zoltáné 1825— 
1867-ig terjedő anyagot tartalmaz. Haszonnal forgatható minden élet
rajzi és irodalmi lexikon, elsősorban Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái: 1—14. k. (Bp. 1891—1914). Ha a tudományos kutatás némely 
adatát meg is haladta, alapvető kézikönyv. Teljességre törekszik, írónak 
nem a szépírót nevezi, hanem mindenkit, akinek nyomtatott műve jelent 
meg a múlt század végéig, illetve a század első évtizedében. „Egykönyvű” 
szerzőket is szerepeltet. Szinnyei művének folytatása lett volna a sajná
latosan csonkán maradt kiadvány; Gulyás Pál: Magyar írók élete és 
munkái. U.j sorozat 1—6 k. Bp. 1939—1944. A 6 kötetben mindössze az 
A—D betűk jelentek meg. Kifejezetten irodalmi szaklexikonok az alább 
következők: Magyar irodalmi lexikon. Szerk: Ványi Ferenc. Bp. (1926.) 
Jóval több múlt századbeli és 20. sz. eleji író szerepel itt, mint az újabb 
irodalmi lexikonban; munkatársi gárdájában evangélikus lelkészek és 
tanárok is dolgoztak, érdemes használni. — Irodalmi lexikon. Szerk.: 
Benedek Marcell. Bp. 1927. Világirodalmi anyagot ad, itt is részletesebb 
a régebbi írók köre, a főbb művekből válogatva sorol fel. — Az új, 
1963—1965. k. megjelent Magyar Irodalmi Lexikon köre szűkebb, mint 
Szinnyeié vagy Gulyásé; a szépirodalom művelőin kívül tartalmazza a 
kiemelkedő publicisták, irodalomtörténészek, esztéták, nyelvészek s a 
tudományokat irodalmi fokon népszerűsítő más tudományok művelőinek 
adatait is. Bőven hozza az élő írókat, tudósokat, a lexikoncikkek 1956— 
1964 között készültek. Adatait kritikával kell használni. — A Magyar 
Életrajzi Lexikon (Szerk.: Kenyeres Ágnes) 1—2. k. Bp. 1967—69. a kö
vetkezőképpen határozza meg az életrajzi adatokkal szereplők körét: 
mindazok, akik emlékezetesen hozzájárultak a magyar történelem és 
művelődés, tehát a magyar társadalmi, gazdasági, politikai és szellemi 
élet történeti alakulásához. A lexikon igen bőven hoz természettudományi, 
technika-, sporttörténeti stb. anyagot. A teológiai irodalom művelői
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is szerepeinek a mintegy 11 000 tárgyalt személy közt. Adatgyűjtését 
1967-ben zárta le; ltudni kell, hogy csak lezárt életművek szerepelnek, 
tehát élők nem, azt is, hogy a 2. kötet az lnnél is nagyobb alaposságra 
és részletességre törekszik, feldolgozta pl. a Lelkipásztor idevonatkozó 
anyagát is. A régi könyvanyag feldogozásánál jó szolgálatot tehet az 
ismert osztrák—magyar lexikon: Wurzbach: Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Österreich . . .  1750—1850. 1—60 k. +  regiszter, Wien 1836— 
1923. Régi és új írók műveinek leírásánál — ha álnéven jelentek meg — 
használhatjuk Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikonét (Bp. 1956.) Ha azo
nos álnéven több író is írt, zárójelben közli a lap, folyóirat címét és év
körét, ahol az álnév előfordul. Azonban — ha ritkábban — önálló mű 
jelent meg álnévvel, ezért ajánlható használata. Pl. Táncsics Mihály 
munkája jelent meg Egy rab álnéven, de használta az Andorlaki Máté 
és a Tüskevári álnevet is. Horváth János irodalomtörténésznek 26 féle 
álnevét tartja számon ez a lexikon, s tudja, hogy pl. Néry Pál nem név, 
hanem álnév, s Hunfalvy Pált rejti. Gulyás feldolgozta többek között 
a következő vidéki lapok itt jelzett évfolyamait: Győri Hírlap 1896—1918, 
Győri Közlöny 1891—1896, Borsodmegyei Lapok 1891—1907, Miskolci 
Napló 1901—1920, Nyugiatmagyarországi Híradó 1891—1918, az ugyancsak 
pozsonyi Híradó 1919, a Sopron következő évfolyamait: 1891—94, 1897— 
1905, 1912—13, Soproni Hírlap 1895—97, Soproni Napló 1897—1919. Adat
gyűjtését 1952-ban zárta le. A Gulyás-féle álnév-lexikon hiányában hasz
nálni lehet a Pallas Nagy Lexikona 1893-ban megjelent 1. kötetben az 
álnév cikket, mely teljes egészében közli Porzsolt Kálmán: Magyar írói 
álnevek c. dolgozatát. (A Révai Lexikon, mely a Pallas-on alapszik, ezt 
a cikket teljesen elhagyta.)

Egy másik speciális lexikon az először 1860-ban megjelent latin 
helynév-lexikon: Graesse, J. G. Th. — Benedict, F.: Orbis latinus oder 
Verzeichnis dér wichtigsten lateinischan Orts~-Ü- und Lándernamen. 
2.1 Berlin 1909. Eligazít ez a lexikon, ha a könyv címlapján a kiadás helye 
felől kétségeink vannak. A szó latin alakjának betűrendjében, vala
mennyi változatával hozza a helyneveket, bőséggel olyanokat, melyéket 
általános lexikonban hiába keresnék pl.: Caesareopolis—Késmárk,
Deodatum—Tata, Siculus pons—Székelyhíd, Rubra arx—Vörösvár (Ez utób
biaknál ugyan bármelyik iskolai latin szótár is jól szolgál). A könyvek 
címlapján leggyakrabban a következő llatinosított helynévvel találkozunk: 
Agria—Eger, Claudiopolis—Kolozsvár, laurinum—Győr, Sabaria, Savaria— 
Szombathely, Semproniurn (Sopronium, Oedenburgum, sőt Deserta 
civitas!)—Sopron, Strigonium — Esztergom, Tyrnavia (Tyrna), Tirna 
Nagyszombat. A  német és svájci városnevek, s a hazafiak egy része 
is fölismerhető a latinos végződéssel, változatban is: Eperiae—Eperjes, 
Cibinum—Nagyszeben, Parca—Párkány, Ginsium (Gunsa civitas)—Kőszeg, 
Leutschovia—Lőcse, Magnum Varadinum—Nagyvárad, Colonea
(Ag'rippina)—Köln, Erfordia (Erfurtum)—Erfurt, Geneva—Genf. Hala 
(Saxonum) — Hala ad Salam — Hallensis Urbs—Halle/ Saale, Lipsia— 
Leipzig, Viteberg — Witteberga—Wittenberg, Vormatia — Wormacium— 
Worms.

Ha egy-egy könyv kategóriába sorolásánál vagy ileírásánál semmi
képpen nem jutunk előre, s a fellelhető kézikönyvek sem adnak meg
nyugtató megoldást, közvetlenül a lakóhelyhez közeleső nagy könyvtár
hoz is fordulhatunk. A központi és megyei könyvtárak katalógusai, se
gédkönyvei és szakemberei bizonyára segítenek. Bármily nehéz sze
mélyi gondokkal küzdjön is az evangélikus egyház néhány nagy könyvtára 
— Sopronban, Győrött és Budapesten — a maga szerény eszközeivel 
nyilván szívesen szolgál. Már csak hasonló, sőt nagyrészt azonos régi s
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újabb könyvanyagát tekintve is érdemes — szükség esetén — a refor
mátus egyház nagy könyvtáraihoz fordulni (Sárospatak, Debrecen, Bu
dapest, Pápa), Először a közelben érdemes segédeszközök után nézni, 
mielőtt levélbeli kérdésekkel vagy személyes utánajárással próbálkoz
nánk azokat elérni. Éppen azért soroltuk fel olyan részletesen a lexiko
nok különböző fajtáit, hogy ki-ki megállapíthassa: a közvetlen környe
zetben, lelkészi hivatalban, magánkönyvtárban, iskolában s másfelé 
nem is egy megtalálható.

A kiemelkedő értékes könyvek kritériumait e helyen felesleges volna 
elismételni, a D. 33—9/1970. és É. 370/1969. 16/1970. sz. közös püspöki uta
sítás 2. sz. melléklete részletesen leírja. Nemigen érthető félre, mi tar
tozik a középkori kézirat, s a 16. századi könyv csoportjába. Az 1711 
előtti Magyarországon megjelent könyv kategóriájánál a kiadás helye és 
az időhatár döntő. Ezért volt szükséges a latin helyneveknél annyit 
időzni. Még a 19. sz. derekán is előfordul latin nyelvű mű — s minit hely- 
történeti vonatkozású, nem is hanyagolható el, pl.: Carmen sollennita- 
tibus occasione conserf^tionis basilicae Strigoniensis. Sabariae 1856. Typ. 
Emerici Bertalanffy, 9 1.

Ha az 1800 előtt külföldön megjelent magyar vonatkozású könyve
ket vizsgáljuk, éppen a szerző magyar voltának megállapítása okozhat 
gondot, — még a mű tárgyának magyar vonatkozását is egyszerűbb fel
ismerni. Latin szótár vagy maguk a helynevek segíthetnek egy-egy ke
véssé ismert s méghozzá idegen nevű szerző felismerésében, pl. Bayerus, 
Iohannes, parochus Warallienisis; Apelles, Paulus, Igloviae scholae ur- 
banae rector. Néha a névhez függesztett jelző igazít el: Iohannes Bruck- 
ner Sopronio — Hungarus. Máskor a szerző kilétét a Szinnyei vagy egy 
házi névtárak segítségével kell megállapítanunk.

A különböző — nagyrészt külső, formai — indítékok miatt értékes
nek nyilvánított könyveket számbavéve találunk olyanokat is, melyek
nek kiadási helyét, idejét sem ismerjük, szerző nincs, tárgya nem ma
gyar vonatkozású, történelmi szempontból sem jelentős, mégis nyilván 
kell tartanunk, mert kötése neumás pergamen kódexlapból készült, pl.: 
Argumentum históriáé Herodoti Halicarnassei. H. é. ny. n. 46 1. (Meg
jegyzés a leírás után: neumás kódexlapba kötve.) Máskor meg a tulaj
donosi bélyegző vagy a névbejegyzés, esetleg a leltár adatai tanúsítják, 
hogy a könyv Hajnóczy Sámuel vagy Szentiványi Vincze Bogomér 
könyvtárából származó darab, s ezért tartjuk nyilván.

A tartalmi okokból értékes, történeti jelentőségű könyvanyag le
írása fogja valószínűleg a legkevesebb gondot okozni, mivel itt kerülnek 
sorra a helytörténeti s az egyháztörté.neti munkák is. A tudománytörté
net, a technikatörténet, az orvostörténet, az iskolatörténet sok kisebb- 
nagyobb terjedelmű s jelentőségű dokumentuma is ebben a csoportban 
kerül nyilvántartásba, pl. Pethe Ferenc munkái, Kolbenheyer Móric 
megemlékezése a soproni evangélikus templom tornyának alapkőletéte
léről, 1862. május 21-én, — vagy egy kis számoló-könyv, amely még 
csonkán, a kiadás adatai nélkül is érdekes darab: Arithmetica practica 
azaz számvető tábla. H. é. ny. n. 101 x 1., — még megtetézve bejegyzés
sel: „Ex libris Iohannis Asbóth Sempronii anno Domini 1788.”

Az újkori kéziratok felismerése sem jelenthet nehézséget; a kezünk
ben levő kézirat keletkezésének időpontja a döntő, nem pedig a címben 
szereplő korábbi nyomtatvány vagy kézirat előállításának éve. Előfor
dulhatnak közelkorú vagy későbbi másolatok nyomtatott művekből, pl.: 
„Agenda az az Szent Egyházi cselekedeteknek modgya. Somoriában 
1650. Weghelius András, 106Xlev. Kézírásos másolat 1822 előttről.” Ide
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tartoznak az 1527—1850. között keletkezett egyetemi, általában iskolai 
jegyzetek.

Mindenképpen fontos, hogy a könyveket kézbe vegyük. Ha jegyzék 
vagy katalógus van, az nagy segítséget jelent, annak alapján válogot- 
hatjuk ki a leírandó értékes anyagot a megadott szempontok alapján. 
Azonban még ilyenkor sem felesleges a könyv elővétele, hiszen sok lé
nyeges adat csak akkor kerül szemünk elé (jelzet, bélyegző, bejegyzés, 
kötés, a könyv épségére vonatkozó adatok).

Végiggondolva az eddigieket, úgy tűnik, minden evangélikus egy
házi közgyűjtemény kezelője számára és nevében, a magaméban is, a 
reánk váró s tőlünk elvárt feladat alapvető kérdéseit tekintettük át. 
Próbáltuk tisztázni, miért szükséges az értékes könyvanyag számbavé
tele. Mi teszi a könyvet értékessé? Mi a régi könyv, mi a ritka könyv, 
hogyan válik ritkává a nem régi könyv? Arra a kérdésre itt nem térünk 
ki: hogyan, milyen formában várja el tőlünk a magyar tudományosság 
az értékes anyag számbavételét. Foglalkoztunk azonban azzal, a szám
bavétel munkájában milyen hasznos munkaeszközökre számíthatunk, 
hogyan használjuk ezeket, végül azzal is, milyen természetű problé
mákkal találjuk szemben magunkat munka közben.

Mindnyájan tudjuk, a magyar evangélikus lelkészeknek nem ez 
a munka a fő feladatuk — talán sokadik helyen következik a szolgálat 
különböző formái sorában. De szolgálat.

Papp Ivánné

Az apostolok m int Jézus tanúi
Lukács szóhasználatára jellemző, hogy „a martys szó mindenekelőtt 

azt jelenti, aki tényekről tudósít saját közvetlen tudomása alapján. Az itt 
szóbanforgó fényeik azonban Jézus történetének, különösen feltámadásá
nak tényei, amelyeket Lukács ugyanolyan értelemben tekint objektív 
tényeknek, mint pl. a passió tényeit. Ezekről a tényekről nem lehet ta
núskodni anélkül, hogy egyidejűleg rá ne mutatnánk jelentőségükre, és 
ne követelnék hivő elismerésüket. . .  Itt tehát a tanúskodás tárgyának a 
sajátossága hozza magával azt, hogy a tanú fogalmában bizonyos té
nyek tanúsítása és jelentőségüknek hivő hitvalló és meggyőzésre törekvő 
hirdetése feloldhatatlanul kapcsolódnak egymással. A tények tanúja és 
az igazság tanúja azonos, elkerülhetetlen következményeként annak, 
hogy az evangéliumban történeti kinyilatkoztatásról van szó. Hogy ép
pen Lukács alkalmazza az evangélium tartalmára a tanúság fogalmát, 
hz abból a törekvésből adódik, hogy világosan felmutassa az evangéliu
mi üzenet történeti alapjait. .. Ezért kell tanúkat megnevezni, mégpe
dig nem akármilyeneket, hanem olyanokat, akik erre a feladatra mint 
jelenvoltak alkalmasak, és erre kifejezetten elhivattak (Lk 24, 47; Cs 1, 
8. 22—26) és felkészíttettek (Lk 24,48; Cs 5,32).” Ebből következik, 
hogy Lukácsnál a tanú és „a szűkebb értelemben vett apostol fogalma 
egybeesik. . .  ök  azok, akik alkalmasak erre, mert közvetlen tapaszta
lat alapján tanúsíthatják Jézus szenvedésének és feltámadásának tényle
gességét, és mert egyúttal Jézus jelentőségét is felfogták hittel, és így 
erről is ,tanúskodhatnak’. Ez úgy történik, hogy a tényeket és ezeknek 
hittel felfogott jelentőségét együtt hirdetik. Csak így lesz a kerygma ke- 
rygmává. Különleges felkészítésül az Atya Lelkének ígéretét kapják, akit 
Jézus küld el nekik. „Martys” stb. ThWb IV. 1942:495k.

H. Strathmann
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Könyvszem le

A „legem beribb" prófétáról
Dr. Pálfy M iklós: Jeremiás könyve II.

A  teológiának szinte „antropológiai” .korszakát éljük, s így ta
lán nem is egészen véletlen, hogy hazai evangélikus exegézis-soro- 
zatunkban a próféták közül elsőnek Jeremiás könyve jelenik meg. 
Az igaz nábik közül az ő alakja kerül a legjobban emberközelbe. 
Arca nem ragyog, mint a Mózesé és „csodákat” sem tesz, nem kap 
különleges ígéreteket, mint Ábrahám, megpróbáltatásai után nem 
„viszi fel az Isten a dolgát” , mint Józsefnek és Jóbnak, a papi és 
főúri oroszlánok szájából is esetenként és hajszál híján menekül 
meg, szemre igen emberi módon. Semmi dicsfény, semmi happy end, 
„csak” a halálosan komolyan vett, hű szolgálat, „az Ür terhe”, az 
isteni Szó oly nehéz és hálátlan belekiáltása egy zűrzavaros korba, 
melyben melldöngető képmutatás tiporja az igaz hitet, szuper-ha
talmak marakodnak a világ-koncon, s viaskodásuk arénája több
nyire Palesztina, ahol eltörik az ugráló vazallus államocskák lábát. 
Pillanatra sem veszítjük szem elől a külső keretek arányait; kétség
telen, hogy csupán emberileg nézve jelentéktelen pont Jeremiás a 
választott nép hitet játszó hitetlenségének önvesztő kavargásában, 
ő azonban válllalja kicsinységének betlehemét, nem úgy, mint né
pe, mely „nagy” akar lenni, ahelyett, hogy hű lenne, s elveszti életét, 
mert öntörvényűén és minden áron akarta megtartani. Ezt a

Jeremiási atmoszférát

jeleníti meg hitelesen dr. Pálfy Miklós könyve, mely II. kötetével 
már a teljes prófétai művet felöleli. Az Ige tulajdonképpen mindig 
légkört akart teremteni; a mondatok és szavak is csak ennek lükte
tő közegében vannak helyükön, funkciójukban, hogy átsugárzód- 
janak a mába, hic et nunc életre keljenek s hassanak. Enélkül min
den íróasztali filologizálás legföljebb papír-bravúr, illattalan préselt 
virág, élet-képlet a való élet helyett. Pálfy professzor könyve hál’ 
Istennek nem tartozik azok közé a kommentárok közé, amelyek 
például szédületes apparátussal etimologizálnak, vagy tucatszám 
hozzák fel az irodalmi, régészeti, vallástörténeti, stb. párhuzamokat, 
de a végén az embernek fogalma sincs, hogy mindebből én most 
mit is mondhatnék a gyülekezetnek. Persze nem becsüljük le a tu
dományos teológiát és segédtudományait, sőt —  de öncélúan öm
lesztett adathalmazok kásahegyét jó, ha nem produkáljuk.
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Tudományos mű ez, de nem „halálosan tudományos”. Mintegy 
paradigmája annak, hogy professzoraink nem érnek rá szobatudósi 
zabhegyezésre. (Erre nem is akarnak ráérni. Szerk.) Ahol az Ige 
mondanivalójának megértése ezt szükségessé teszi, ott hivatkozás 
történik archeológiára, vagy más szakirodalomra, de mértékkel, s 
nem ad terrorem populi. Más kérdés persze, hogy a terjedelmi ke
ret mit enged meg esetenként, de a két kötet 263+242 oldala nem
zetközi összehasonlításban is kedvező. A  lényeg: itt egyháztörténeti 
és gyülekezeti beágyazottságú tudományossággal van dolgunk, ami
lyen ma szükségeltetik. 

Korszerű

a fordítás: modemkedés nélkül mai, természetes. Kézenfekvő okok
ból közel áll az Ószöv. Szakbizottság próbafüzetéhez, de annál is 
bátrabb. Kiküszöböli például a „réztenger” fordítást 52,17-ből s vég
re érthetően „rézmedence” lesz belőle. (94. o) Kifejező erejét, plasz- 
ticitását mutatja egy-egy ilyen részlet: „haragot lángoló bor” (3), 
„föltárom előttük a biztos béke bőségét” (165), „Hangosan ordít le
gelője ellen, szőlőtaposók módjára kurjongat a föld minden lako
sára” (15). A  jeremiási költői dinamikának egészen megragadó 
részleteit olvashatjuk méltó tolmácsolásban. Ebből itt csak egy kis 
ízelítőt (19).

Csatarendbe kispajzs, nagypajzs, 
induljatok a harcba!
Fogjátok be a lovakat, 
üljetek föl, lovasok!

Ki ez, ki mint a Nílus emelkedik, 
mint folyamok zúgnak vizei? 
Egyiptom emelkedik, mint a Nílus, 
s mint folyamok zúgnak vizei.

Ágaskodjatok, lovak, 
robogjatok, harci kocsik!
Vonuljanak a vitézek, 
a kúsiak és pútiak, 
a pajzshordók és az íjat 
hordozó lúdi lövészek!

Akadhat persze vitás megoldás is, mint pl. az, hogy a „le kell 
vágatnotok” (16) passivuma helyett nem felelne-e meg jobban mond
juk ilyesmi: vágóhídra kerültök!

Az exegézis sem „időfölötti” . Hiszen csak nyitott fül kell, mert a 
jeremiási ige folyton „áthallatszik” a mába. Csak pár szemelvényt.
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„ A  föld egyetlen nagy temető. A  kép rendkívül megrázó, sőt drasz
tikus. De a nukleáris fegyverek korszakában reális megfestése az 
emberi gyűlölködés és bűn esetleges következményeinek!” (17) „Jel
lemző a papi szerzőre, hogy a templom berendezésének a sorsáról 
egészen részletesen beszámol, a város és az ország nyomorúságát 
pedig meg sem említi.” (98) „Nem keresi fanatikusan a mártírhalált. 
Teológiájuk nem a szenvedés teológiája volt, hanem a harcé; az 
igazi hitért és bizalomért Istenben és a nagyobb társadalmi és em
beri igazságért az élet minden területén.” (103) „Ügy vélekedtek ed
dig, hogy a pogányok földje tisztátalan . .  . még a mindennapi kenyér 
i s . . .  Ezzel a teológiai tanítással szemben fogalmazza meg Jeremiás 
a nagy tételt, hogy lehet Istent imádni pogány földön is. Be lehet 
rendezni az életet a megszokott vallási ceremóniák nélkül is.” (Mu
tatós mutandis: a szekularizált világra is utal.) „Másik nagy gondo
lata . . .  Imádkozzatok azért az országért! Ez a felhívás különösen 
is ámulatba ejtette a deportáltakat. . .  áttörte a csak templomhoz 
kötött papi kegyesség korlátáit: pogány földön is lehet imádkozni 
az élő Istenhez —  templom és áldozat nélkül!” (123) „Emberi szá
mítás szerint a földvásárlás értelmetlen dolog volt. —  Ez az ígéret 
az egész elbeszélés szíve-lelke. — Az eredetileg magánjellegű ügy
ből hivatalos aktus lesz . . .  micsoda vigasztaló erő volt benne abban 
az időben, amikor a rémület és pusztulás óráit élte Jeruzsálem!” 
(159— 161) Kinek ne jutna eszébe erről a reménység teológiája? 
„Tudta, hogy a társadalmi differenciálódás erkölcsi igazságtalansá
gai magát az államot is aláássák. A  prófétát felháborítja ez az er
kölcstelen és társadalomellenes magatartás. . .  A  babilóniai rab
szolgatörvény sokkal humánusabb volt, mint az izráeli.” (176) „Ha 
nem ízlik Isten igéje és parancsa, akkor kétségbe vonjuk az ige 
isteni eredetét. Ezt tették a csapat vezetői is. —  Elhagyják az or
szágot, pedig ők lettek volna képesek arra, hogy irányítsák az ország 
újjáépítését.” (224— 225)

Minden részletet természetesen nem fog minden exegéta ponto
san egyformán látni. Egyiptommal kapcsolatban például „egészen 
váratlanul az ítélet véges jellegéről beszél a próféta. Talán azért, 
mert a történelem maga korrigálta a radikális ítélethirdetést.” (27) 
Tehát egy kicsit „visszaszívta” volna Jeremiás, amit Isten nevében 
hirdetett, mert másképp alakultak a dolgok? Nem lenne jobb az 
„Isten kegyelmes ítéletének” elvét alkalmazni Egyiptomra, vagyis 
a „nem egyház”-ra is?

Nehéz kérdés, hogy az 50— 51. fejezetek tényleg nem származ- 
hatnak-e Jeremiástól, s egymást kizáró ellentét-e például az a látás, 
mely szerint Nebukadneccar az „Ür szolgája” s az a megállapítás, 
hogy „kikezdett az Űrral” s ezért kellett elbuknia birodalmastul? 
(60) 27,7-re, mely már jó előre feltételezi bukását, és 50,7-re gon
dolva, mely arra utal, hogy a babiloniak valami módon „tudtak” 
felsőbb eszközi szerepükről, ezt a problémát negatíve eldönteni talán 
nem egyedüli megoldás.

Átfogó szempontok ismételten érvényesülnek az írásmagyará-
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zatban. Jól alkalmazhatóan „ülnek” a jelenben is olyan fogalom- 
magyarázatok, mint pl. a mispát és sálóm kifejtése. (9, 124) Az 
egész könyvön végigvonul egy bizonyos „együttlátó szemlélet” , mely 
erősen azt sugallja, hogy ne versekre darabolva értsük-nézzük a 
szöveget, hanem összefüggésében. Igen jól beleillenek ebbe az elvbe 
az olyan alkalmazó, illetve summázó megjegyzések, mint amilyenek 
az igéről szólók (192, 224). Ilyenkor az exegézis direkt egy kis ka
paszkodót ad a gyülekezeti alkalmazásnak, ami nagyon hasznos. 
Nem is lehet szigorúan elhatárolni az írásmagyarázatot a homileti- 
kától, hiszen a kettő „keverésére” maga a Biblia ad példát. Egész
séges mintája ennek Gedékiás jellemzése (200). Van persze olyan 
részlet is, ahol szívesen olvasnánk közelebbit a hivatkozásról, any- 
nyira felkelti érdeklődésünket, pl. VII. Gergely „kedvenc” jeremiási 
igéjéről (38). Aztán egyéni dolog lehet, hogy mihez ki mennyi ki
egészítést, szempontbővítést óhajtana. Túl merész gondolat lenne 
mondjuk 49,39-cel kapcsolatban („az idők végén megfordítom Élám 
sorsát”) eszkatologikusan Cs 2,9-re utalni? (Pünkösdkor az elámiták 
is ott voltak a Szentlélek „címzettjei” között.) Újszövetségi kapcsoló
pontokra egyébként ismételten utal dr. Pálfy Miklós (102, 124, 125).

A szövegkritikusok vélem ényét erősen megszűri és határozottan 
állást foglal minden öncélú kritika ellen (7, 10, 25), ami persze nem 
jelenti szövegkritikai szempontok mellőzését. Ennek érvényesítése 
jelentkezik többek között abban is, hogy a hagyományos fejezet
beosztást módosítva, témák szerinti sorrendben tárgyalja az esemé
nyeket. Ez az átcsoportosítás azonban nem nagymérvű és nem is 
zavar; a tartalomjegyzék különben is eligazít. Néha egy elejtett 
megjegyzés is fontos tényre hívja fel a figyelmet, mint az például, 
hogy voltak „nem író” próféták is (104), akik alkalmasint ismeret
lenek is maradtak az utókor számára, vagy alig tudunk róluk va
lamit.

A prófétai víziók jellegével kapcsolatban érdemes lenne egyszer 
mélypszichológiai szemlélettel egészíteni ki az eddigi vizsgálati mód
szereket —  ami persze nem direkt az exegéta feladata, de az írás- 
magyarázatot új felismerésekre segíthetné.

Akad egy elírás a könyvben, mely az első deportálás idejét 588- 
ban jelöli meg 597 (598) helyett; nyilván véletlen műve, ami már 
a következő oldal egyetlen mondatából is kiderül: „. . . próféták lép
tek föl a foglyok  között 597 után . . . ”

„Halljátok az Igét!”  — ez volt Franz W erfel híres Jeremiás- 
regényének címe (Höret die Stimme). Az Ige meghallására segít ez 
a kitűnő és gyakorlatilag nagyon jól használható, alapos, mai exe
gézis is. Jó szembesítenünk magunkat a prófétai mondanivalóval 
a ma kísértései és lehetőségei közt, „mert amik megírattak, tanul
ságunkra írattak meg” . Szolgáló stílust nem utolsósorban Jeremiás
tól tanulhatunk, főként egy ilyen könyv tolmácsolásában, melyért 
hálás köszönet illeti a szerzőt. Reméljük, munkáinak folytatása kö
vetkezik !

Bodrog Miklós
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A z  öregek le lkigondozásáról
V. Gr0nbaek könyve

VILLIAM GR0NBAEK dán dómprépost nemcsak neves valláspszicho
lógus hanem nyugalomba vonulásáig gyakorló gyülekezeti lelkész volt 
Számos szigorúan tudományos módszerű kísérleti valláspszichológiai 
tanulmányt írt. Időrendben felsoroljuk a fontosabbakat.

1935: „A vallásos élmény leírásáról'’ (doktori értekezés). 1954: „Val
lásosság az öregkorban” . 1958: „Valláspszichológia”. 1962: „A gyerme
kek vallási világa” . 1966: Hogyan élik át a képeket a gyermekek”. 
1967: „Az öregek lelkigondozása”.

A legutóbbi kivételével, mely svédül jelent meg, minden felsorolt 
munkája csak dán nyelven férhető hozzá.

Múlt év őszén, a würzburgi nemzetközi valláslélektani konferencián, 
ahol Gronbaek az öregek vallásosságáról tartott előadást, hozzászólá
somban a konferencia általános helyeslése közepette sürgettem, hogy 
legalább az öregek vallásosságáról írt műve jelenjen meg ismertebb 
nyelven, németül, vagy angolul. Örömmel vettem hát most a kezembe 
Villiam Gronbaek a múlt év legvégén német nyelven megjelent köny
vét, melyet „Seelsorge an altén Menschen” címen adott ki a Vanden- 
hoeck és Rupprecht cég.

Ez a könyv az 1967-ben svédül megjelent mű fordítása. Voltaképpen 
nem is pszichológiai munka, hanem mint könyve elején maga Gronbaek 
írja, folytatása az öregek vallásosságát vizsgáló nagy művének (1954). 
s azt mondja el, amit a gyakorló lelkésznek — az egyetemes papságot 
is ideszámítva — kell tudni az öregek lelki gondozásáról.

Gronbaek mindvégig éles határvonalat húz a pszichológiai és a lelki
gondozás, a pszichológus és a lelkész között. A gyakorló lelkész nagy 
hasznát veszi ugyan, ha pszichológiai műveltsége van ' az öregek gon
dozása terén is — hangsúlyozza. De nem az a feladata, hogy különö
sen kellő tapintat híján az öregek érzékeny lelkivilágában turkáljon. 
Az ő feladata, hogy ahol sötét van, oda világosságot vigyen, ahol elhagya- 
tottságtól szenvednek, ott megjelenjen és beszélgessen.

Az északi evangélikus egyházakban lelkészválasztáskor ma már nem 
azt kérdezik, hogy vajon a pályázó ért e az ifjúsági munkához, hanem 
hogy szeret-e és tud-e az öregek lelkigondozásával foglalkozni. A folyton 
rohanó, kevés idejű lelkésznek nem szabad sajnálnia az idejét ettől a 
szolgálattól. Lehet, hogy egy-egy látogatása során vallási kérdés egy
általán nem fordul elő. Mégse vész kárba a lelkész ideje: látogatásával 
változatosságot visz az elhagyott és a magánytól szenvedő öregember 
egyhangú- életébe.

Legalább erről az egy kérdésről szóljon szóról szóra maga V. 
Gronbaek: „A  magas kort megért emberek is, noha nem betegek, oly
kor testileg-lelkileg annyira fáradtak, hogy nem illik sokáig üldögélni 
náluk. Ilyenkor azzal a nehéz problémával kell megbirkóznunk, hogy 
tekintettel legyünk fáradtságukra, és ugyanakkor azt a látszatot kelt
sük, mintha nem így tennénk. De vannak olyan magas korú emberek is, 
akik nem szenvednek ilyen nagy fáradságtól, olyanok, akiknek sok 
idejük van, és akik kívánják is, hogy a lelkésznek, vagy más vendé
güknek legyen elég ideje. Ilyen esetben helyénvaló a holland pszichiá
ter tanácsa: ,Tehát leül az ember, leteszi a kabátját és a kalapját.
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Mert ha e nélkül ül le, az úgy hat, mintha rögtön el akarna menni.’ 
Mindig sietni, sok mai ember életstílusává lett. A lelkésznek nem lehet 
ilyen életstílusa. Inkább kevesebbet csináljon, mint hogy hajszolt 
iramban sokat mozogjon. Ha hirtelen megjelenik egy idős férfi, vagy 
egy idős nő szobájában, és nem ül le, hanem egy-kettő-<három: eltű
nik a szobából, óhatatlanul azt a benyomást hagyja hátra, hogy nem 
becsüli őket, és nem akarja idejét rájuk pazarolni. A lelkész tehát ott 
ül a magaskorú emberrel szemben. Nem olyan emberrel szemben, aki 
valamilyen pszichológiának, valláspszichológiának vagy pszichoterápiá
nak a paragrafusaiban előfordul. Nem olyan emberrel szemben, akit 
egyik vagy másik típusba (vagy keverék-típusba) lehet sorolni. Hanem 
élő emberrel szemben, akinek sajátszerűsége van, saját élettörténete 
van, saját lelkiélete van. Ha valamit tanulhatunk a valláspszichológiá
ból, akkor az az, hogy minden ember egészen páratlan valaki. Bizo
nyára lehet az említett irodalomból tanulni. Emlékeztetek arra, amit 
G1RGENSQHN nagy művével kapcsolatban írtam. Az ilyen munkák 
tüzetes ismerete jó felkészülést biztosít, Azonban az a legfontosabb, 
hogy a lelkész az egyes embert, mint egészen különlegeset vegye 
szemügyre s úgy is bánjon vele” (82. o.) „De ha a lelkipásztornak ha
tározott céljai is lennének, nem tarthat igényt arra, hogy tisztázza, med
dig jutott a vele szemben ülő emberrel. Nem az ő, hanem Istennek a 
dolga, hogy célt érjen. A lelkésznek sem joga, sem kötelessége, hogy 
„a szíveket és a veséket fürkéssze” (88. o.)

Granbaek messzemenően figyelembe veszi a modern élet fejlemé
nyeit. Azt is, hogy az átlagos életkor rohamosan emelkedik, hogy egyre 
többen érnek meg olyan magas kort, amilyen régebben csak kivételesen 
jutott ki egyeseknek. De figyelembe veszi azt is, hogy egyre többen 
kerülnek öregotthonokba, ahol másokkal élnek együtt rokonaik nélkül. 
Azonban azokkal is törődnünk kell, akik régi környezetükben töltik 
öreg napjaikat.

A gyermekeket, fiatalokat felkészítik az életre. Felkészülésük év
tizedeket vesz igénybe. Az öregségre azonban nem készülünk fel. Mások 
se készítenek elő bennünket. Sőt inkább az ellenkezője történik: áltat
juk magunkat, hogy mi kivételek vagyunk, mi sose öregszünk meg, 
és ebben segítenek hozzátartozóink, szeretteink, még a munkatársaink 
is. Az öregség tehát váratlanul tör ránk, s a legtöbbször teljesen fel
készületlenül ér bennünket. Csoda, hogy ilyenkor a legtöbben nem za
varodnak meg teljesen.

Nehéz bepillantani az öregek lelkivilágába. A még nem öregekre 
is kellemetlen érzésekkel jár. Nehéz egyáltalán kapcsolatba kerülni az 
öregekkel. Nagy tapintat és sok szeretet kell hozzá. Ilyen lelkületettel 
foglalkozik Gronbaek, maga is a hetvenen túl, az öregkor kényes kér
déseivel, elsősorban vallási problémáival. Ez a könyve természetesen 
a dániai egyházi és szociális viszonyokat tartja szem előtt. Mégis ha
szonnal forgathatjuk a művet mi is, amelynek ez a tartalomjegyzéke:

Pszichológia és valláspszichológia. Mit tud mondani a valláspszi
chológia? A ielkigo-ndozás segédeszközei. Beszélgetések. Áhítatok. 
A lelkileg meggyengültek, öregotthonban Zárószó a lelkészekhez és má
sokhoz.

Dr. Vető Lajos
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Az igehirdető műhelye
PÜNKÖSD ÜNNEPE

Cs 5,30—33 

Fordítás

„Az atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti megöltetek, (miköz
ben) fára függesztettetek. Ezt az Isten (mint) uralkodót és megmentét 
emelte jobbjára, hogy adjon megtérést Izraelnek és bűnök bocsánatát. 
Mi vagyunk tanúi ezeknek a dolgoknak, és a Szent Lélek, melyet adott 
az Isten azoknak, akik engedelmeskednek neki (ti. Istennek).”

Igehirdetés 

A „harmadik” tanú

Pünkösdben sűrűsödik össze valamennyi ünnepünk. Ez a pár bibliai 
mondat egyszerre céloz nagypéntekre, húsvétra. a mennybemenetelre és 
a Szentlélek kitöltésére, pünkösdre. Persze, ha pünkösd csak „ünnep” 
marad és nem lesz „hétköznappá” , ha csak egyházi megemlékezés tárgya 
és nem válik életünk eseményévé, megújuló eseményévé, akkor nem eleve
nedik meg benne a többi ünnep sem. Próbáljuk meg hát most pünkös
döt nem ünnepként kezelni, hanem azt az aktuális eseményt keresni, 
ami rejlik benne mint adottság és lehetőség számunkra is.

Mire épül a hitünk? Tanúk vallomására.
1. Először is az újszövetségi tanúk szavára. ,,Mi vagyunk tanúi ezek

nek a dolgoknak” — olvastuk itt az apostolok mondataként. Ez a meg
állapítás az egész Újszövetségre jellemző. Mindaz, ami benne le van ír
va, nem hűvös közlés, nem is történetírás mai értelemben, hanem a hit 
személyes tapasztalata. Jézus tanítványai, az apostolok, az első gyüleke
zet és az utánuk jövő két-három keresztyén nemzedék hangja fonódik 
benne össze. Amikor itt Lukács, a később élő, Péter apostol beszédét 
szólaltatja meg, ebben az ő meggyőződése, s vele együtt az őskeresz- 
tyénségé, mélyen összeforrottan, elválaszthatatlanul benne van. Lehet a 
Bibliáról az embereknek különböző véleményük, egy bizonyos: akiknek 
szava benne megszólal, azok az elmondottak teljes meggyőződésében 
éltek. Tanúk voltak, ennek a megjelölésnek legmélyebb értelmében, ta
núk, akik mondanivalójukra az egész életüket tették fel. Amikor kézbe 
vesszük ezt a könyvecskét, vagy látjuk, halljuk istentiszteleten, amint 
felolvasnak belőle, meg ne feledkezzünk arról: itt egykor élt emberek 
átélt, mély meggyőződése, tanúvallomása kerül elénk az idők távolából. 
„Mi vagyunk tanúi ezeknek a dolgoknak.”

2. Azután épül hitünk a mai tanúk vallomására. Egy prédikáció le
het jobb vagy rosszabb mint szónoki alkotás, megnyerő, érzelemkeltő, 
vagy ellenkezőleg unalmas, gondolattalan, száraz, de azt feltételeznünk 
kell, hogy almondójának alapvető meggyőződése húzódik meg a hátteré
ben.  Nem mintha minden szavunkat át tudnánk élni a szószéken; az 
igehirdető nincs mindig magasfeszültségű áramkörben, sőt talán ritkán 
adatik meg neki, de mondanivalóját igaznak tartják. Aligha lehet na
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gyobb emberi meghasonlás, mint amikor egy prédikátor nem hisz abban, 
amit mond. S ha akad is ilyen eset, mások akkor is tanúk, személyes 
bizonyossággal szólók a szószéken. Az amerikai regényalak, Elmer Gant- 
ry, a prédikátor, pénzvágytól és dicsőségvágy tói sarkalitan mond ezrek
nek üres, tetszetős beszédeket, de egy öreg pap félrevonja, s megkér
dezi: „Mister Gantry, hisz ön  az Istenben?” Nem az ő meggyőződés nél
küli, csillogó prédikációi, hanem ez az egyszerű kérdés fakadt „mai ta
nú” leikéből. „Mi vagyunk tanúi ezeknek a dolgoknak.”

3. Az Újszövetség tanúságtételének és a mai bizonyságtevők, igehir
detők meggyőződésének nem elégséges a szerepe a keresztyén hit szüle
tésében és megtartásában. A Biblia tekintélye és a papi tekintély régen 
sem termett igazi hitet, csak külső vallásosságot. A XX. század emberé
nek pedig az egyház tekintélye nem jelent semmit. Az még egyáltalában 
nem meggyőző számára, hogy a Biblia mondja, az egyház tanítja. S jó, 
hogy a tekintélyre épülő vallásosság előbb-utóbb összeomlik.

Mert az igazi keresztyén hit létrejövetelében az Újszövetségnek és 
az igehirdetésnek csak eszközi szerepe van. Végső soron nem azért hi
szünk, mert a Biblia mondja, vagy mert az egyház tanítja. Hitünk a 
Szentlélek belül, a lelkünk mélyén meggyőző tanúskodására épül. „Mi
vagyunk tanúi ezeknek a dolgoknak, és a Szentlélek.” Egészen egysze
rűen arról van szó, hogy valaki már nem pusztán a Bibliának hisz, vagy 
a prédikációnak ad igazat, hanem mindez személyes belső meggyőződé
sévé lesz. Ez a belső bizonyosságon alapuló hit a Szentlélek rejtett mun
kájának jele.

Mit ér karácsony, nagypéntek, húsvét a mennybemenetel ünnepe — 
pünkösd nélkül?! Nem pünkösd „ünnepe”, hanem pünkösd eseménye a 
Szentlélek munkája nélkül! Jézus életének eseményeit megtörténtnek 
tartani — távolról sem elég a keresztyén' hithez, 'ha mindaz, ami Jézus
sal történt, nem lesz az én számomra reám vonatkozó, engem a jelen
ben meghatározó, egész énemet, életemet átható eseménnyé! A XVII. 
századi Angelus Silesius sajátos módon, de alapjában véve ezt a ke
resztyén igazságot fejezi ki, amikor így szól: „Ha Betlehemben ezerszer 
is megszületett Krisztus, de benned nem, akkor mégis elvesztél!” Foly
tathatnánk ezt a sort: Ha Krisztus ezerszer meghalt a keresztfán, de 
nem tudom magamra vonatkoztatni, ha Krisztus ezerszer feltámadt, de 
ennek nincs számomra jelentősége, ha Kriszitus ezerszer mennybe ment, 
de ez nekem semmi különöset nem jelent —, mire jó, hogy elhiszem 
Jézus halálát, feltámadását, mennybemenetelét, amint azt az Újszövetség 
elbeszéli ?! /

A belső, láthatatlan, megfoghatatlan „tanú”, a „harmadik” tanú a 
döntő: a Szentlélek. Emberi oldalról nézve és leírva: a hit személyes, 
egyéni meggyőződése, bizonyossága, lelki tapasztalata — ezen fordul 
meg, ma különösen, a keresztyén lét.

4. De mi ez a hittapasztalat? Mik „azok a dolgok”  a mai hivők szá
mára, amelyekről a háromszoros tanúskodás: a Szentírás, a mai bizony
ságtevők és a Szentlélek által munkált belső meggyőződésük szól? (So
katmondó tartalmi kettősségre hívom fel a figyelmet: a görög szó, me
lyet a Cselekedetek Könyvének írója itt használ, egyszerre jelent tényt 
és szót. A  magyarban a kettőt együtt fejezi ki a „dolgok”  fordítás. „Is
ten tettei mindig igehirdetés, és Isten szavai mindig esemény”. (G. Sfah- 
lin.) Hitünk tapasztalatában Jézus Krisztus életének, halálának, feltá
madásának ténye a jelentőségének teljes horderejében jelenik meg: a 
Krisztusról szóló igében megtapasztalom Isten szeretetét, bűnbocsánatát, 
erejét, az eljövendő örök élet reménységét.
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A Krisztus-hitben Isten szeretete, bocsánata, uralkodói hatalma és 
üdvösséget készítő akarata nem pusztán saját életemre vonatkozóan lesz 
bizonyosság, hanem az egész emberiségre vonatkozóan. Az apostolok 
szituációjában a mai igénkben csak „Izrael” látóhatára jelenik meg, de 
másutt az Üszövetségben és a mai keresztyénség szeme előtt is Krisztus 
művének világtávlata bontakozik ki. Krisztus-hitünk az Isten szeretett
nek és üdvözítő tervének hatalmában tudja az, egész világot! A  magunk 
életében pedig ez a személyes Krisztus-hit azt jelenti, hogy Isten szere- 
tetének hivő megtapasztalása erősebbnek bizonyul az ellentétes tapasz
talatainknál. Ha valakinek vannak közzöttünk keserű tapasztalatai az 
életsorsábam, a Krisztusról való belső bizonyosságban egy másik, na
gyobb megtapasztalás nő fölébe az Isten sokszor eltakart, de valóságos 
és maradandó irgalmas szeretetéről.

A személyes Krisztus-hitnek ez azonban csak egyik irányú tapasz
talata: Krisztusban az Isten szeretetével és hatalmával találkozunk. A 
másik irányú tapasztalata, hogy Krisztus nem pusztán lelki szférában, 
igében, imádságban, istentiszteleten jön közel hozzánk, hanem az ember
társakban. Krisztus Isten „jobbján” — ez az újszövetségi vallomás an
nak jelképe, hogy a feltámadt Krisztus Isten hatalmában osztozik, Is
tennek az egész mindenséget, sőt láthatókat és láthatatlanokat átfogó 
uralmában, de ő nem messzi túlvilágban lakozik, hanem rangrejtve ma 
is a Földön jár. Minden szegényben és éhezőben, minden elnyomottban 
és jogfosztottban, otthontalanban és hazátlanban, elhagyatottban, kétség- 
besettben, szenvedőben ö  várja a mi segítő szeretetünket.

5. Ezért Krisztus-hitünk forró, belső meggyőződéséhez tartozik, hogy 
az Istennek végzett szolgálat igazi helye az emberekre irányuló, tevé
keny szeretet. S miközben a keresztyén ember mások javára áldozatosan 
cselekszik, ebben nemcsak szívének természetes emberi szeretete jelent
kezik, hanem a Krisztusban megtapasztalt isteni szeretet hálája: a tetté 
vált tanúságtétel, a hitnek a szolgáló szeretetben kifejeződő vallomása

Ez a cselekedetté váló tanúskodás Krisztusról nemcsak egyes rászo
ruló emberek mellé állít oda, hanem ügyek mellé is, melyek az emberek 
nagyobb csoportján akarnak segíteni, el egészen az emberiségig. Olyan 
jó és nagy ügyek, mint a társadalmi fejlődés, a béke, az emberek mil
lióit, sőt milliárdjait érintik. Valaki mondta, hogy túl gyakran hivatko
zunk Albert Schweitzerre. Ebben van igazság; de nem az a baj, hogy 
sokszor tekintünk, éspedig joggal, az életpéldájána, hanem ellenkezőleg 
az a baj, hogy kevés keresztyén emberre hivatkozhatunk századunkban, 
aki hozzá hasonlóan lett tanújává Krisztusnak, mint ő — éppen azzal, 
hogy nem csupán esetszerűen segített másokon, hanem odaállott min
den energiájával emberek nagyobb körén segítő ügyek mellé, az afrikai 
kórháztól az atombomba elleni tiltakozásig.

A „negyedik” tanú mi vagyunk, egyenként. Pünkösd, azaz inkább a 
Szentlélek vétele által belső bizonyossággá lesz számunkra karácsony, 
nagypéntek, húsvét, amennybemenetel ténye és jelentősége. Megtapasz
taljuk „azoknak a dolgoknak” valóságát: Isten szereteténék és hatalmá
nak megnyilvánulását Jézus Krisztusban. „Mi vagyunk tanúi ezeknek a 
dolgoknak” — a megggyőződéses hitben, adott alkalmakkor ennek meg
szólaló vallomásában, mindenekelőtt pedig a szolgáló szeretetben.

Veöreös Imre
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Laikus kérdések és szempontok Cs 5, 30—32-höz

Ifjúság: Nem tudják megmagyarázni, mi az értelme a „fejedelem” 
szónak. Minek a fejedelmévé válik Jézus? Mi a „megváltó” szó értelme. 
Mit jelent az „Isten jobbja” kifejezés? A  „Szentlélekről” tudják, hogy 
döntő szerepe van a Bibliában, de igazán nem értik. — Nehéz elfogadni 
a feltámadás gondolatát, pedig aki ezt elhiszi, mindent elhisz. Jézus fel
támadásával új kor kezdődik? Ha igen, akkor mi jellemzi ezt? (22) —

Férfi bibliaórán: A „fejedelem” szó az egyik résztvevő szerint azt 
jelenti, hogy Jézus az „élet királya” . Más viszont úgy értette, hogy Jézus 
az „egyház feje” . Az „Isten jobbja” egyesek szerint a fokozott cselekvést 
fejezi ki, mert a jobb kéz a legaktívabb. Mások szerint a jobb oldal min
dig a megtisztelő hely. (22) — Észrevették a textus drámaiságát. Hiszen 
az apostolok azoknak tanúskodnak Jézus feltámadásáról, akik kimondták 
Jézus felett az ítéletet. Ha igaz, amit az apostolok állítanak, akkor ők 
közönséges gyilkosok, sőt istentagadók. Akkor minden más messiási re
mény hamis. Jézus feltámadása mindenkor élesen exponálja ezt a kér
dést, és nehéz döntés elé állít. (22) — A textusunk eseményeit bele kell 
állítanunk Isten nagy terveibe és művébe, amelynek célja, hogy felsza
badítsa az embert a bűn súlya alól. Nem egy emberről, hanem az egész 
emberiségről van szó. A Szentlélek nem „farizeusi” Lélek, aki egy szűk, 
kiváltságos réteg érdekeit tartaná szem előtt. A textusban miért csak 
Izráel megváltásáról van szó. Péter csak később értette meg az evangé
lium világraszóló jelentőségét? (22) — Mi az egyház értelme, létjogosult
sága, mondanivalója, küldetése az átfogó humanitárius társadalmi in
tézmények mellett. Többen az egyház jóra nevelő hatását hangsúlyoz
zák. Az egyház mondanivalója sajátságos: a bűn felismerését, bűnbána
tot és bűnbocsánatot adta. Ez az egyház „plusza” . Kérdés, hogy rá tud
ja-e döbbenteni az embereket ennek a mondanivalónak értékére. Von
zóvá tudja-e tenni az Isten iránti engedelmességet, örömöt tud-e kelteni 
a bűnbocsánat hirdetésével? Nem tudna-e segíteni a huliganizmus és a 
kiskorú bűnözés veszélyének leküzdésében? (27b) — A Szentlélek fo
galma igen nehéz. Beszélünk emberi lelkületről és közszellemről, de mi
ként értendő, hogy a keresztyén meggyőződés titka a Szentlélek? Kon
ferenciák nélkül is van pünkösd? Nem leledzik-e korszakunk Szentlélek 
elleni bűnben? Nem „szőrmentében” szól-e az evangélium, szinte bocsá- 
natkérően hirdetik a „botrányos” evangéliumot. (27b) — Csődbe kell jut
nia az embernek ahhoz, hogy felfigyeljen Krisztusra? Pünkösd is Krisz
tus-ünnep. A keresztyén hit gondolatkörében Jézus személye a legmeg- 
foghatóbb, de a Megtartó kifejezés idegen fogalom. Van-e paralel foga
lom a mai szóhasználatban? (27b)

PÜNKÖSD 2. NAPJA

Cs 15, 7—12

A Szentlélek munkálkodik
Bosseyben az egyik brazil lelkész diafilmen Rio de Janeirót mutatta 

be. Láttuk a dúsgazdagok palotáit, az óriási felhőkarcolókat és a luxus 
villák fényűző pompáját. A következő kép a nyomorgók ezreinek domb
oldalba vájt viskóit, s a nyomornegyedek rongyos és éhező lakóinak sá
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padt, vézna arcát tárta elénk. Emberarcokat, akiknek szeme csillogását, 
gyermeki mosolyát ellopta, megsemmisítette a „kapzsi ember” ember
telensége. A keresztyének a város szélén fekvő hegy ormán egy Krisz
tus-szobrot emeltek fehér márványból. — „Ennek a Krisztusnak — mon
dotta a lelkész — a »szíve« is márvány. Nem indul meg annyi könny, nyo
mor, éhség, embertelenség, gőg, élvhaj hászás és istentelenség láttán, amit 
ebben a városban láthatna.”

Kijelölt igénk nem ilyen érzéketlen, fenséges magányban trónoló, 
szívtelen és élettelen Krisztust állít elénk. Igénk arról az élő Jézus Krisz
tusról beszél, aki a történelemben, mint feltámadott Úr cselekszik és 
munkálkodik.

„Pünkösd nem önálló ünnep húsvét és karácsony mellett, hanem 
pünkösd teljes egészében húsvéthoz tartozik. Pünkösd azt teszi nyilván
valóvá, hogy az élő és feltámadott >>Kyrios« hogyan cselekszik a gyüle
kezetben és a világban.” (G. Kunze)

„Mi azért ünnepelhetünk pünkösdöt, mert Isten Lelke nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Isten olyan Úr, aki bennünk akar lakozni, s bennünk és álta
lunk munkálkodni.” (H. Asmussen) Minden igehirdetés, ami karácsony
kor, nagypénteken, húsvétkor, s az esztendő jeltelen ünnepein elhangzik, 
erőtelen és hatástalan maradna, ha a Szentlélek nem munkálkodna. A 
Lélek az emberközel Istent mutatja meg nekünk. A Szentlélek Isten üze
netét teszi hatékonnyá. Az igehirdetésen keresztül Isten tanít és a tör
ténelemben végzett munkájára emlékeztet Lelke által. Péter a kijelölt 
igénkben elbeszélte és emlékeztetett arra, hogyan, s mit cselekedett Isten 
Kornélius házában, s ennek alapján hirdette meg Isten akaratát és üze
netét ebben a konkrét helyzetben. A Szentlélek által maga Isten lakozik 
az embergzívekben. S ahol ő munkálkodik, ott az emberek nem „vitatkoz
nak vagy értekeznek” Istenről, Isten akaratáról, hanem bizonyságot tesz
nek Istennek bennük és a világban végzett munkájáról, s arra figyelnek, 
mit akar ma cselekedni Isten, népe által.

A Szentlélek a „mi gyülekezetünkből” a Krisztus gyülekezetét te
remti meg. A mi saját terveinket, teológiai elgondolásainkat Isten üdvö
zítő és világmegváltó akaratának szolgálatába állítja be. A Lélek szaba
dítja fel a gyülekezetét arra az örvendező felismerésre, hogy a gyüleke
zet mindig Isten Lelkének munkája és nem saját manipulációja által él.

Isten nem lenne hű ígéretéhez, ha Lelke által nem teremtené újjá 
mai gyülekezeteit, s nem munkálkodna a világban.

A Szentlélek mindig új utat nyit meg, s feltárja Istennek a minden
kori mában végzett munkáját és akaratát. Péternek Kornélius megke- 
resztelésekor fel kellett adni a „régi teológiai elgondolását és elképze
lését”, hogy engedelmesen járhassa Isten új útját. Isten ilyen engedel
mességet követel ma tőlünk is. Néki kell engedelmeskednünk, amikor 
a „tegnap világának” hatása alatt kialakult „teológiai felfogással, előíté
letekkel vagy szűklátókörűséggel” egészen ellentétes új úton akar Isten 
minket járatni. Ha tegnap jártuk a farizeusi kegyesség álszent, s a jóté
konykodó, de szívtelen vallásosság útját, ma járnunk kell Isten új útját, 
amelyik őszinte szeretetre és a felebarát javát munkáló felelős keresz
tyén életfolytatásra nevel és tanít.

A gyülekezet Isten akaratának engedelmeskedő nép, akiben az élő 
Isten munkálkodik. Gyakran rosszul értelmezzük Isten kiválasztó szere- 
tetét, s a Szentlélek gyülekezetei formáló tevékenységét. A gyülekezetre 
gyakran mint emberi szervezetre, organizációra tekintünk. „Sokan ma is 
úgy vélekednek, hogy az egyház Krisztus ügyének szervezete a vallás in
tézményének különleges formájában.” (R. Rothe) Sokan úgy vélik, az
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egyház a tannak, a kultusznak, az erkölcsnek és kegyességnek a hordo
zója. Az egyház harcol a vallásért, — vagyis önmagáért — a saját érvé
nyesüléséért saját hatalmáért. Az ilyen egyház és gyülekezet az örök éle
tet önmagához köti, s magát az örökélet feltételévé teszi, s Isten minden 
emberre kiterjedő szeretetét megcsonkítja és elhallgatja. Az egyház a 
„Halottak Egyesülete” lenne, — vagy tán már nem is létezne, ha abban 
nem a Szentlélek ereje munkálkodna. A gyülekezet nem egy „egyesület”, 
amelynek szüksége van a vallásosan gondolkodó emberek támogatására. 
A gyülekezet az élő Isten kezének alkotása. „Az a történés, az az ese
mény, amelyik a gyülekezetei létrehozza, az Krisztus feltámadásának 
erejében, a Megváltó feltámadása utáni isteni dicsőségében való részese
dés a Szentlélek által.” (K. Heim.)

A Lélek ajándékát elnyert ember beszédének és cselekedetének tar
talmából ismerhető meg. — Péter magatartása egyenes és őszinte, s tá
vol áll tőle minden „alakoskodás” és „taktikázás” . — Az ilyen ember 
nem „kétajkú és kétszívű”. Ezek az emberek Jézus Krisztus szeretet- 
uralmának, irgalmasságának, életigenlésének és irgalmasságának hordo
zói ebben a világban.

A lélek kiáradásának ideje Isten üdvözítő szeretetének az ideje. „Az 
Isten minden embert üdvözítő akaratának meghirdetését nem lehet csu
pán a lelki szükségetek kielégítésére lealacsonyítani, mert az mindig a 
világba, a világhoz való küldetést is jelenti” (R. Bohren.) Ha a gyüleke
zet szeretete nem nyilvánul meg az embereket és az emberiséget érintő 
döntő kérdésekben való állásfoglalásnál, ha a gyülekezet behúzódik a pa- 
róchiák és a gyülekezetek „kis közösségeinek” magánterületére, akkor az 
ilyen „atyáink hitéhez való ragaszkodás” , „egyháziaskodás” a Szentlélek 
hiányát tükrözi. „A  Szentlélek által hatásossá tett igehirdetés a tanítvá
nyok gyülekezeten kívüli életén látszik meg és ismerhető fel. A Szentlélek 
azokban, azok által és azokon keresztül munkálkodik, akik engedelmes
kednek Uruk szolgálatba küldő parancsának.” (J. 'Margull) Ezért hang
súlyozza E. Schweizer, hogy Isten Lelke a „szolgálat kegyelmi ajándéká
ban” nyilvánul meg, amelyik az ember ideigvaló és örökkévaló „üdvét” 
javát, életét és boldogságát tartja szeme előtt.

Az evangélium hirdetése nyomán mindig új teremtés jön létre. „Is
ten életújító ajándékát, — amelyik közösségbe hoz Istennel és ember
rel a Szentlélek közvetíti. A Krisztussal való közösségben egy új „aion- 
ban” élünk. Ebben az új „aionban” megitat minket Isten a Lélek „új ita
lával” . (A. Schweitzer) Amikor az U. T. az újteremtésről szól, amit a 
Szentlélek teremt, akkor nem csupán az egyén életújulására gondol, ha
nem a világ, az univerzum megújulására is. Ember és világa az írás lá
tása szerint szorosan összetartozik. Az új teremtésről szóló ígéret tehát 
individuális és univerzális jelentőségű. Az elmúlt évtizedekben igen sok 
szó esett egyoldalúan az individuális életújulásról. Ezért írta Gerhard 
von Rád: „A teológusok elvesztették a földhöz és a földi dolgokkal való 
kontinuitásukat. S ennek következménye a gazdasági, társadalmi és po
litikai élettől való félelem lett. Jézus messiási cselekedetét gyorsan el- 
spiritualizálták” . Az igehirdetés csak a magánszférában mozgott, s Jé
zus Krisztus univerzális szeretetét és uralmát „elfelejtették” meghirdetni. 
A nagykorúvá lett modern ember azért idegenedik el a gyülekezettől, az 
egyháztól, mert a passzív, önmagába behúzódó gyülekezet tétlenségének 
„öntörvényszerűségeitől” megkötözve már nem tudja Isten üzenetét úgy 
meghirdetni, amelyik a nagykorú embert Istennel való együttmunkálko- 
dásra szólítja fel. A tradicionális törvényszerűség és az áhítatos, kegyes
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életbe való begubózás csak azt engedi meg, hogy a gyülekezet tagjai 
csendben beüljenek a templomok padjaiba, liturgikus magatartását tanú
sítsanak. Sehol nem ad utasítást, útmutatást, eligazítást az élet „okos is
tentiszteletében” való forgolódáshoz. „Ezért nagyon gyakran a szószékek
ről csak halálbagoly-huhogás vagy papagáj-fecsegés hangzik.” (R. Boh
rén) A tibetiek imamalmokat készítettek, s mi szószékeinket gyakran 
üresen járó „prédikáció-malmokká” alakítottuk át, amelyeken monoton 
egyhangúsággal hangzik valamiféle „időfeletti” vallásos beszéd, de az élő 
Isten konkrét üzenetét és követelését soha nem hirdetik meg azokon.

A személyválogatást nem ismerő Isten Lelke új embertípust hoz 
létre, aki azt kérdezi; mit jelent a minden ember üdvösségét munkáló 
Isten akaratát cselekedni abban az embervilágban, ahol az emberiség 
kétharmad része éhezik. Ahol a faji diszkriminációt keresztyén gyüleke
zetekben sem szüntették meg! Péternek meg kellett tanulni, hogy Isten 
személy válogatást nem tűrő Isten, s üdve a föld végéig terjed. Ma gyü
lekezetétől ennek felismerése azt is megköveteli, hogy valamennyi em
bert megillető „emberjogért” szálljon síkra. „Nem elég csak az ember 
leikével törődni. Éppen úgy gondoskodni kell a testéről is. Igen fontos 
Isten akaratát az őt körül vevő világgal, gazdasági élettel kapcsolatban 
is meghirdetni, mert annak káros, romboló hatása az emberek „lelki
világát” is tönkretehetik.” (M. Luther King)

A Szentlélek az ember ideigvaló és örökkévaló javát munkálja.

Nagy István

Laikus kérdések és szempontok Cs 15, 7—12-höz

Milyen vita támadt? Hol volt ez a "vita? Mikor? Kik vitatkoztak? 
Miért kelett Péternek bizonyságot tenni arról, hogy őt Isten rendelte a 
pogányok térítőjéül? Mire céloz Péter? Hát nem Pál apostol a pogányok 
apostola? Hol választotta ki Isten Pétert, hogy a pogányok az ő szájából 
hallják az evangélium beszédét? (16a) — Az a „vetekedés”, amely már 
Péter idejében megtalálható Isten gyermekei között, ma is tart még. 
Nemcsak az egyes egyházak között, de a gyülekezeten belül is. (16a) — 
Péter beszédéből kitűnik, hogy Isten megadta a Szentlelket a pogányok- 
nak, tehát ha mi kérjük ezt Istentől, akkor nekünk éppen úgy megadja. 
Istennél nem számít, hogy valaki előbb, vagy utóbb tért meg. Kegyelmét, 
szeretetét, Szentlelkét egyaránt adja az Öt követőknek. Isten nem tesz 
különbséget és nem kivételez. Az a fontos, hogy meghalljuk az Ö szavát 
és teljes hittel tegyük kezébe életünket, (16a) — Milyen igáról beszélt 
Péter? Kik akarnak a tanítványok nyakába igát tenni? (16a) — Ezt le
het nevezni az első keresztyén zsinatnak s az ottani légkör legalább 
olyan feszült lehetett, mint a legutóbbi vatikánin. Ebből a párhuzamból 
következik először: az őskeresztyén forma utáni nosztalgia teljesen alap
talan, amint a nézeteltérések mutatják; másodszor: ne legyünk kárörven- 
dők, amikor a katolikus egyházban meglevő éles ellentétekről hallunk, 
hiszen ilyen ellentétek természetesek. (25) — A vita nem hitvallási tétel 
tudományos megfogalmazása körül, hanem emberek érdekében folyt, ez 
pedig olyan nagy ügy, amiért érdemes vitatkozni. Elképzelni sem tudom 
a^keresztyénséget az egész világot átfogó egyetemesség nélkül, szűkkeb
lűén és különbségeket méricskélve. Abszolút mértékben Péternek volt 
igaza, mert ő értette meg Jézus valódi szándékát. (25) — A protestáns 
egyházakban kevesebb igát tesznek a hívek nyakába, mint a katoliku
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soknál. Ha mégis érzek én is ilyet, az nem a gyülekezeti élet különböző 
kialakult formáiban van, hanem abban a beszédmodorban, amelyet sok 
szószékről ma is hallani: szóigák, kifejezésigák, terminológiaigák. Ezeket 
kényszerítik inkább a tömegekre, ahelyett, hogy ők vennék át az elter
jedtebb, modernebb kifejezésmódot. (25)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE

2 Móz 33,18—23 

Tapasztalatunk Istenről

Szentháromság vasárnapja Isten lényegére irányítja a figyelmet. Is
ten ismeretét, titkát állítja a középpontba: Kicsoda az Isten? Milyen az 
Isten? Mit láthatok és tapasztalhatok belőle?

1) „Mutasd meg dicsőségedet!”
Ezen a vasánapon Mózes Isten-keresését állítja elénk az ige. Mély 

emberi vágy húzódik meg Mózes kívánságában. Tapasztalatot akar sze
rezni Istenről. Nemcsak hallani akar róla, hanem közvetlen benyomást 
akar szerezni, érzékszerveivel akarja észlelni, kicsoda az Isten. Mózes 
különleges értelemben Isten embere, aki egészen közel állt hozzá. Isten 
sokszor kitüntette azzal, hogy megszólította, beszélt vele, „színről-színre, 
amint ember szokott szólani barátjával” (2 Móz 33,11). Énnek a meghitt 
kapcsolatnak az alapján akar Mózes még közelebb lépni Istenhez, s 
akarja valamilyen formában megpillantani őt. A hit mélyről jövő vá
gyának a kifejezése Mózes kérése: „Mutasd meg a te dicsőségedet!” 
Nem elégszik meg elméleti Istentudással, közvetlen tapasztalatot akar 
szerezni.

Lehetetlent kíván Mózes ezzel. Istent nem lehelt közvetlenül meg
tapasztalni, látni és általában érzékelni. Miért?

Emberi felfogó képességünk véges, Isten pedig döntően és alapvetően 
más, mint mi. A teremtő és a teremtett viszonyában állunk vele. „Nem 
az én gondolataim a fi gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, 
— így szól az Úr” (Ézs 55,8). Amikor a Szentírás Isten kibeszélhetetlen 
lényegéről szól, mindig hasonlatokon, képeken keresztül szemlélteti azt.

Kénytelen beköltözni a mi szűk körű fogalmaink világába. Nem te
het mást, minthogy általunk ismert fogalmak szerint fejezi ki magát. 
Csák az emberész keretei között mondhatja el az isteni bölcsesség vég
telen titkait. Isten nem hasonlítható emberhez, sem valamilyen földi 
apához, mert végtelen a különbség Isten és ember között. Ámde ha Jé
zus ki akarja fejezni azt, hogy a teremtő Isten mennyire szeret 
miniket, nem taníthatott másként imádkozni, mint így: „Mi atyánk. . . ” 
Istent is azért kénytelen atyának nevezni, hogy az emberi szavakkal ki- 
fejezhetetlen gazdagságot ezen a fogalmon keresztül tegye érthetővé, 
Ezért beszél a Szentírás olyan gyakran hasonlatokban, példázatokban. 
Így akarja közelebb hozni, megvilágítani, szemléletesen kifejezni azt. 
ami az ember számára csak saját felfogó képességének határai között 
érthető.

Igénk tele van antropomorf kifejezésekkel. Meg lehet figyelni, amint 
a szöveg vívódik a látható és a láthatatlan fogalmai között. Isten di
csősége elvonul Mózes előtt. Isten kiált. Arcáról van szó. mintha ember 
volna. Majd azt emeli ki, hogy Isten kezével betakarja Mózest. „Hátul
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ról meglátsz engem” — hangzik Isten ígérete. Természetes, hogy Isten 
nem emberi lény és ahhoz hasonló. Ámde a kibeszélhettetlent nem lehet 
másként elmondani számunkra, csak az emberi gondolkodás keretei kö
zött.

Isten emberszeretete tükröződik ebiben az alkalmazkodásban. Nem 
felettünk trónol a hideg, rideg bíró, aki érthetetlen és távol levő, hanem 
egészen közel jön hozzánk, megalázza magát s végtelen bölcsességét az 
emberi felfogó képesség apró edényeibe öntögeti.

2) „Hátulról meglátsz engem”
Isten emberhez alkalmazkodó magatartásának nagy vigasztalása van. 

Gazdag üzenete van ennek az antropomorf mondatnak „Hátulról meg
látsz engem.”

Ez azt jelenti, hogy közelről nem láthatjuk Istent. Távlat kell ahhoz, 
hogy cselekvését, hatását megtapasztalhassuk.

Hatalma ma is látható. Ma sem vak végzet vagy sors irányítja az 
életet. Nincs összevisszaság, rendezetlenség, sem a természet világában, 
sem az emberi történelemben, hanem mindenek természeti vagy törté
nelmi vagy lélektani törvények szerint folynak. Isten, aki megteremtette 
a világot, nem hagyta azt magára, hanem kezében tartja, kormányozza 
és fenntartja azt, amit alkotott, gondját viseli minden egyes teremtmé
nyének. A világban mutatkozó rend, célszerűség, örök körforgás mutatja 
Isten törvényiének szilárdságát. Ennyiben ma is érvényes az, hogy „ural
kodik az Űr, a mi Istenünk, a Mindenható!”

Ma csak a „visszáját” látjuk annak, amit Isten cselekszik. Isten ha
talma nem jelenik meg közvetlenül az embervilágban. Reményik Sán
dor egyik verse szerint

„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak a visszáját látjuk itt,
Es néha — legszebb perceinkben —
A színéből is valamit”

(A szőnyeg visszája)

Ez azt fejezi ki, hogy Isten uralmának csak a visszáját látjuk. Még 
nem nyilvánvaló uralkodásának győzelme, még csak rejtetten van az 
eseményekben.

Luther azt mondja, hogy a történelem Isten álarca. Ez azt jelenti, 
hogy Isten az események mögött van. A történelmi események még el
takarják őt, még nem lehet világosan látni keze nyomát. De ugyanakkor 
azt is kifejezi, hogy a háttérben, az események mögött mégis Isten van. 
Az emberi fejlődés mégis arra utal, hogy Isten vezeti a világot egyre 
előre és egyre feljebb.

Sokan felvetették a kérdést: ha Isten van, honnan a rossz, az élet
ben mutatkozó nehézség, csapás, tragédia? Hogyan egyeztethető össze 
Isten mindenhatóságával, hogy mégis visszájára fordulnak dolgok, s a 
világ tnem él, cselekszik, működik Isten akarata szerint? Talán nem 
uralkodik az Űr, a mi Istenünk, a Mindenható?

Küzdelmet vív egymással egészség és betegség, fejlődés és vissza
esés, jó és rossz, erkölcsös és erkölcstelen. S ezeknek a harca az utolsó 
időkiig fenn is marad. Nem egyértelmű a történelmi fejlődés sem. Abban 
is vannak ellentmondások, visszaesések.

Ma még csak reménykedik a földön élő keresztyén anyaszentegyház, 
hogy egykor meglátja Istent hatalomban és dicsőségben. Ez a ma még
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addig tart, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. Addig mindig aktuális 
a reménykedés, hogy gyermek születik nékük, fiú adatik nekünk és. 
az uralom az ő vállán lesz” (Ézs 9,6). Ma még csak körvonalai 
látszanak annak, milyen lesz Isten uralmának kiteljesedése. A 
biblia azt jövendöli arról, hogy „lakozik a farkas a báránnyal, és a párr 
duc a kecskegidával fekszik” (Ézs 11,6), ami kifejezi a természeti világ, 
békéjét, amelyben megszűnik a vérszomjasság és egymás ellen fordulás. 
Az embervilágra nézve ez úgy érvényes, hogy „fegyvereiket kapákká 
kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká, nép népre fegyvert nem emel, és 
hadakozást többé nem tanul” (Mikeás 4,3). Isten elvesz minden szomo
rúságot, fájdalmat az emberekről: „És az Isten eltöröl minden könnyet 
az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem 
fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21,4). Ezekkel az 
igékkel lehet szemléltetni, mit jelent az, amikor beteljesül Isten ural
ma és látása.

Addig azonban csak hátulról láthatjuk őt. Olyan kimondhatatlanul 
nagy, hogy közelről egészen betölti a látóhatárt, csak távlatból, csak 
messzebbről lehet őt látni, az Istenben való hit olyan pillanataiban, 
amit külön adományként nyújt az.

3) Isten titka tárul ki
A természetes ész világánál sok mindent tud már az ember. De a lét 

végső dolgai rejtve vannak előtte. Isten útjának megismerése mindaddig 
titok az ember számára, amíg az önmagát kinyilatkoztató Isten meg nem 
fejti azt az ember előtt. Az igehirdetés feladata, hogy Isten igéje alap
ján kifejtse a gyülekezetnek Isten szándékának, akaratának, gondolatá
nak a nyilvánvalóvá tételét és világosságra hozatalát.

Mi Istennek az a titka, amit megvilágít és kifejt a tanítványok ige
hirdetése? Mi Isten terve az emberrel?

Isten a világba beoltatta tervét és szándékát. Törvénye és elgon
dolása beépült a természetbe és a mindenségbe. Isten a természetet 
alapjaiban jónak teremtette: a földbe vetett gabonamag kikel és ter
mést hoz, az elültetett fánák gyümölcse lesz, a testen ejtett seb begyó
gyul, a télen megfagyó természet tavasszal újra kivirágzik, az emberi 
élet megszakítatlan láncolata folyik tovább. A természet alapjában véve 
jóságos törvényei tükrözik Istennek azt a titkát, hogy a jóra teremtette 
az embert és a mindenségiét. — De Isten beoltotta az erkölcsi törvényt 
is az emberiség életébe. Az alapvető erkölcsi törvények, mint természeti 
törvények, a világ minden népe előtt elfogadottak. Ennek egyik bizo
nyítéka, hogy az emberiség közvéleménye ítéli el azt, aki nemzetközi 
kérdésekben gonoszát cselekszik. Ma már tömegerővel kerül szembe az, 
aki háborút kezd, egy országot leigáz vagy elnyom, aki jogot tipor. Isten 
igazságosságának az érvényesülése, Isten világba épített rendjének a 
megnyilvánulása ez. Isten elárulja akaratát, szándékát, tervét az embe
riséggel, amely a fejlődés, a haladás, a béke, az igazság irányába kíván 
vezetni.

Ebbe a világba azért helyezte bele Isten egyházát, hogy hirdesse 
konkrétan, az embereket megszólítóan az evangéliumot úgy, hogy az vá
laszt adjon a különböző történelmi korok embereinek az alapvető kér
déseire. Isten csak addig marad titok az ember számára, amíg meg nem 
szólaltatják az emberhez címzett megszólító evangéliumát. Isten az ige
hirdetésen keresztül beszélő Istenné válik, aki választ ad az egyes korok 
embereinek alapvető kérdéseire.
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Jézus Krisztus, akiről Mózes és a próféták jövendöltek, kinyilatkoz
tatta Isten titkát abban, hogy mennyei Atya ő, aki szeretett gyermeké
nek tekinti az embert, megváltó Fiú ő, aki érettünk adta oda magát a 
keresztre, vezérlő Szentlélek ő, aki hitet ad, új életre vezet, irányítja az 
Isten népét.

Ez a keresztyén ember hittapasztalata Istenről!
D. Dr. Ottlyk Ernő

Laikus kérdések és szempontok 2 Móz 33, 18—23-hoz

Még a mennyben élő Isten is elképzelhetetlen, hát még egy földön 
járó és társalgó. Teljességgel elképzelhetetlen, hogyan zajlott le ez a be
szélgetés, nem tudom magam elé idézni a jelenetet, mert megfoghatatlan, 
vagy Mózes tudatában ment végbe ez a „beszélgetés” , de akkor csak 
monológról és nem dialógusról van szó. Nem jelent feloldást számomra, 
hogy Istent csak hallani lehet, látni nem, hiszen a hallás is érzékelés 
és éppen ez az, ami nem adatik meg Istennel kapcsolatban, empirikus 
világunkban Ő nem fogható. Valódi párbeszédről van itt szó, vagy ez csak 
az egykori igehirdetés egy formája? (3) — Hogyan egyeztethető Is
ten itt szereplő neve (19. v.) abszolút szeretetével? Nem tudunk-e töb
bet Jézus óta Istenről, mint amit Mózes tudott? Engem botránkoztat 
Istennek ez a keleti kényúr volta, okvetlenül meg kell szólaltatni ne
vét is? Engem viszont megvigasztal, hogy csak könyörületről van szó 
és elvetésről sincs, mégcsak annyira sincs szó itt a bosszúálló Istenről, 
mint a következő fejezetben (34, 7). Miért ne mernénk beszélni Isten 
abszolút Úr voltáról? (3) — Isten végső soron megőrzi titkát, ha valamit 
ki is nyilatkoztat magából. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás. Isten az, 
aki diktál, és az ember az, akinek a lehetőséggel számolnia kell. Nem 
fordítva. Mózes nem befolyásolhatja Istent, nem parancsolhat neki. (3) 

—  A jelenben hinni, a jövőben bízni lehet Istenben, látni csak a múlt
ban lehet valamit. Mi mindig csak az „Isten hátát” láthatjuk. A látha
tatlan Isten-arc Jézus Krisztusban látható lett, nem szabad megmarad
ni az ótestamentumi láthatatlanságnál, merjünk beszélni a Jézusban 
felismerhető Istenről, akinek a dicsősége szeretet volt. (3) — Milyen 
lelkiállapotban kérte Mózes Istentől, hogy mutassa meg dicsőségét? Ő 
is megrendült hitében? (36) — Miért mondja Isten, hogy „könyörülök, 
akin könyörülök” ? Ilyen megállapítások hangzottak el erről: Isten 
fenntartja magának, hogy milyen kérésünket teljesíti. Nem lehet ter
mészetesnek vennem, hogy Isten rajtam is könyörül. Ez Isten szuveré- 
nitása. Nincs jogom Istennek parancsolni. Nem szabad magában néz
nünk ezt a mondatot. Ha tovább olvassuk: „íme, van hely énnálam”, ez 
oldja fel a kijelentés vigasztalanságát. (36) — Azoknál jelenthet lelki 
törést ez a mondat, akik a „jó Istenben” hisznek, és nem tudnak az 
egyedül uralkodó Istenről. — Édesapám az első világháború végén a 
fronton a szakaszából egyedül menekült meg, bajtársai elestek mellette, 
akkor kezdett bízni az Istenben. Rajta megkönyörült. — Nem a predes- 
tinációra vonatkozik ez a mondat, hogy Isten, akit akar üdvözít, akit 
akar elkárhoztat? — Ha valakinek szerencséje van, azt szokták rá 
mondani: „Megfogta az Isten lábát!” (36) — Isten napjainkban is fi
gyelmeztet, hogy személytelen marad számomra, nem mutatja meg 
magát. Ne akarjam szemtől szembe megtapasztalni, elégedjem meg az
zal, amit Lelke által kijelent és cselekszik. — Tudok-e megközelítő
leg is ilyen „erőszakos” lenni Istennel szemben, mint Mózes? — „Há-

248



túlról meglátsz engem” : életünk történetében visszafelé tekintve lát
hatjuk meg Isten keze nyomát. Istent nem lehet látni, mégis talál olyan 
megoldást, hogy lényéből valamit tapasztaljunk. (36) — A lelkész vá
lasza: „Könyörülök, akin könyörülök” : ezzel indokolja Isten Mózes ké
résének teljesítését. Isten megtapasztalása, megtalálása merő kegye
lem, s nem saját érdem; de az utána vágyódó emberi akarásban már 
Isten kegyelme dolgozik (Fii 2,12b—13). A mondat tehát nem vonatkoz
tatható a gondviselés tényeire. — Nem látványos Istenélmény, hanem 
annak csendes, de bizonyos tudata, hogy itt a közelemben az Isten — 
az igehallgatáskor, úrvacsoravételkor, imádságban stb. (36)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 1. VASÁRNAP

Jn 4,39—42 

A samáriaiak órája

Gondolataink beindítása érdekében mindjárt az elején szembesítsük 
textusunkat a mai élettel, keressünk olyan kapcsolópontokat, ahoí ak
tualitást érzünk, kíséreljük meg mai gazdasági, társadalmi, egyházi ösz- 
szefüggéseinket textusunk fényében látni, konkrét útmutatásokat nyerni 
személyes és világtávlati mondanivalónk megszólaltatásához! Ilyen kap
csolópontoknak érzem a következőket: a) Jézus mindig egészen új fény
ben mutat meg ügyeket, vélt nagy problémáink eltörpülnek, áthidal
hatatlan nehézségeink fölé hidat ver, nem időzik a régin, hanem valóban 
újat teremt. Nem konzervatív, akit a múlt húz vissza ezer kötelékkel, 
hanem valóban radikálisan újat hozó. b) Jézus közelében megszűnnek 
a válaszfalak, az addig elidegenedést jelentő különbségek férfi és nő kö
zött, faji, nemzeti, vallási vonatkozásokban, c) Az istentisztelet kérdése 
Benne és a mindennapi élet problémái összetartoznak, d) Vele kapcsolat
ban az igehirdetés súlyponti kérdés, személyénél jól látszik az igehirde
tők jelentősége és korlátáik egyaránt, e) Nem elég a bizonytalan véle
kedés, a tradícióból származó várakozás, tudatos Krisztus-hit kell. 
Mindezt nem aplikációként, hanem állandóan szem előtt tartandó szem
pontokként kell kezelnünk.

Szemünk a textuson
Ebben az egyházi esztendőben ez a második alkalom, hogy a samá- 

riai asszony története kerül elő valamelyik részletében. Először ötvened 
vasárnapján prédikáltunk János 4. fejezetének egyik szakaszáról. Akkor 
Jn 4,25—30 volt a textus (1. Lp. 1969/759 kk Táborszky László feldol
gozását). Különösen is kell tehát ügyelni arra, hogy most kijelölt sza
kaszunk specifikumát szólaltassuk meg és ne egész történetről beszél
jünk, különben menthetetlenül ismétlésbe bocsátkozunk. Segíthet ebben 
a vasárnap jellege, textuális összefüggések és az introitus vers is. Akkor 
a vasárnap mondanivalója Agendánk szerint vakságból isteni bölcsesség
re! — most a vasárnap témája: Figyelj a hívó szóra! Az introitus ige
vers 1. Pt 1, 25: Az Ür beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az 
evangélium, amely néktek hirdettetett. Az említett Lp-beli feldolgozás 
mellett figyelembe ajánlom: Johann Haar feldolgozását Göttinger Pre- 
digtmeditationen 1968/69 186 kk G. Voigt: Dér rechte Weinstock I. 225
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kk. 1968, H. Strathmann: Das Ev. nach Johannes NTD 1963, R. Bultmann: 
Das Ev.’ des Johannes 1962, M. Noth: Geschichte Israels, Berlin 1965, 
317 kk (samáriaiakról).

Általános szempontunk: Textusunkban is elsősorban Jézusra figye
lünk, akit János evangélista be akar mutatni, ő  mellette mellékalakokká 
válnak a samáriai nő, a tanítványok, a névtelen samáriai lakosok. Két
ségtelenül az egész világnak üdvösséget, megmentést hozó Jézuson van 
a hangsúly, akinek önkinyilatkoztatása lényeges az adott helyzetben is, 
e fejezet szerint. Textusunk arról beszél, hogyan kerül az üdvösség a sa- 
máriaiakhoz. Ügy látszik, a samáriaiak keresztyénsége, jézusi alapításuk 
zsidó származású keresztyének előtt nem volt problémamentes és ezért 
elemi érdek fűződött ahhoz, hogy az evangélista feltárja a valóságot: Jé
zus az egész világ megváltója, a samáriaiaké is. Másként, a samáriaiak 
is idejében, helyesen ismerték fel öt. Elképzelhető, hogy a zsidó keresz
tyén gyülekezetek ezt nehezebben hitték el a félig rokon eretnek samá- 
riaiakkal kapcsolatban mint a pogánynak számított görögöknél, vagy zsi
dóknál. Akár a samaritánus gyülekezetek perszonifikációja, akár tényle
ges személy a samáriai asszony, Jézus egészen ismerve múltját, mégis 
meg akarja őt menteni és szolgálata nem is eredménytelen. Akár tény
leges paráznaságról, laza erkölcsről, akár a bálványozás, hamis istenhit 
szimbolikus paráznaságáról van szó, textusunk hirdeti, hogy Jézus gyöke
rében meg tudja változtatni az életet, pontot tud tenni a tegnapra és az 
igaz Isten szolgálatába tud állítani új perspektívával. Szava meghallásá- 
nak ez a következménye: döntő változás történhet az életben. Jézus meg
ismerése nem marad következmény nélkül, a paráznából Jézus követője 
lehet, az igaz Isten tiszteletére eljutott ember és nép. Itt is az a János 
fogalmaz, aki a prológusban már hirdette: „Láttuk az Ö dicsőségét telve 
kegyelemmel és igazsággal”. Nem öncélú elbeszélés, nem is emberi éle
tek váratlan változásának bemutatása, hanem Krisztus-bizonyságtétel 
szakaszunk is. Jézus beszélgetéseinek hol hamarabb, hol később, de min
dig foganatja van: az 1. fejezetben például Nathanael tudja azonnal, 
hogy Jézus az Isten fia, a 3. fejezet szerint Nikodémus nem lesz azon
nal tanítvány, a 11. fejezet szerint Lázár testvére nem hisz rögtön stb. 
Itt nincsenek sémák, nincs biztos recept, csak annyi bizonyos, hogy nem 
marad nyomtalan a jézusi szó, ha azonnali sikere nincs is, hatása és 
eredménye van.

Némi jóindulattal fel lehet fedezni egy hármas lépcsőzetes fejlődést 
szövegünk mondanivalójában három kifejezéshez kapcsolódott; a „lalia” 
a „ martüria” és a „logosz” fogalmakra, illetőleg ezeknek megfelelő ige
alakokra gondolok. A „laila” : beszéd csevegés, elbeszélés (a laleo még a 
koinéban is csak a fizikai része a beszédnek — a klasszikus görögben 
csevegést, fecsegést jelentett — ellentétben a lego-val, amelynél a tarta
lom a döntő.) A „ martüria” bizonyságtétel, a „logosz”  igehirdetés, ige. A 
laliára csak felfigyelnek, a martüriára már megmozdulnak, a logoszra 
hisznek a hallgatók. (A szöveg szerint hittek az asszony szavára is, de 
„sokkal többen hittek” Jézus szavára. 39. 4!k. Szerk.) Hitük tartalma: 
Jézus valóban (aléthósz) a világ megváltója (hutosz esztin ho szótér tu 
koszmu).

A samáriai asszony Jézus-ismerete, róla való bizonyságtétele töre
dékes: csak életének egy pontján érzi, hogy „rátaláltak” , az ő számára 
az exisztenciális Jézus-ismeret itt tört be. Ismerete töredékes, bizony
ságtétele torzó, kevesebbet mond el Jézusról, mint aki Jézus valójában: 
Csupán a mindentudót, a múltat és személyes életet jól ismerő, érdekes

250



prófétát látja meg, de ez az ismeret is már elemi erővel ragadja meg. 
Ilyen kevés ismerettel is jól hozza szóba Krisztust, az ő szerepe csak 
ennyi: a teljes Krisztus-hit előkészítője lesz. Az asszony számára ez volt 
a reveláció: Itt van valaki, aki mindent tud. „A kinyilatkoztatás az, ami
kor az ember saját életét felfedezi” . (Bultmann) Az asszony csak azt 
tudja elmondani amit átélt, de azt már nem tudja magában tartani, 
ilyen a hit, bármilyen töredékes, kicsiny, egyoldalú, mégis megmozgató, 
nem marad tétlen, hatására résztvevő lesz az ember „az ügyben”, rajta 
keresztül folytatódik az tovább. Bármilyen gyarló igehirdetés az asszony 
híradása, mégis meg tudja mozgatni sichemi sikári polgártásait János 
itt is meghirdeti a jézusi új közösséget, amelyben nem számítanak már 
a régi különbségek: zsidók és görögök, judeaiak és samáriaiak, írástu
dók és utcalányok, szegény özvegyek és jómódú polgárok egyek Jézus 
Krisztus követésében. Ez az egyház, azok közössége, akik szavára hiszik, 
hogy Ö a világ Megváltója, az ő megváltójuk is.

Szándékunk: segítségnyújtás a mai gyülekezetben

Néhány föltétlenül megszólaltatandó mondanivalót említek meditá- 
ciós anyagként:

1. Két nehézséggel feltétlenül számolnunk kell: az egyik: a mai ige
hallgató nincs abban a helyzetben, mint a samáriaiak, hogy Jézushoz 
fizikailag közelítsen s meg kell elégednie, hogy lényegében mindig csak 
„másodrendű igehallgató” marad. Először Kierkegaard beszélt erről a 
helyzetünkről, majd Bultmann idézi századunkban ezt a gondolatot. 
(Hörer zweiter Hand) Legfeljebb csak olyan víziókban lehet Jézus fizi
kai, testi megjelenésével számolni, mint a hol naturalista, hol vallásos, 
misztikus Gerhardt Hauptmané (Valaki járt itt), vagy a kiismerhetetlen 
Szabó Dezsőé (Az elfelejtett arc), de ez a helyzet csak formális, mert a 
döntő, hogy tartalmilag a jézusi szóhoz érkezzünk, amit előnyben kell 
részesíteni minden más emberi szóval szemben. Lehetnek fontosak az 
egyházban az evangélisták, az apostolok szavai, de legfontosabb az ipsis- 
sima verba Jesu (Zsid. 2, 3—4). A másik nehézség, hogy hiányzik textu
sunkban a tulajdonképpeni jézusi szó, így hát az ismertet kell itt is 
meghirdetni, ti. Jézus kettős karakterű igehirdetéséből: Betelt az idő, el
közelített az Isten országa, térjetek meg.

2. Az új istentiszteletből (amire Jézus az előző szavakban utalt: Lé
lekben és igazságban) új emberszeretet is születik. Jézus közelében értel
metlenné válik minden ellenségeskedés, különbségtétel. Minden emberi 
kultusz csak próbálkozás az Isten megragadására és rendszerint elkü
lönít egy másik fajta kultuszt űző emberek közösségétől, Jézus megje
lenése, a tényleges istenközelség viszont új közösséget jelent egyúttal az 
emberekkel is.

3. Egy állandóan tapasztalt paradox jellegű igazság válik itt is vilá
gossá: egyrészt kell a másik szava, hitünk előkészítéséhez — másrészt 
ez sohasem elég, mert csak a saját tudatos hit elegendő. Ez az igehirdető 
szolgálat jelentőségének és korlátainak egyszerre történő jelentkezése.

4. A töredékes Jézusról szóló bizonyságtételtől el kell jutni a jézusi 
szóig. Semmi sem lehet döntőbb az egyházban, a mi korunkban sem, 
mint Jézus saját szava. Néha véleménynyilvánítások hangzavarában, 
máskor legjobb akaratú hallelujánk közben nyomjuk el az egyszerű jé
zusi szót, miattunk nem juthat Ö szóhoz.
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Néhány vázlatkísérlet

A samáriaiak hite: 1. Előkészített hit (Jött valaki, aki szóba hozta 
Jézus közöttük). 2. öntudatos hit (nem elégszenek meg hézagos Jézus
ismerettel, hallomással, maradásra kérik). 3. Megvallott hit (megfogal
mazzák és kimondják teljes felismerésüket).

Egy másik vázlat:
Jelentős találkozás. Bev: Döntő események történnek a Krisztus-lá

togatáskor. A találkozásból gazdagodunk. 1. A találkozás előkészítése. 
(Jézus eszközévé vált méltatlan hírnök szolgálata) 2. A találkozás keresé
se (tudatosan oda kell menni, ahol megszólal a Krisztus) 3. A találkozás 
következménye (nem marad nyomtalan, új Isten-hit, tág perspektíva, 
felebaráti szeretet születik a nyomában).

Ezek helyett a statikus jellegű vázlatok helyett, dinamikusabb váz
lat készíthető a helyi gyülekezet ismeretében. Például:

A samáriaiak órája lehet a mi óránk is. 1. Amit Jézus előkészített 
(megmutatni Jézus megelőző szeretetét, eddig hozzánk küldött követei
nek szolgálatát). 2. Amit nekünk is keresnünk kell (ismeretanyag-gyűj
tés Jézusról, Jézus tanítványainak közössége). 3. Amiből valódi életúju- 
lás fakadhat (Részvétel az Ö ügyében, új látás, új szolgáló élet, Jézus 
reprezentálása világban, vers illusztráció: Weöres Sándor: Négy ko
rái ...).

Dr. Hafenscher Károly

Laikus kérdések és szempontok Jn 4, 39—42-höz

Mit jelent Isten mindentudása? Sokszor gondoltam arra, elképzel
hetetlen, hogy Isten mindentudó legyen. S ma amikor a számítógépek és 
„gépagyak” világában élünk — azokkal dolgozom —, megközelítő képet 
alkottam magamnak, milyen óriási és csodálatos lehet Isten szeretetének 
mindent átfogó „agya” . (14) — Rettenetes találkozás lehetett ez a samá- 
riai asszony számára. Mindent megmondott neki. Ilyen találkozás a 
Krisztussal való találkozás ma is az imádságainkban és az úrvacsora 
vételénél. Sokszor nem éljük át a Krisztussal való találkozás félelmetes 
valóságát, s ezért nem éljük át a bűnbocsánat örömét sem! (14) — Mit 
jelentett Jézus beszéde itt, ebben a faluban? Miért nem közöl az evan
gélium részleteket ebből az igehirdetésből? Miről tudták meg, hogy Jé
zus a világ üdvözítője? Mert olvasott az emberek leikéből? (14) — Ez 
történet, vagy csak János képzeletében megfogalmazott elbeszélés, amely- 
lyel azt a tanítást akarja adni, hogy Jézus eldönt minden elválasztó fa
lat embercsoportok, közösségek, vagy népek között? Ennek konkrét kö
vetkezményét miért nem vonják le a keresztyének? (14) — A samaritá- 
nusok kinek gondolták Jézust? Varázslónak? „Pszichiáternek” ? (37) — 
A farizeusok nemegyszer elutasították Jézust, itt meg hívják és a hallga- 
ják az emberek. Nem azért van ez így, mert a farizeusok állandó vita
készsége „bedugta” a fülüket? (37) — Helytelen az, ha valaki vallásos 
elképzelésekkel hallgatja Jézust? A mai igehirdetés nyomán is támad 
ilyen bizonyság és bizonyosság: mindent megmondott nekem? Ébreszt 
olyan bűnbánatot, amellyel hit párosul? (37)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 2. VASÁRNAP

Jn 7, 40—53

Jézus az őszi, egyhetes lombsátorünnepnek csak a második felén 
vett részt. Amikor a pap a Siloah forrásból merített vizet az ünnep utol
só reggelén az oltárra öntötte áldozatként, az ószövetségi gyülekezet így 
énekelt: „örömmel merítek vizet a szabadító kútfejéből” (Ézs 12, 3). Eh
hez a jelenethez kapcsolta Jézus azt a mondanivalóját: „Ha valaki szom- 
juhozik, jöjjön énhozzám és igyék.” A 39. vers szerint az élő vízzel a 
Szentlélek kiáradására gondolt Jézus. A Lélek munkája pedig elválaszt
hatatlan az igétől. Jézus gazdája és ajándékozója igének, Léleknek. So
kan éppen ennek a nagy ígéretnek alapján Jézusban láttáik az Ótestá- 
mentomban (5 Móz 18, 15) megígért prófétát. Sőt, olyanok is voltak kö
rülötte, akik Öt vélték a Krisztusnak, a megígért Messiásnak. Az állás- 
foglalás azonban távolról sem volt egységes. Sokak Messiásvárását le
terhelte a próféciák dogmatikus és betű szerinti értelme (Mik. 5, 2; 2 
Sám 7, 12). Ez meggátolta őket abban, hogy a názáreti, tehát galileai Jé
zusban felismerjék a Messiást. (Jn 1, 47; „Názárétből támadhat-e valami 
jó ? ”). Az evangélista azonban átugorva annak hangsúlyozását, hogy mi
lyen nagy akadály az ellenfelek hamis messiásképe a Jézushoz való bi- 
szonyban, a sokaság közötti szakadásra utal, hogy felbukkantsa a Jézusra 
lecsapni készülő indulatokat. A lecsapásnak azonban akkor még akadá
lya volt. Tudtukon kívül is Istennél volt az akadály, amelyik akkor a tö
meg egy részének és a Jézus elfogatásána rendelt karhatalomnak maga
tartásában nyilatkozott meg. Ezek magatartása mögött persze ott volt 
Jézus személye és igéje. Az a lenyűgöző hatalom, amelyet így ad vissza 
a megbízaltásukban kudarcos karhatalmi emberek igazoló jelentése: „So
ha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!” Hogyan is szólhatott vol
na? Igazában ez a mondat uralja alapigénket. Az indulatok kavargásá
ban, gyilkos szándékok, félreértések és hitetlenkedések sűrűjében is ott 
köt ki Jézus nyugodtan — mint aki egyetlenként bizonyos a dolgában — : 
„Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött 
engem, és az ő dolgát elvégezzem” (Jn 4, 34). Isten akarata és dolga pedig 
az, hogy mentő, szeretete idején óéiba találjon. Krisztus igéje „hatáso
sabb” volt, mint a főtanács papi arisztokráciájának és farizeusainak vak 
és gyilok után kapkodó bosszúja. Érdekes Strathman megjegyzése: ők (ti. 
a szolgák) nem azt az álláspontot képviselték: a parancs az parancs, ha
nem a lelkiismeretükre hallgatnak. Ez persze rossz ponlt a farizeusoknál, 
akiknek az az álláspontja: Cuius régió, eius religio. Az alárendelteknek 
nincs joguk saját véleményre (N. T. D.).

A farizeusi és főpapi krémnek soviniszta és fölényes gőgje átkozott 
tömeget látott ott, ahol Jézus a maga sorsáról megfeledkezve értük cse
lekedett és úgy szólt, ahogyan senki más nem szólhatott, mint akinek 
hatalma van és mégis szeret. Szava következménye volt Nikodémus meg
nyilatkozása is. „A  Jézus körüli falból kiválik egy kő” (W. Lüthi). Ha 
gyámoltalan lépést tett is Jézus követésében, mégsem jelentéktelen lé
pés volt az.

Gondolatok az alapigéhez

a) Mennyi minden ellene mond a történelemben, a nagyvilágban, 
személyes életünkben annak, hogy Jézus élő Űr és a világ megváltója! 
Hogyan hihet, bízhat benne valaki, hogyan dönthet és maradhat meg
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mellette bárki? — Csak maga Jézus győzhet meg ma is embereket ha
talmával és szívével arról, hogy ö  él, Úr és szeret. Ügy teszi ezt, hogy 
szól és úgy szól, mint senki más. Az igehirdetés csodája, felelőssége, pá
ratlan volta és feszültsége abban van, hogy neki kell az igehirdetés, 
mert ő akar szóhoz jutni benne. Az ige hirdetése azért mindig Krisztus 
követése. Félig vinni, félig vele menni, valahogy úgy, mint Reményik írta 
a fordítóról.

b) Ezt aligha lehet a nélkül, hogy ne vizsgálnánk meg alaposan az 
alapigét és ne hallgatnának ki benne Jézust és ne így indulnánk követé
sére az igehirdetésben. Ott kell látnunk Öt szándékával, szívével és "ha
talmával azok között, akik embertársaink, útitársaink itt és most, akiben 
bizony nem átkozott sokaságot lát, hanem testvéreket. Hiszen, az irántuk 
való szeretet öltöztette testvérei testébe.

c) Jézus szava ige. Kevés nyelvben van már nyelvileg olyan „méltó 
sága” Krisztus szavának, mint a mienkben. Ige? Igen. Cselekvés, törté
nés. A prédikáció segítheti vagy kiadályozhatja, hogy a legjobb történ
jék ott, ahol hangzik és hallgatják. Szülessék a béke Istennel és embe
rekkel! A bűnök kerüljenek Isten háta mögé! Az önzés torkolljék a má
sokkal törődés csodájába, a felelőtlenség jótakarásba, a részvétlen be- 
gombolkozás a szeretet tágszemes útjába.

d) Ha nem cseppent gyógyírt, ha a van és kell, a nincs és lehet nem 
csillan meg, hol maradt a prédikáció igéje? Ki az oka ilyen esetben, ha 
nem szólhatott úgy, mint senki más? Mi egy vagyunk a sok közül. A 
legkisebb is, a legnagyobb is. ö  egyetlen és páratlan szeretetben, rop
pant nagyívű ölelésében és látásában. Nehéz vele menni és utána lépni, 
de elengedhetetlen! Soha még ember úgy nem szólott.

e) Hökkentsen meg bennünket a tokos, csonthéjas farizeusi-főpapi 
írásértelmezés! Bátorítson Jézus szándéka, sikere, a főpapi szolgák bi
zonyságtétele. Még Nikodémus esete is.

f) Néha nem árt egy kis bátortalanság, riadtság a nagy szavaktól. 
Merjük igaznak tartani az igazat, de csak azt mondjuk, amit annak tar
tunk. Különben hamar ámítássá, típusmenüvé, tartalomjegyzékké, le
mezzé lesz az, amit Jézus arra szán, hogy úgy szólhasson, mint senki 
más.

g) Ne a problémák sokmérföldes határából mankózzunk az ige felé, 
hanem a centrumból lépjünk nagyokat kifelé. Közelünkben is van meg
oldatlanság. Ne lépjünk át rajta! Nem felejthetők azonban késő bánat 
nélkül a távoli nagy sebek sem. Jézus úgy akar szólni, mint akinek nagy 
hatalma és nagy szíve van.

h) Az ige hirdetése Krisztus érkezése a gyülekezetbe, de akkor a 
környezet, a hétköznapi élet, a haza, a gazdasági élet, a világ, az emberi
ség számára is érkezik. A gyülekezetnek is meg kell érkeznie valahová. 
Krisztushoz és vele, benne a környezethez, a hétköznapokba, a hazához, 
alvilághoz, baráthoz, idegenhez és ellenséghez. Ha ebből semmi sem tör
ténik, a főtanács üres járata az egész igehirdetés. Farizeusi dolog.

Jézus páratlan igehirdető
Érdekes semmi sincsen ebben a megállapításban. De attól függetle

nül igaz és nagyon fontos közölnivalója van. Az életünk, az emberek 
és a világ élete általában nem az érdekes dolgokon fordul meg, nyugszik 
meg, gyógyul és igazodik a helyére. Inkább azon, ami igaz. Távolról sem 
hűvös, okos, csinos és tetszetős megállapításként, hanem vigasztalásként, 
szerétéiként és jóvátételként. Erre céloz ez a szürke megállapítás. Azért,
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mert az igehirdetésben Jézus maga vigasztal, ajándékoz békét és gyógyít
ja, teszi jóvá szívével és hatalmával, amit mi és mások elrontottunk.

1. Jézus a páratlan igehirdető több, mint próféta és mégis az. Nem 
csak azért próféta, mert egyszer annak látták, hanem főként azért, mert 
Ö sohasem magának és magáért hívott, vonzott, gyógyított és vigasztalt 
meg embereket. Ö mindig áldásra, tehát másokért _is tette ezt. Helyükre 
tette vagy küldötte azokat. Hozzásegítette őket ahhoz, hogy rendelteté
süknek megfeleljenek. Szülőként, gyermekként, testvérként és ember
társként. Jézus szava az igehirdetésekben mindig prófétai szolgálat, ha 
hozzásegít a mostban az igazi segítéshez. Azért több éppen a prófétánál, 
mert erre hatalma is van Isten Fiaként.

2. Jézus páratlan igehirdető, merít ö t  ebben soha nem pótolja senki 
Az igehirdetők nem Krisztusok, még csak nem is Krisztuspótlékok. 
Hitük, tanulságuk, az igével való fáradságos és imádságos viaskodásuk 
nélkülözhetetlenségében sem több, mint útegyengetés a feltámadott, élő, 
közbenjáró és féltőn szerető Krisztus előtt. Persze azok szívében is fontos 
az útegyengetés, akik megajándékozottjai az igehirdetésnek. A Krisztus
szükséglet ténye nagyon kevésnek bizonyul csak a szószéken. A  hívek
nek is el kell jutniok odáig, hogy ő kell. Sok alázat, de még több ember 
és életismeret szükséges ehhez.

3. A páratlan igehirdető szava ma kell, a tegnap miatt, mostra és a 
holnapért. Soha nincs akkora törés emberéletekben, hogy a tegnap vala
mi egészen lezárt dolog és a ma és a holnap szempontjából jelentéktelen 
lenne. Az ige, a Krisztus igéje, mindig rendezi a tegnapot, a tegnap bű
nét, terhét, kínját, csalódását vagy örömét. A jelen mindig a legkonkré
tabb, azért legfontosabb az igehirdetés számára. A jelen bocsánata, ájulá
sa és békéje lehet csak fundamentum arra nézve, ami már a holnapot, 
annak tennivalóját, tervét és javát célozza. Ez az üdvösség? Ma még igen, 
mert ez a gyógyulás, tehát ez az élet. Ez lesz a testvérszív forrása, és 
megint csak igaz: ez az élet.

4. Jézus a páratlan igehirdető oldoz, mozdít, magával visz, hogy mi 
meg ö t vihessük. Rokkant nap, amelyikben oldozatként ügyködünk 
vagy nyűgölődünk. Elveszett nap és végül elveszett élet, amelyik nem 
mozdult arra, ami a mindennapok ügye, bajként és megoldásként, mun
kaként, viszonyként, áldozatként. Mit ért a Krisztus szava, ha Ő tovább
ment, mi meg lemaradtunk, Vele együtt azoktól is, akik számítanak ránk 
valami jóért? Miért számítanának ránk, ha nem visszük Őt jóakaratban, 
szívben és tettben még azokhoz is, akikkel nincs személyes találkozásunk, 
de megértek sorsukkal újult szívünkre és tettünkre! Jézus az igehirde
tésben szeret, cselekszik és célbatalál, mert Ö az igehirdető. Meg ne ves
sük, aki igét szól!

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Jn 7, 40—53-hoz
Hogyan lehet az, hogy a farizeusok és általában a korabeli közvé

lemény nem tudott Jézusnak Betlehemben való születéséről? Talán tit
kolta Jézus környezete, s ha igen, miért? Fontos az egyáltalán, hogy Jé
zus hol született? Nem volt elég meggyőző az, hogy „soha ember úgy nem 
szólott, mint ez az ember” ? Miért kellett az első gyülekezetnek Jézus 
„legitimitását” bizonyítani; nem elég bizonyítás megváltó volta felől a 
kereszt, s hogy Ö feltámadott és él? (32a) — Számunkra érvényesen az 
bizonyít Jézus mellett, hogy szava oldoz bűneinkből s hitet, engedelmes
séget, örök életbe vetett reménységet munkál. (32a) — Az igehirdetők és
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az egyes keresztyének, ugyanígy „kikezdhetők”, honnan vesszük a jogot 
és bátorságot a „gyógyításra” holott magunk is orvosra szorulunk? Krisz
tus maga az, aki bizonyít igéjének ereje mellett ma is, ha Ö szólhat és 
cselekedhet rajtunk keresztül. (32a) — Szokták mondani: nem az a lé
nyeges, hogy ki mondja, hanem hogy mit mond. Itt ennek ellentétjét 
látjuk. Nem az a lényeges, hogy Jézus mit mond, hanem hogy neki nem 
lehet igaza, ő nem lehet az Igazi, mert Galileából való. Azt hiszem, Jézus 
megvetésének oka nem a származásában Fejlik: eleve bezárkóztak, előtte, 
elvetették, az okot már csak kitalálták a maguk igazolására. (26) — Mit 
kerestek a „szolgák” Jézus körül? Elfogatására voltak kiküldve, vagy 
csak figyeltették Jézust? Jézus körül soha nincs egységes vélemény. Meg
oszlik, szakadás támad. Egyik embert lenyűgözi, a legnagyobbnak mond
ja el, a másik el akarná fogni. A Jézusban való hittől az ellenvélemé
nyig nagyon széles a skála. (26) — Bizonyos „tekintélyelv” érvényesül 
abban, hogy a főpapok és farizeusok arra hivatkoznak: Mi tudjuk, mit 
kell hinini, és mi nem hiszünk — vegyetek példát rólunk. Mennyivel na
gyobb Jézus igazsága! (26) — Az evangélisták gyakran bizonyítják azt, 
hogy Jézus az igazi. Lehet, hogy erre akkor szükség volt. De én ma nem 
azért hiszek, mert ez vagy az bebizonyítva áll előttem. Ilyen ez a „gali- 
leai” probléma is. Hiszek azért, mert megragadott engem a Krisztus, ha 
azután valami még ezen felül bizonyosságként is adatik, annak csak 
kétszeresen örülök. (26) — Nagyon lekicsinylő a törvényt nem ismerő 
sokaságról az elöljárók véleménye: „átkozott!” Mit jelent ez itt? Miért 
átkozott, ha valaki nem ismeri a törvényt? És Nikodémus nem az? Vagy 
az ő vétke nagyobb a főpapok szemében? (26)
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia (bőrkötésben) — — — — — — — 90,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 150,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Enekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációs Káté — — — — — — — 1o,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — —  11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 55,— Ft
Korál II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: ökumenikus imádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — 45,— Ft
Úrvacsorai ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft
örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

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


