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Csendben Isten előtt

István király éve kezdődik
Az ezer esztendeje született István király emlékének ápo

lására társadalmi bizottság alakult a Hazafias Népfront szerve
zésében. Az állam és egyház kialakult jó viszonyának jegyében 
egyházi vezetők is részt vesznek a Hazafias Népfront által 
létrehozott országos intézőbizottság munkájában, s a megyei és 
helyi rendezvények során is számítanak espereseink és lelké
szeink részvételére.

István király történelmi érdeme mind az első magyar 
állam alakítása, mind a keresztyénség elterjesztése hazánkban. 
Ez ad személyének mind állami, mind egyházi megbecsülést.

Hazánk felszabadulása 25-ik évében kezdődik István ki
rály millenniuma. Ennek az a jelentősége, hogy a „szent istváni 
gondolat” félrevezető tendenciájával szemben ma már tisztul- 
tan és korrekten lehet történelmi érdemeivel foglalkozni úgy, 
hogy annak kihatásai ne a megosztás és szembeállítás, hanem 
a nemzeti, népi egység irányában érvényesülnek.

István király történeti értékelése
A történeti megismerés szüntelenül előrehaladó, mind

inkább tökéletesedő folyamat. Múlt és jelen szakadatlan társal
gásán keresztül finomodik, változik, új ismeretekkel bővül a 
történeti értékelés. Így alakul tovább, szinte szemünk előtt, 
István király alakja is, és a kor, amelyet megtestesít.

A régi Szent István-ábrázolásban nem annyira István, mint 
inkább a szent uralkodott. Ez a misztikus ködben tartott sze
mélyiség azonban eléggé világi volt ahhoz, hogy az örök érvé
nyűnek mondott magyar—német szövetséget szimbolizálja. 
Arcán átütöttek a Habsburg-királyok vonásai (a dualizmus ko
rában egyszerűség kedvéért együtt ünnepelték Ferenc József 
születésnapját és István királyt!). Arra is jó volt, hogy nevé
ben ítéljék el a magyar haladás sok megmozdulását. Ezzel az 
Istvánnal szemben a tudomány Istvánja egy új társadalmi rend 
merész úttörőjeként, az ennek megfelelő új hit és kultúra 
plántálójaként, a magyar állam előremutató művének megalko
tásáért került történetünk kiemelkedő helyére.

Az elméleti éleslátásnak és a történelmi beleélésnek jó 
példáját adta ezzel is a történetírás. Nemcsak konzervatívok és
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reakciósok kezéből ütötte ki az elorzott lobogót, hanem a ma
gyar haladás táborán belül is hatalmas alkotó-átértékelő mun
kát végzett. Történelmi tény, hogy a radikális haladás sok ko
rábbi képviselője és áramlata sem fogta fel igazán István törté
nelmi jelentőségét. Nemcsak Ady rokonította magát Vazullal, 
István lázadó ellenfelével, de a magyar jakobinusoktól kezdve 
egészen Károlyi Mihályig húzódik azok sora. akik hasonlókép
pen jártak el.

A tudományban azonban nincsenek teljesen befejezett ér
tékelések. Ezek alapján főleg három olyan újszerű eredményt 
említhetünk meg, amely elméleti összefüggéseinél fogva lénye
gesen színezi, módosítja a korábbi értékeléseket.

A legérdekesebb az az erősebben kikristályosodott felis
merés, hogy István király nemcsak mint a pogányság kérlel
hetetlen ellenfele, mint a magasabb rendű feudális államszer
vezet kiépítője tette halhatatlanná nevét, de azáltal is, hogy 
kellő időbben felmérte az új rend hívein belül mutatkozó el
lentétek roppant veszélyeit és sikerrel felszámolta a széthúzást. 
Néhány évvel ezelőtt történeti közfelfogásunk még inkább Csak 
fekete-fehér színben látta az István-kori politikai hadállásokat. 
Hajlamosak voltunk arra, hogy —  mint Koppányi —  minden
kit megrögzött pogánynak tekintsünk, akivel annak idején Ist
vánnak szembe kellett szállnia. Az újabb kutatások azonban 
(amelyeknek régi, de nem eléggé méltányolt előzményeik vol
tak) inkább arra engednek következtetni, hogy István fő poli
tikai ellenfeleinek többsége már nem a pogány ellenzékből 
került ki. Tudományos irodalmunkban erőteljesebben tért hó
dít az a felfogás, hogy Ajtony és Gyula nem voltak a keresz- 
tyénség ellenségei. Mégis szembekerültek Istvánnal, mert az 
önállóságukra féltékeny helyi fejedelmek megtestesítői. E ket
tős, de bizonyos területeken össze is fonódó harc pontosabb áb
rázolása többet mutat meg István küzdelmének tragikus mély
ségeiből. Az államépítő és az országépítő mellett szinte egyenlő 
nagyságban tűnik fel István király, az egységteremtő. Az első 
magyar király útját a pogány ellenzék kiszorításában és téríté
sében apja, Géza fejedelem, jobban előkészítette, mint ahogyan 
hosszú ideig feltételezték.

A XI. század nemzetközi kapcsolatainak és egyháztörténe
tének tüzetesebb vizsgálata nyomán élesebb fényben látjuk, 
hogy Istvánnak micsoda leleményre és erélyre volt szüksége 
ahhoz, hogy biztosítsa az általa kiépített állam önállóságát. 
Belső politikai ellenfeleinek egy része külső segítségért folya
modott. Míg István a nyugati keresztyénség nevében lépett
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fel, Ajtony és Gyula a keleti egyház térítőit engedte be orszá
gunkba. István király lenyűgöző taktikai érzékkel használta fel 
a németeket és a bizánciakat vetélytársai ellen, miközben a 
német császár befolyását a velenceiekkel és a bajorokkal igye
kezett ellensúlyozni. Ha a békés diplomácia szálai fenyegető 
módon összecsomósodtak, mint 1030-ban, II. Konrád német 
császár támadása idején, akkor erőteljes kardcsapásokkal tisz
tázta helyzetét.

Az István-kori és István utáni gazdasági és társadalmi fej
lődés problémái is árnyaltabban jelentkeznek. Minden arra 
vall, hogy még inkább szakítanunk kell a nomád társadalom 
egy csapásra történő átalakulásának sémájával, s el kell fogad
nunk azt a feltevést, hogy az átmenet rendkívül elnyújtott volt. 
Évszázadokat vett igénybe. A magyar nomád társadalom bizo
nyos hagyományai, intézményei még hosszú ideig léteztek. 
Közben azonban —  sajátos ellentmondás volt — a gazdasági 
élet meghatározott területein (főleg az egyházi birtokokon) a 
feudalizálódás és a megtelepedett földművelés viszonylag gyors 
fejlődése ment végbe, s éppen ezek a gazdasági területek szab
ták meg a további fejlődés alapirányát.

István király egyházi jelentősége
A keresztyénség már korán ismert volt a magyarság előtt. 

Egyházi vonatkozású szavaink bizonysága szerint a keresz- 
tyénséggel a magyarság elsősorban a szlávok révén ismerkedett 
meg. Több törzsfőről, így Bulcsúról, az erdélyi Gyuláról és 
Ajtonyról tudjuk, hogy a keleti keresztyénséget vették fel. 
Görög nyelvű kolostorok is voltak Magyarországon, s a leg
első keresztyén templomokat Bizáncból (Konstantinápolyból) 
jött építészek emelték.

A kezdeti görög hatást azonban hamarosan felváltotta a 
nyugati latin egyház befolyása. Géza fejedelem korában fő
leg német, olasz papok és szerzetesek özönlöttek az országba. 
Amikor Géza a keresztyén vallásban nevelt fiát, Istvánt, a né
met császárral szemben álló bajor herceg leányával, Gizellával 
házasította össze, Gizella kíséretében német papok és lovagok 
új csapata jött az országba. Így megkezdődött Magyarország
nak a latin-keresztyén műveltségbe való beilleszkedése.

Magyarországon is, mint sok más országban, a fejedelmi, 
majd a királyi udvar felől indult el a keresztyénség terjesztése. 
Általánosan elfogadott nézet az, hogy a magyarság I. István 
király parancsára, kényszerítő okoknál fogva lett tagja a ke- 
resztyénségnek. Ez a kényszerítés azonban mégis hasznosnak
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bizonyult és haladó szerepet töltött be, mert nélküle a magyar
ság úgy járhatott volna, mint a kárpáti medencében előtte élt 
népek, amelyek nyomtalanul eltűntek. István felismerte né
pünk fennmaradásának érdekét, és azt cselekedte, ami az adott 
helyzetben a leghelyesebb volt.

István király elrendelte, hogy minden tíz falu építsen 
templomot. Kezdetben a papok valamennyien idegenek voltak 
s a nép nyelvén álig beszéltek. István uralkodása alatt kelet
keztek az első egyházi iskolák is, ahol a hazai papi utánpótlás 
nevelkedett. István törvénnyel kötelezett mindenkit, hogy jö
vedelme tizedrészét (dézsma) az egyháznak adja. Ezenkívül 
minden püspököt, kolostort ellátott hatalmas birtokkal, rengeteg 
szolganéppel. A keresztyénség elterjedésének ez a módja egy
általán nem volt szokatlan és feltűnő, Európa-szerte fejedelmi 
parancsszóra indult meg a nép térítése.

István király korának gyermeke volt abban a vonatkozás
ban is, hogy szorosra fonta az egyház és állam közötti viszonyt. 
Ez az ún. nagy konstantinusi korszák virágzásának ideje, mi
kor az uralkodó nemcsak az államnak, hanem az egyháznak is 
a feje. István király koronát kért II. Szilveszter pápától. 
Ugyanakkor a keresztyénség érdekében tett intézkedései el
ismeréséül megbízást kapott további apostoli munkálkodásra, 
ennek alapján püspökségeket alapított, püspököket nevezett ki 
és általában megszervezte Magyarországon az egyházat.

A keresztyén Magyarország államszervezetének kialakítása 
ebben az időben nagy lépés volt előre, az előző törzsi-nemzet
ségi szervezettel szemben. István király vitathatatlan érdeme, 
hogy évszázadokra megalapozta a magyar állam és a magyar- 
országi egyház szervezetét.

Az a keresztyénség, amelyet a magyarság átvett, a pápa
ság iránti feltétlen tisztelet és engedelmesség jegyében élt. Ezt 
még a Mária-kultusz és a szentek tiszteletének vonásai egészí
tették ki. Gellért püspök életírói kiemelik, hogy működése 
különös mértékben fokozta Mária tiszteletét. István király a 
legenda szerint halálos ágyán Mária pártfogása alá helyezte 
Magyarországot. Innen számították Magyarországot „regnum 
Marianum” -nak azaz Mária országának.

A középkori egyház minden jellemvonása megtalálható a 
magyarországi keresztyénségben is, márpedig köztudomású, 
hogy éppen a középkori egyház visszásságai váltották ki a pá
pasággal szemben álló ún. eretnek mozgalmakat, míg végül is 
a reformációban adta meg Isten az evangéliumhoz való vissza
térés alkalmát.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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T a n u lm á n y o k

A humanizmus az újszövetségi etika megvilágításában
HELSINKIBEN, TURKUBAN és UPPSALABAN 1970. áp
rilis 27-én, május 4-én és 5-én tartott előadás fordítása.

VILÁGPROBLÉMA: HUMANIZMUS
A humanitás valamilyen értelemben mindig problémája volt az 

embernek. Egyenesen az ember lényegéhez tartozik, hogy tudatában 
van saját lényege problematikájának. De a humanitás problémája a mi 
időnkben különös értelemben világproblémává lett. Ennek legfontosabb 
okait már sokszor összeállították. A tudomány és a technika gyors fej
lődése, az emberiség rohamos szaporodása és a hírközlő eszközök vi
lágméretű kiterjedése révén az emberiség közvetlenebbül éli át össze
tartozását és kölcsönös függését, mint bármikor korábban. Ugyanakkor 
a fejlődés és az életszínvonal különbségei és ellentétei az emberek kö
zött nemcsak érezhetőbbek, hanem a helyzetfelmérések egyöntetű tanú
sága szerint egyre nagyobbak is lesznek. Az embertelenség kitörései és 
a totális önmegsemmisítés lehetőségei ma nemcsak az egyes embert, 
hanem az emberiséget a maga egészében is a humanitás értelmének a 
kérdése elé állítják.

Az újkor kezdetén — amit a reneszánsztól kell számítanunk — két
ségtelenül az individualista humanizmus áll, amely a személyiség sza
bad kifejlődését tette az emberi fejlődés legfőbb céljává. Ehhez a kon
cepcióhoz természetszerűen tartozik hozzá a verseny. A szabad verseny
ben dől el, ki a legkiválóbb, és ki testesíti meg az ember eszméjét a leg
magasabb értelemben. Ez a verseny jellemzi az újkort, a mi korunkat 
is, az emberi élet minden területén, a gazdaságban, a tudományban, a 
politikában, a kultúrában és a testkultusz következtében természetesen 
a sportban is. Ahol azonban verseny van, itt egyre inkább nő a távol
ság az első és az utolsó között. Az pedig nyilvánvaló, hogy éppen ez a 
mi legnagyob problémánk ma, ha a még mindig növekvő különbségekre 
gondolunk emberek és népek között, akár életszínvonal, akár kulturális 
fejlettség szempontjából. Ez az individualista humanizmus szükségsze
rűen hozta létre ellentétét, a szociális humanizmust is. Eszerint az em
beri társadalom, és végeredményben az emberiség egésze a humanitás 
alapja és a fejlődés célja. Az egyes ember csak annyiban éri el és 
realizálja saját emberségét, amennyiben megtalálja és teljesíti szerepét 
és feladatát a közösségben. Ezt a szociális humanizmust jellemzi, hogy 
kiindulási pontnak s a humanitás mércéjének tekinti az embertárs meg
segítését. Nem zárja ki & versenyt az sem, de a verseny egyik jelentős 
céljának vallja, hogy a szabad versenyben lemaradt embertársát ver
senyképessé tegye, mert alapállása az, hogy nem az egyes embernek, 
hanem az emberi közösségnek és végül az egész emberiségnek együtt 
kell célba érnie. A humanizmusnak ez a két alapvető koncepciója sok
féle irányzatot mutat ugyan egyrészt az egzisztencialista, másrészt a
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szocialista humanizmus különböző árnyalataiban és vegyülésében, mégis 
alapjában ez a két lehetőség az, amelyet a mai világ elénk ad.

Ebben a helyzetben kell mint keresztyénnek feleletet adnunk arra 
a kérdésre, hogy mit tudunk a mai emberiségünk humanitás-problémá
jánál besegíteni. Ezt szeretnénk most megvizsgálni úgy, hogy figyel
münket az újtestamentumi etika felé fordítjuk. Eközben természetesen 
bizonyos korlátozásokat kell tennük. A humanizmus mint ilyen nem té
mája az Üjtestamentumnak. Vannak ugyan kijelentések az Üjtestamen- 
tumban az ember lényegéről, de most nem az újtestamentumi antro
pológiát fejtjük ki. Hogy mit jelent embernek lenni, az talán világo
sabbá válik akkor, ha nem az antropológia, hanem az etika iránt ér
deklődünk. Ebből a szempontból pedig az Üjtestamentum bizonyára töb
bet fog mondani, mint az ember lényegének meghatározása szempont
jából. Ezért tehát Jézus és Pál etikája felé fordítjuk figyelmünket.

1. A SZOLGALAT e t ik á j a  jé zu sn á l  
A messianizmus mint háttér

A századforduló mély változást jelent az újszövetségi kutatásban, 
amit különösképpen két könyv jelez. Addig Albrecht Ritschl krisztoló- 
giai etikája volt egyeduralkodó. Eszerint Isten országa a legmagasabb 
etikai érték, amely a Krisztusban megjelent szeretet által realizálandó. 
Veje, Johannes Weiss kimutatta 1892-ben megjelent könyvében, hogy 
Jézus Isten országáról szóló igehirdetésének semmi köze sincs Ritschl 
idealista érték-etikájához, hanem azt egészen a közeli vég várása, az 
eszhatológia határozza meg. Ezt azután Albert Schweitzer radikalizálja 
konzekvens eszhatológiai magyarázatával, amely szerint Jézus etikája 
interim etika: a küszöbön álló vég helyzetét tételezi fel, és nem al
kalmazható a mindennapi életre. Jézus működésének morális értékelése 
helyébe az eszhatológiai szemlélet lépett, és etikájának konkrét tartalma 
háttérbe szorult. A másik könyvet Wilhelm Wrede írta a messiási ti
tokról, amely szerint a kriszfológiát a gyülekezet utólag vitte bele a tör
téneti Jézusról szóló hagyományba. Ennek nyomán krisztológiai űr tá
madt a történeti Jézus és a gyülekezet igehirdetése között, s így nem
csak az vált kérdésessé, hogy a gyülekezet igehirdetésének van-e kellő 
alapja a történeti Jézus működésében, hanem az is, hogy maga Jézus 
több volt-e mint egy nagykapacitású és nagyfeszültségű eszbatológikus 
próféta. Azóta, tehát kb. a századforduló óta az eszhatológia, a krisz- 
tológia és az etika kapcsolata Jézusnál az újszövetségi kutatás perma
nens problémájává vált. A  kutatás legutolsó eredményét H. Conzelmann 
nemrégen megjelent újszövetségi teológiája úgy foglalja össze, hogy 
Jézus tanításában az eszhatológia és az etika Istenre van vonatkoztatva, 
de egymással közvetlenül nem kapcsolódik, viszont a kettő között a 
rejtett kapocs az implicit krisztológia, amely abban jelentkezik, hogy 
Jézus az Isten országáról szóló beszédét, az etikaiköveteléseit közvetlen 
kapcsolatba hozza saját személyével.

Egyelőre függőben hagyhatjuk, hogy ez az eredmény mennyiben felel 
meg az evangéliumi hagyománynak. Nézetünk szerint azonban úgy lép
hetünk tovább, ha Jézus életét és munkáját, s benne etikáját is történe
ti alapon, tehát korából próbáljuk megérteni, és ebből a célból környezete 
felé fordítjuk figyelmünket. Mindenekelőtt azt emeljük ki, hogy a 
Jézusról szóló hagyományban az etikai jellegű mondatokat, amelyeket 
eredetileg talán egyenként vagy kisebb gyűjteményekben adtak tovább, 
egy bizonyos belső egység jellemzi, s ez nemcsak abból adódik, hogy
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azok többé-kevésbé Jézusra vezethetők vissza, hanem abból is, hogy 
Jézus a korabeli zsidó etikával és kegyességgel való vitája közben jelen
tette ki etikai tételeit. Ez a kegyesség pedig különböző irányzatok elle
nére is jellegzetes közös vonásokat mutat, és mégiscsak bizonyos egysé
get képvisel. Középpontjában természetesen Istennek Izraellel kötött 
szövetsége áll, aminek a zsidóság részéről a választottság tudata felel 
meg. Meg voltak győződve arról, hogy övék a legtisztább Istenismeret 
és a legmagasabbrendű morál, és hogy ők a Tóra teljesítésével, és a 
szombatnapi munkaszünet megtartásával és más népektől való külső 
elkülönülésükkel az egyetlen igaz élő Isten tanúi, aki a világ terem
tője és ura. Ehhez tartozott az a jövőbe néző reménység, amely szin
tén nagyon differenciált volt ugyan, de abban messzemenően egységes 
volt, hogy Isten meg fogja szabadítani népét, és általa valósítja meg a 
világban uralmát, amelyben majd Istenfélelem, igazság és béke érvé
nyesül. A messianizmus néha valamilyen messiási személyhez, máskor 
inkább a választott nép egészéhez, mint messiási néphez kapcsolódott. 
Mindenesetre olyan mértékben járta át a választottság tudata és a mes
sianizmus a zsidóság életét és gondolkodását, hogy azt ma már alig 
tudjuk igazán elképzelni. De ezen a háttéren válik csak plasztikussá 
Jézus etikája, különösen akkor, ha azt is figyelembe vesszük, hogy kör
nyezete az. eljövendő messiást sejtette őbenne.

A jobb igazságosság
„Ha igazságotok nem jobb, mint az írástudóké és farizeusoké, nem 

fogtok bemenni a mennyek országába.” (Mt 5,20) Ezzel a mondattal vezeti 
be Máté a Hegyibeszéd hét antitézisét, amelyekben alapvetően jelenik 
meg Jézus etikája. Valószínű ugyan, hogy ez a formulázás, különösen 
az „igazságosság” szó Máté számlájára írandó, de maga a mondás kitű
nően foglalja össze az antitézisek tartalmát. Az igazságosság a Tóra 
alapszava, és egyúttal az emberi társadalom nélkülözhetetlen alap
fogalma is. Minden igazságnak a legkisebb részletekig való betöltése a 
zsidóság számára hozzátartozott a szövetségi hűséghez, és egyúttal bi
zonyságtétel volt Istenről. Mit jelentett ez egy farizeus vagy írástudó 
számára, arról szemléletes képet nyújt a farizeus imádsága a farizeus és 
a vámszedő példázatában. Ök azzal is dicsekedtek, hogy igazságosságuk 
jobb, mint a többieké, s ez egyúttal Isten dicsősége is. Jézus tehát ke
gyességük és reménységük középpontját célozza meg, amikor azt 
mondja, hogy állítólag jobb igazságosságukkal egyáltalában nem jut
nak Isten országába. Jézus szerint a jobb igazságosság radikálisan 
különbözik a farizeusi igazságosságtól. Ennek megértéséhez emlé
kezetünkbe idézzük, hogy a törvény szerinti igazságosság feltételezi, 
hogy az emberek olyan viszonyban vannak egymással, amelyben min
denkinek meg kell tennie a magáét. Az igazságosság ebben az értelem
ben kölcsönösség: ha ad nekem valaki, adok neki, ha üdvözöl engem, 
üdvözlöm én is, ha barátom, akkor barátsággal tartozom neki, ha 
azonban nem teljesíti kötelezettségeit, akkor én szintén mentesülök kö
telezettségeim alól. A jobb, magasabb, „túláradó”, mértéket meghaladó 
igazságosság, amelyről itt szó van nem befolyásoltatja magát a másik 
ember magatartásától, sőt sokkal inkább megelőzi őt. Lukács ezt ki
tűnően formulázza kérdőmondatokban: „Ha azokat szeretitek, akik ti
teket szeretnek, milyen előnyötök van? Hiszen a bűnösök is szeretik 
barátaikat. És ha jót tesztek jóltevőitekkel, milyen előnyötök van? 
Hiszen a bűnösök is ugyanazt teszik. És ha azoknak kölcsönöztök, akik-
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től kapni reméltek, milyen előnyötök van? Hiszen a bűnösök is köl
csönöznek a bűnösöknek, hogy egyenlő értéket kapjanak vissza.” (Lk 
6,32kk) Ez a magasabb igazságosság azután kicsúcsosodik az ellenség 
szeretetében. Ennek a magasabb igazságosságosságnak éppen az az ér
telme, hogy minket nem a felebarátunk fölé, hanem mellé és érte állít be. 
Ez a magasabb igazságosság egészen reálisan számol azzal, hogy az embe
rek nem igazak, ennek következtében messzemenően tört viszonyban élnek 
egymással, és ezért a törvényes igazságosság elvének alkalmazása min
dig még több és nagyobb szakadást és elkülönülést okoz. A magasabb 
igazságosság azonban meggyógyítja ezt a szakadást, azzal, hogy az ember 
az igazságosságokat nem a másiktól követeli, hanem a másik magatartá
sára való tekintet nélkül, őt megelőzve, a maga részéről betölti az 
igazságot. A magasabb igazságosságnak ezt a koncepcióját a humaniz
mus modern problematikájába áttéve: az én szabadságom nem azt je
lenti, hogy magamnak követelek szabadságot, hanem, hogy megadom 
és tiszteletben tartom embertársam szabadságát. Ezzel az önmagát oda
adó, „magasabb” igazságossággal lesz az ember embertárssá, és éri el az 
emberség színvonalát, nemcsak individuális, hanem szociális értelemben 
is.

Emberi morál
Ebben leli magyarázatát az a közismert és sokat hangoztatott tény, 

hogy a Hegyibeszéd egyes tételei nem eredetiek, hanem többnyire pár
huzamos mondások találhatók nagy gondolkodók és vallásalapítóknál, 
vagy a rabbinista bölcsességben. Ez a jele annak, hogy Jézus nem em
berfeletti, hanem emberi etikát képvisel. Etikája az embertárson orien
tálódik. Nézete szerint mindenki tudja, hogy mit kell tennie, ha meg
gondolja, mit kíván magának hasonló helyzetben. Így pl. Jézus meg
mutatja, hogy még egy samaritánus kereskedő is tudja, mit kell tennie 
mint felebarátnak embertársával, amiről előzőleg elméleti kérdéseket tesz 
fel az írástudó. Azért jellemző Jézusra az aranyszabály pozitív formája: 
„Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, azt tegyétek ti is 
ővelük.” (Mt V, 12) Ez humánus, emberi morál.

Emellett még egy szempontot figyelembe kell vennünk. Újabban 
felmerült az a magyarázat (L. Goppelt), hogy a Hegyibeszéd antitézisei 
nem egymást kizáró ellentéteket fejeznek ki, hanem az előtételek az 
emberi jog alaptételeit tartalmazzák úgy, ahogyan azokat a közéletben 
és a társadalomban szokták alkalmazni, viszont a főtételek Jézus ki
élezett követelését jelentik ki, mégpedig azt a magasabb igazságosságot, 
amellyel követőinek be kell lépniök a többé-kevésbbé megbontott emberi 
viszonylatokba. Ez pl. a házassági elválás kérdésében azt jelentené, 
hogy a közjogban szükség van az elválás lehetőségére — és ezt Jézus 
nem vonná kétségbe — de azután megmutatja követőinek, hogy nekik 
viszont feltétlen házassági hűséget kell tanúsítaniuk. A viszonzás kérdé
sében — „szemet szemért stb.” — azt jelentené ez, hogy az emberi tár
sadalom a bűn miatt viszonzás büntetés nélkül nem lehet meg, Jézus 
azonban azt követeli tanítványaitól, hogy az önkényes erőszakra ne vá
laszoljanak ugyanolyan önkényes erőszakkal.

Itt azonban Jézus etikájának még egy további vonása is világossá 
válik. Hibás volna csak a negatív mondatokat kiemelni: Ne haragudjál, 
ne légy házasságtörő, még gondolatban sem stb. A pozitívum a döntő 
Jézus számára: Szeresd ellenségedet is, légy tiszta gondolataidban is 
stb. Ez érvényes az ún. erőszaknélküliségre is. Mert hiszen itt erőszak
nélküli ellenállásról nincs is szó, sőt az ellenállást egyáltalában kizárja.
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A hangsúly itt is a pozitív akción van: Tartsd oda másik arcodat, add 
oda alsóruhódat is, és menj tovább együtt még egy mérföldre! Szó 
sincs tehát passzív ellenállásról, még pontosabban: se passzivitásról, se 
ellenállásról, hanem sokkal inkább a szeretet aktív embertárs mellé 
állásáról.

Ez azután egy harmadik pontra hívja fel a figyelmet, mégpedig az 
önkéntességre, a belső szabadságra, amelyet Jézus feltételez. Jézus 
etikája éppen ebben különbözik párhuzamaitól. Évezredekkel előbb egy 
kínai császár csakugyan beszél az ellenség szeretetéről, de miután el
lenségeinek ezreit megölte, és belátta, hogy ezzel csak növekszik ellen
ségeinek száma. Julius Caesar valóban meghirdette az irgalmasság és 
a kegyelem politikáját, de csak miután sok véres harc következtében 
egyeduralkodóvá lett. És így folytathatnánk. Jézusnál a felebaráti sze
retet és az ellenségszeretet követelménye nem jelent meghajlást a lehe
tőségek és realitások előtt, nem jelent opportunus etikát, hanem szabad 
és önkéntes morált: szabad odafordulást az embertárs felé. Ez az etika 
egyúttal elvi etikai alapon bontja le a választófalat a kiválasztott nép 
és a pogány ok között, és ezzel meghaladottá tette ezt a vallásos hitre 
épített megkülönböztetést ember és ember között. Ezért humánus ez az 
etika a szó igazi értelmében. A korabeli messianizmushoz való viszo
nyára pedig azt kell mondanunk, hogy éppen nem ezt várták a mes
siástól.

Munka és kenyér
Látszólag új területre visz a kenyér és vagyon kérdése, jóllehet 

emögött is messiási birodalom problémája rejlik. Megjelenik ez már a 
kísértés történetében, amely talán történetietlen formában, de tartal
milag mégis helyesen adja vissza azt, amit Jézus akart. Megértéséhez 
emlékeznünk kell arra, hogy a zsidóság bibliai hite szerint az ember 
miatt átok van a földön és ezért logikus az a reménység, hogy a kenyér 
és a munka kérdése megoldódik a messiási birodalomban. Ezt várták is. 
Azt a követelést, hogy a kenyérkérdést csodával oldja meg, Jézus olyan 
ótestamentumi igével utasítja vissza, amely közismert volt, mert Isten 
a mannacsodával kapcsolatban mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem mindazzal, ami az Ür szájából származik.” — és ezt a húsvéti 
ünnepek alkalmából újra meg újra elmondták. Jól tudta tehát minden 
gyermek, mit jelent az, hogy Izráel tartsa meg Isten igéjét. Azt jelen
tette, hogy megtegye, „ami jó és igaz az Ür szemében”, mai kifejezés
sel: tartsa meg az emberi együttélés rendjét, amelyet maga Isten köve
tel meg, akkor jól megy a nép dolga (5Móz 8, lkk). Jézus tehát a kísér
tés története szerint adott válaszában azt mondja, hogy Isten mindent 
bőségesen ad, és ez az ő mindennapi csodája. Ezért a kenyérkérdés nem 
külön csodával, hanem az Istentől követelt jog és igazságosság által ol
dódik meg. Ez pedig az ember feladata. Az ember éppen ennek a fel
adatnak a teljesítésével lesz emberré, és nem csupán egy csoda puszta 
tárgyává. Egyébként ezt mondja ki ez az ige is: „Keressétek először or
szágát és igazságát!” (Mt 6,33)

Az égi madarakról és a mezei liliomokról szóló ige is ebbe az ösz- 
szefüggésbe tartozik. A rabbinista gondolkodás számára érthető hason
latot teljességgel félremagyarázzák, amikor úgy gondolják, hogy abból 
az következik, hogy az embereknek madarakhoz és virágokhoz hasonlóan 
nem kell dolgozniuk és gyűjteniük. A fokozást tartalmazó párhuzam 
madarak, illetve virágok és az emberek között nemcsak azt mondja, 
hogy az ember többet ér, mint azok, hanem azt is, hogy az ember a ma
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darakat és virágokat meghaladó módon tud dolgozni és gyűjteni is. 
Mint ilyen lénynek, aki dolgozik, és megteremti az élet lehetőségeit, ke
vésbé kell aggodalmaskodnia, mint virágoknak vagy madaraknak. Ez 
a hasonlat tehát feltételezi a munkát méltó bérével együtt, és ugyan
úgy „a jövő megtervezését” is, ahogyan a gyűjtést modernül megfogal
mazhatnánk. A gyűjtésnek persze korlátái is vannak, amikor Jézus ki
fejezetten elutasítja az igazságtalan gyűjtést, a mammon szolgálatát, és 
amikor a tevéről és a tű fokáról szóló példázatával a gazdagokat ki
zárja országából. Persze lehetséges, hogy egy gazdag mégis bejut Isten 
országába, mint pl. Zákeus, de ez vagyonába került. Anélkül, hogy itt 
a további részleteket elemeznénk, meg kell állapítanunk, hogy a kenyér 
és vagyon, a munka és a társadalmi igazságosság sokkal lényegesebb 
szerepet játszik Jézus etikájában, mint azt ma közönségesen látják, és' 
ebben a tekintetben az individuáletikán messze túlmenő szociális hu
manista etika körvonalai bontakoznak ki.

A hatalom kérdése
Az individuális körön messze túl viszi Jézus döntése az adó kérdé

sében is. Ennek jelentősége szintén a messianizmus hátterén válik szem
léletessé. Jézus korában a római uralmat hivatalosan tudomásul vet
ték, és a templomban már régóta szokásban volt a mindennapi áldozat 
a császárért. Ez azonban kényszerű kompromisszum volt, amelynek 
kompromisszum-jellege világosan kifejezésre jutott a messiási várako
zásokban és az apokaliptikában. Ezek feltételezték az Isten uralma és 
az idegen uralom elvi ellentétét, és ezért remélik, hogy a messiási bi
rodalom az idegen uralomtól való szabadulást is fogja hozni. Mivel az 
adófizetés szigorúan véve az idegen uralom elismerését is jelentette, 
azt a megalkuvás nélküli zélóták megtagadták. Ezért lehetett az adófi
zetést a megsejtett messiás vizsgakérdésévé tenni. Például Bar Kochba, 
akit körülbelül 100 év múlva messiássá kiáltottak ki, azonnal beszün
tette az adófizetést, és saját pénzérmét veretett. Jézus válasza tehát 
nem valami esetleges alkalmi válasz volt, hanem elveti annak a mes
sianizmusnak a koncepcióját, amely a hívők gyülekezete számára világ- 
politikai hatalmi pozíciót igényel. Mivel Jézus nem tart igényt politikai 
hatalomra, — gondoljunk ismét a kísértés történetére és egész munkás
ságára —, az ő országa nem ellenlábasa a világi birodalomnak. Jézus 
döntésének a jelentősége abban mutatkozik, hogy a messianizmus elve
tése felszabadítja a hívőket arra, hogy a világi politikai téren külön 
vallásos igények nélkül jó lelkiismerettel működjenek közre. Humánus 
ebben ismét az emberi együttműködés lehetővététele.

Bizonyságtétel Istenről
A helyzet végső kiélezése Jézus és a zsidóság között a szombat kér

dése körül történt. A szombat megünneplésénél nem pusztán tradicio- 
nalizmusról vagy törvényeskedésről volt szó, ahogyan sokszor egysze
rűsítik és torzítják a zsidóság álláspontját. A sabbát emlékeztet Isten
re, a Teremtőre, az egész világ urára. A sabbát munkaszünete a zsidó
ság számára a hitvallás kérdése volt, és ez ma is. Ezzel tesznek bizony
ságot arról, hogy a világ a láthatatlan, egyedül igaz Istené, és ezért 
ünneplik meg a sabbátot minden körülmények között. Az viszont már 
régóta kétségtelen volt, hogy életveszély esetén megengedhető a szom
bati munkaszünet megtörése. Amit azonban Jézus tett, az sokkal több 
volt, mint a szombatnapi munkaszünet megtörése életveszélyben. Csele
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kedete legtöbb esetben szükséges segítség volt, de aligha volt nagyon 
sürgős, Jézus hangsúlyozott ellentétben cselekedett a szombat hitval
lásos megszentelésével szemben. Kiélezetten azt mondhatnánk, hogy a 
szombatnapi munkaszünet megtörése Jézusnál nem a törvény negatív 
megszegése, hanem szintén pozitív hitvallás Isten mellett. Drasztikus 
módon akarja nyilvánvalóvá tenni, hogy nem a szombatnapi munka
szünet, hanem az embertársi segítség a megfelelő bizonyságtétel arról 
az Istenről, aki maga mint a világ teremtője és fenntartója állandóan 
munkálkodik azon, hogy jót tegyen az emberekkel. Hasonlót mond Jézus 
az oltáron hagyott áldozat hasonlatával is, és ugyanez a követelés áll 
a Miatyánk ötödik kérésének hátterében is. Mielőtt Isten elé lépünk 
meg kell békélnünk embertársunkkal. Először az ember, azután az 
istentisztelet: Jézus ezzel megütköztető, új sorrendet állapít meg, amely 
a törvény megszegésével egyenlő. De ebben kihegyezetten jut kifeje
zésre az, hogy Jézus etikája az ember felé forduló etika, ahogyan sze
rinte Isten is az ember felé forduló Isten.

Jézus követése
Amikor Jézus követésére hívta fel tanítványait, erre az etikára 

hívta fel őket. Vagy helyesebben: mivel ő maga ezt az etikát képviselte, 
azért hívhatta tanítványait a maga követésére. Ezzel arra hívta fel őket, 
hogy döntsenek egy egészen új életforma mellett. Hogy ez mennyire új 
volt, az leolvasható a tanítványok magatartásán. Történeti ténynek 
tekinthető az, hogy a tanítványok mindvégig versengtek maguk között 
az elsőségért. Ez következetes volt tőlük, mert Jézusban az eljövendő 
messiást sejtették. Ők a messiási világbirodalomban remélt hatalomért 
versenyeztek. Jézusnak az a válasza, hogy ő nem uralkodásra, hanem 
szolgálatra jött, sokkal több, mint egy individuális, személyes etikai 
elv. Döntést jelent a messiási birodalomról szóló kétféle koncepció 
között: vagy uralkodás, vagy szolgálat. Ezért Jézus követésére való 
elhívás egyúttal radikális megtérésre való felhívás is, amely viszont a 
gondolkodás radikális megváltozását is követeli a keresztyéneknek, a 
gyülekezetnek, az egyháznak a világban való helyzetéről és feladatá
ról. A tanítványok nem értették meg ezt. Egészen eltöltötte őket az a 
messianizmus, amely hatalmat és dicsőséget ígért nekik. A rossz fa 
rossz gyümölcse volt az, hogy előbb az elsőségért versengtek, és végül 
megtagadták Jézust. Jézus egyedül maradt a szolgálat etikájával. 
Végigjárta ezt az utat, és útja a kereszten végződött.

Akkor azonban következett a feltámadás. Isten ezzel igazolta Jé
zust (lTim 3,6). Vele együtt a szolgálat etikáját és a messiás-Krisz- 
tus „világ-uralmának” új koncepcióját, amely egyenlő a szolgálattal.

2. A SZABADSÁG ETIKÁJA PÁLNÁL 
Üj kezdet

Ez átvezet minket a húsvét utáni gyülekezetbe, amivel kapcsolat
ban ismét korlátoznunk kell önmagunkat, ezért csak fő vonásaiban 
foglalkozunk Pál apostol etikájával. Feltételezem, hogy teológiájának 
és etikájának problematikája közismert. Rég meghaladottnak kellene 
tekinteni azt a szemléletet, hogy Pálnál az etika rövidséget szenved, 
és ezért Pál teológiáját Jakab etikájával kellene folytatni és megfejel
ni. Pálnál ezzel szemben jól átgondolt etikát találunk, amely konkrét
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döntésekben jelenik meg. Most megkíséreljük kiemelni etikájának 
alapstruktúráját, amely nemcsak ráépült teológiájára, hanem ezzel 
elválaszthatatlanul összenőtt.

Ha teológiájának fő szavát keressük, akkor már pusztán statiszti
kailag is szembeötlik, milyen sokszor használja a charisz =  kegyelem 
szót. Ennek a szónak, a súlya már abban is jelentkezik, hogy ezzel al
kotta meg a keresztyén levél bevezető üdvözlő formuláját: „Kegyelem 
néktek.” A  levelek gyakran hasonló kegyelem-kívánással végződnek. 
Ez a kegyelem Krisztusban gyökerezik, de átfogja a keresztyén ember 
egész életét, ahogyan ezt ez a kérdőmondat hangoztatja: „Aki saját 
Fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna 
nekünk vele együtt mindent?” (Rm 8,32) Pál igehirdetése a kegyelem
ről legkiélezettebb formáját akkor kapja, amikor a bűnös és a szent
ségtörő megkegyelmezéséről és megigazulásáról beszél.

Ha Pált kérdezzük, honnan vette a kegyelem hirdetésének ezt a for
máját, akkor azt az egyértelmű választ adja: nem emberektől, hanem 
magától Jézus Krisztustól (Gál 1,12), és ezzel megtérésére utal. Az a 
belső megindultság, amellyel erről még sok idő múlva is beszél, meg
sejteti, hogy ez az esemény alapvető jelentőségű számára (Gál 1,11—23; 
lKor 15,9—10; 2Kor 5,11—21; Fii 3,1—14; Rm 1,4—5; Ef 3,1—12: 
1 Tim 1,11—16). Hivatkozik a Feltámadott közvetlen megjelenésére, 
amelyet az apostoloknak való megjelenéseivel állít egy szintre. E talál
kozás tartalma azonban nemcsak az volt, hogy most Jézusban a 
Krisztust ismerte fel. Kifejezetten hangsúlyozza, hogy hallatlan dolog 
történt vele: Jézuis őt, az ellenségét tette apostollá. Nem is a megtéré
se, hanem az a tény, hogy megtérését megelőzte apostollá való elhívása: 
ez volt számára a kegyelem nagy eseménye. Ez a kegyelem halad meg 
minden értelmet. Ezért lett gondolkodásának kiindulópontja az a ke
gyelem, hogy Jézus őt, mint ellenségét hívta el apostolává. Pál egyene
sen olyan modell, amelyen Isten feltétlen kegyelme szemléletessé válik 
(lTim 1,16). Szeretnénk hangsúlyozni, hogy Pál erre a felismerésre 
nem a gyülekezeti kérügma útján jutott. Ő nem hitt a gyülekezet ige
hirdetésének. Maga a feltámadott győzte meg, ezért áll vagy bukik 
teológiájának egész struktúrája a feltámadás valóságával. Ezért szá
mára hinni annyit jelent, mint hinni ebben az életet adó hatalomban. 
Pál drasztikus hasonlatokkal próbálja megmagyarázni, mit jelent a 
hit: hit abban, hogy Isten Ábrahámot nagy nép atyjává teszi, jóllehet 
öreg és gyermektelen; hit abban, aki Krisztust feltámasztotta a halál
ból; hit abban, aki a nemlétezőt létre hívja, és ugyanúgy hit abban, 
aki az istentelent és szentségtörőt megigazítja (Rm 4).

A törvény vége
Miért jelent ez a tapasztalás olyan mély törést Pál életében és 

teológiájában? A választ abban találjuk, hogy Pál ugyanabból a zsidó 
kegyességből indult el, amelyet előbb Jézus etikájával kapcsolatban 
leírtunk. Mint a híres Gamáliel tanítványának hallania kellett arról, 
hogy Jézus ellentétbe került a törvényen alapuló egész kegyességgel. 
Ezért üldözte a keresztyén gyülekezetét. Aligha volna megengedhető, 
hogy a zsidó és a Pál-féle megigazulástan diametrális ellentétét meg
haladott polemikus szemléletnek tekintsük (H. J. Schoeps). Pálnál, a 
tanult rabbitanítványnál nem tételezhetünk fel ezen a ponton szemé
lyes tévedést. Ö maga átélte ezt az ellentétet, hiszen világos, hogy az

460



igaztalan és törvényszegő megkegyelmezése és megigazítása szemben 
áll minden törvénnyel. Nem a törvény helyesebb értelmezéséről volt 
szó, hanem egy alternatíváról. Isten elfogadja az embert: vagy a tör
vény betöltése által, vagy „choris nomou” , vagyis a törvényen kívül 
feltétlen kegyelemmel. Miközben tehát Pál rajongott az Istenért és a 
törvényért, a Feltámadottal való találkozásnál átélte azt a tényt, hogy 
ugyanakkor a kegyelem Istene ellen hadakozott. Ennek következtében 
az első alternatíva, amelyen eddig járt, a törvény útja lehetetlenült, 
és így konzekvensen csak a másik alternatíva maradt: a törvényen 
kívüli kegyelem útja. Ettől kezdve tehát a legkülönbözőbb gondolat- 
menetekkel bizonyítja, hogy Krisztusban a törvény eljutott a végéhez, 
és új élet kezdődik a kegyelem alatt. A zsidók úgy vélték, ha a mes
siás eljön, érvényt szerez a törvénynek. Pál azonban azt állítja, hogy 
éppen Krisztus a vége a törvénynek (Km 10,4).

Szabadság Krisztusban
A törvény vége és Isten feltétlen kegyelme jelenti a Krisztusban 

adott szabadság etikájának új kezdőpontját. Ez az etika rendkívüli 
hajlékonyságot mutat, éppen ment nem nomisztikus, és ugyanakkor 
határozott iránya is van, mert krisztológikus meghatározottságú. Ez a 
kettő együtt teszi Pál etikáját univerzális humánus jellegűvé.

Pál etikájának hajlékonyságán azt értjük, hogy a Krisztusban adott 
szabadság megvalósítható a legkülönbözőbb életsnuktúrákban. Tipikus 
eset erre az apostoli konvenit döntése Jeruzsálemben. Ez annak a tény
nek kölcsönös elismerésén alapult, hogy a pogányok ugyanúgy, mint a 
zsidók a törvény nélkül kapták a Lélek ajándékát, és ennek következ
tében mindketten az ígéret teljes jogú örököseinek tekintendők. A tör
vény tehát a zsidókeresztyének számára sem lehet az üdvösség útja, és 
ők is szabadok a törvénytől. Ennélfogva az a megállapodás, hogy a 
zsidókeresztyének meg is tartják a törvény rendelkezéseit úgy értendő, 
hogy a törvényt népük iránti szabad szolidaritásból vállalják. A po- 
gánykeresztyének ugyanezen elv alapján szolidaritásból vállalták a 
közösséget a pogányokkal, és esetleg még áldozati húst is fogyasztot
tak. Zsidókeresztyének és pogánykeresztyének tehát a különböző élet
formák ellenére is megtartották egységüket Krisztusiban azzal, hogy 
Krisztusért népükkel való különböző szolidaritást vállaltak. Ma ebből 
a keresztyénség a megosztott és szekulóris világban megtanulhatná, 
hogy .^Krisztusban” emberséges legyen egymáshoz és a nem-keresz
tyénekhez, és együtt vállalja a kétféle szolidaritást.

Ugyanebből a hajlékonyságból következik, hogy Pál a legkülön
bözőbb módon tudja formulázni az etikai követeléseket. Zsidókeresz
tyéneknek azrt mondhatja, hogy a szeretet a törvény betöltése, amivel 
nem azt állítja, hogy a hívők a törvény alatt állnak, hanem így teszi 
számukra érthetővé, mivel tartoznak a Krisztusban kapott szabadsá
guk alapján. Ugyanúgy azonban hellenista formákkal is meg tudja ma
gyarázni az etikát hellenisták számára: „Ami igaz, ami tisztességes, 
ami méltányos, ami tiszta, ami kedves, ami jól hangzik, ha valami 
erkölcsös, ha valami dicséretes, arra törekedjetek.” (Fil 4,8)

Ezzel a hajlékonysággal az egyetemes emberi szolidaritást és egy
séget lényeges különbségek ellenére is nemcsak hinni, hanem realizálni 
is lehet, úgyhogy kimondhatja Pál: „Itt nincs többé zsidó vagy görög, 
itt nincs szolga vagy szabad, itt nincs férfi vagy nő, mert egyek vagytok 
mind Krisztusban.” (Gal 3,28)
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Ennek a hajlékonyságnak elvtelenségben és jellemtelenségben kellene 
végződnie, ha nem volna határozott, tartalmat megszabó iránya. De ez 
adva van „Krisztusban”, Pál teológiájának az alaptételében Isten feltét
len kegyelméről. Krisztus a norma, ahogyan egy alkalommal megfogal
mazza: „Mégsem vagyok törvény nélkül Isten előtt, hanem ennomos 
Christou Krisztus törvényébe foglalt vagyok.” (1 Kor 9,25) Ezért a 
Krisztusban adott szabadság nem azt jelenti, hogy azt tehetem, amit 
akarok, hanem hogy szabad vagyok mások számára, és megadhatom 
a szabadságot másoknak. Ezzel határozott irányt kap az etikája, amely 
egyszerre keresztyén és emberi. Ez hatja át a társadalom struktúráit új 
tartalommal. Így például Pál egészen hagyományosan mondhatja, hogy a 
férfi az asszony feje, de Krisztusra való tekintettel ez azt jelenti szá
mára, hogy a férfi gondoskodjék az asszonyról, és hozzon érte áldo
zatot, ahogyan Krisztus a gyülekezetért (Ef 5,21kk). Vagy például Pál 
visszaküldi a szökött és vétkes rabszolgát az urához, de mint testvérét 
Krisztusban, és azzal az udvarias kívánsággal, hogy őt jogilag is tegye 
szabaddá.

Pál etikájának krisztológiai jellege egyebek között abban is nyil
vánvalóvá válik, hogy benne mindvégig dominál az „en Cristo” jelleg
zetesen páli formulája. A Krisztusban kapott előlegezett kegyelem az 
ember iránti előlegezett szeretetre ösztönöz. Pál ezt így mondhatja: 
„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket.” (Rm 
15,7) Félreismerhetetlen Pál etikájának belső összhangja Jézus etikájá
val, ami nyilván abból ered, hogy Pál ugyanezzel a Jézussal mint Fel- 
támadottal találkozott.

HUMANITÁS k r iszt u sb a n

A Lutheránus Világszövetség Nagygyűlése 1963-ban Helsinkiben azt 
a megbízatást adta a Teológiai Bizottságnak, hogy az igazi humanitásért 
folytatott küzdelemnek és Krisztus uralmának problémáját dolgozza fel. 
Láttuk, hogy ez a téma alapjában már az Űjtestamentumban is adva 
van, minthogy Jézus és Pál humánus etikája, amelynek körvonalait 
most felvázoltuk, nem individuáletika, hanem beleépül Krisztus ural
mának jellegzetes újtestámentumi koncepciójába, és ez viszont szemben- 
áll a korabeli zsidóság etikájával, amely szintén nem egyszerűen indd- 
viduáletika, hanem beleépül a korabeli messianizmusba, a messiás ural
máról alkotott jellegzetes judaista koncepcióba. Ez az újszövetségi prob
lematika a messiás-krisztus uralmáról és a belőle folyó humánus etiká
ról ma újra aktuálissá vált, mert az egyház a konstantinuszi korszakban 
a hatalomra való igényével ismét messzemenően magáévá tette a mes
sianizmus koncepcióját, ez azonban nemcsak egyre lehetetlenül a Kons- 
tantinusz utáni szekuláris világban, hanem Jézus etikájának sem felel 
meg. Jézus ezzel ellentétes messiási koncepciót képvisel: egyházát sza
badságban való szolgálatra hívja. Ha most ismét visszagondolunk a 
humanizmus kétféle irányzatára, akkor azt kell mondanunk: hogy Jézus 
etikája nem az individualista humanizmus irányába halad, hanem be
leköt és belekötelez minket az emberi közösségbe, és az önkéntes koc
kázat és áldozat bátorságát követeli. Lehet, hogy ezt sokszor proble
matikusnak érezzük a szekuláris világban, de tudjuk és hisszük, hogy 
Jézus útja nem végződött a kereszten. Ö feltámadt. Ezért van értelme 
annak, hogy őt követve szabadon szolgálunk embertársainknak.

Dr. Prőhle Károly
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A DIAKÓNIA TÁVLATAI
A  Lutheránus Világszövetség ötödik nagygyűlésének 

harmadik csoporttémájához készült tanulmány.
1. Az egész egyház, az egyes gyülekezet, az egyes keresztény ember 

azonos életstílusban él. Nem normális jelenség, ha az egyház egészéről 
mást mondunk, mint amit a gyülekezet egészében megélünk, vagy 
keresztyén életünkben gyakorlunk. Ha egész magyar evangélikus egy
házunk életére érvényes, hogy számára nem az uralkodás, nem a kon
formizmus, nem a gettó, s nem a mindenképpen való ellenkezés, hanem 
a szolgálat útja adatott, úgy ez érvényes az egyes gyülekezetre és az 
egyes keresztyén emberekre is. Mindhárom vetületben azonos „játék- 
szabályok” vannak érvényben.

2. A mai életet negatív és pozitív jelenségeivel együtt jól kell 
ismerni ahhoz, hogy az egész egyház, az egyes keresztyén gyülekezet, 
az egyes keresztyén ember valóban jól el tudja látni a maga tényleges 
szolgálatát, konkrét módon tudjon környezetének segítséget nyújtani. 
Ha feltérképezzük a mai életét, a következő jellemvonásokat minden
hogyan számba kell vennünk: Urbanizálódás (ma már nálunk is álta
lános jelenség, ha később is érkezett el hozzánk, mint sok más európai 
államba. Van pozitív és negatív vonása. Ebben a vonatkozásban pl. 
segítenünk kell az embererdőben élő magányosokon.) Technizálódás 
(a maga előnyeivel és hátrányaival: a gépek egy sereg ember szolgá
latát végzik el, de könnyen leigázhatnak, gépies mentalitás alakulhat 
ki bennünk. Az embernek lelke is van s a keresztyén gyülekezet, 
egyház, egyes ember eszköz lehet ahhoz, hogy emberekben „felverje a 
lelket” .) Szekularizálódás (minden csak ideig való, minden a seculumé, 
semmihez sem kell Isten, et si Deus non daretur. . .  Ebben a szekulari- 
zálódott világban hirdeti most Isten, hogy nemcsak a peremen, de 
életünk közepén is Isten.) Démoni jelenségek (a munka robottá vált, 
vagy pénzkereseti forrássá, esetleg belépővé a hobbyk és szórakozások 
világába. A hivatás nevetséges szóvá lett, csak foglalkozás van. A kul
túra egyes területei atomizálódnak. Ezekben a vonatkozásokban keresz
tyén hitünk démonűzővé, rendező elvvé lehet.)

Természetesen figyelembe kell venni mai életünk pozitív jelen
ségeit is: kollektív szellem kialakulását, közösségre nevelés kísérletét, 
társadalmi felelősséget és tehervállalást, jó eredményeket és sikereket, 
magasabb életszínvonalat. Ha csak a negatív jelenségek leírásával 
foglalkozunk, elrugaszkodunk a valóság világától s egy bizonyos krízis
hangulatba kergetjük magunkat. Keresztyének minden vonatkozásban 
úgy tudnak jól szolgálni, ha észreveszik a pozitívumokat is, örülnek 
azoknak, elismerik és erősítik azokat.

3. Jézus Krisztus mindig eszközökön keresztül munkálkodik. Mai 
eszközei az egyes keresztyén emberek, a keresztyén gyülekezetek és az 
egész keresztyén egyház. Jézus Krisztus igéjén, szentségein és kicsinyein 
túl Övéiben is valósítja jelenlétét. A szolgálat vállalásával és teljesí
tésével Jézus reálprezenciája aktualizálódik. Ahol övéi vannak, ott 
Ö van jelen. Áldását hordozó emberek áldást jelenthetnek környeze
tüknek.

4. Jézus Krisztus gyülekezete, tanítványa és egyháza sohasem lehet 
kívülálló (outsider), csak mindig résztvevő. A keresztyén mentalitás

463



sohasem a nézőé, a szemlélődőé, hanem mindig a résztvevőé (partici- 
páció). Ezsaiás, Jeremiás, Ezékiel, vagy a többi próféták úgy tudtak 
jól szolgálni a maguk idejében, hogy osztoztak népük sorsában. Jézus 
maga sem volt kívülálló, hanem emberek között élve szolgált. A tanít
vány, a gyülekezet, az egész egyház mindenütt lehet, csak távol az 
élettől s az emberektől nem, sőt mindig az élet sűrűjében található.

5. A keresztyén tanítvány, gyülkezet, egyház sohasem válhat
munkanélkülivé. Korunkban általános jelenség Európában és Ázsiában, 
Afrikában és Amerikában egyaránt, hogy a legtöbb helyen átvették 
keresztyének kezéből az olyan munkákat, szolgálatokat, amelyeket az
előtt kizárólag keresztyének végeztek: kórházban, nyomorék gyermekek 
otthonában, öregotthonokban, stb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
Isten népe munkanélkülivé vált; bizonyos, hogy Gazdája mindig gon
doskodik a szolgálat lehetőségeiről. Az egyes keresztyén, a gyülekezet 
és az egész egyház, ha Rá figyel* észreveszi, hogy van munkája, nem 
is kevés. A semmittevés, a nyugalombavonulás joga nem illeti meg. 
Azért például, mert szocialista államunkban van állami árvaház, szo
ciális otthon, nyomorék gyerekek otthona, nem vált feleslegessé a 
keresztyén szolgálat. Szükséges maradt az egyház intézményes diakó- 
niai szolgálata éppen úgy, mint az egyes gyülekezeten belül a szeretet
szolgálat és az egyes keresztyén ember életében a rászorulók megsegí
tése. A nagyobb társadalmi igazság nem teheti tétlenné a keresztyén 
felebaráti szeretetet, sőt az leleményesebbé és kifinomultabbá válhat. 
Mindig marad feladat. Az egyház, ha keresztyén egyház valóban, so
hasem válhat tétlen, munkanélküli testületté. Lehet az feladata, hogy 
az intézményekben megéreztesse az egyes ember iránti teljes felelőssé
get. Lehet feladata, hogy felkutassa, észrevegye és megsegítse az elfe
ledetteket, öregeket, magukra maradottakat, akiknek talán a legszüksé
gesebb betevő falatjuk és hajlékuk megvan, mégis vágynak em
beri szóra, emberi közösségre, kapcsolatokra. i(TV film: Félelém
vagy közöny, Konrád György: A látogató.) Mindig akad hézag, minden 
rendeletén, lyuk minden paragrafuson, amin „átesik” egyik vagy másik 
ember. Ezeket az átesetteket kell megkeresni, felkarolni, segíteni. Az 
élet gyakran siklik a bürokratizmus irányába, kórházban, szociális 
otthonokban is, stb. Állandó felhívás a humanizálásra, a tényleges 
egyes emberekkel való törődésre feltétlenül az egyes keresztyén, a 
gyülekezet és az egyház dolga. Azonos bánásmódra való törekvés mel
lett is figyelemmel kell lenni különleges szükségletekre, az egyén spe
ciális igényeire, mindez hozzátartozik az egyház szolgálatához.

6. A társadalomban végbement pozitív irányú strukturális változás, 
arrtelyet csak helyeselni lehet, nem szünteti meg a keresztyén éaritas 
szolgálatát gyülekezeten belül. A  gyülekezeti diakónia természetes vele
járója a gyülekezet életének. Ahol nincs, ott ez a halál jele. Van-e 
még létjogosultsága egy olyan szocialista országban, mint a miénk, a 
keresztyén caritas gyülekezeti szolgálatának? Feltétlenül! Itt nem ka
rácsonyi csomagról van szó csupán, mert ez még az alamizsnálkodás 
szintjén marad, esetleg elaltatja a lelkiismeretet s bizonyos ópiumot 
jelent a rászorulók számára, hanem tényleges, komoly összegű, rend
szeres, állandó segélynyújtásról, amelyre számítani lehet, amiről tudja az 
öreg, beteg, nem önnyugdíjas, kevés pénzből élő rászoruló testvérünk, 
hogy minden hónapban megérkezik ugyanúgy, mint a nyugdíja. Nem 
természetes, hogy gyülekezeteink nagy részében költségvetésekben és 
zárszámadásokban nem is szerepel ilyen tétel, s szinte egész pénzkeze
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lésük két kiadási tételre zsugorodik: 1. a lelkész jövedelme, 2. az egy
házi épületek fenntartására, tatarozására fordított összeg. Ez gyüleke
zeti' szinten a tipikusan öncélú egyház képe: Egyház önmagáért, nem 
másokért. Gyülekezeti tagok, presbitérium jó lelkiismerettel vannak 
talán, mert a lelkész megkapja a maga rendes fizetését, s az egyház 
épületei jól gondozottak. Mégis, így nem teljesíti a keresztyén közösség 
igazi feladatát, ti. hogy másokért éljen, s paptartó intézménnyé degra
dálódott, léte is megkérdőjelezhető. Ha valóban szolgáló egyház va
gyunk s életünk nem öncélú, úgy ez a gyülekezetek tényleges kiadásain 
is kell, hogy meglátszódjék.

7. A szeretet szolgálatának életstílusa természetesen nem lehet az 
uralkodásnak, a hódításnak eszközévé. Embereket nem azért segítünk, 
hogy felettük uralmat gyakoroljunk, hanem azért, mert nem tehetünk 
mást. Nem téríteni akarunk, amikor szolgálunk, hanem belső kényszer 
hajt, hogy segítsünk ott, ahol erre szükség van. Az irgalmas samaritá- 
nus nem azért tett jót összevert ellenségével, az útfélre került zsidó 
emberrel, hogy őt samaritánussá tegye, hanem csak azért, mert „kö- 
nyörületességre indult” s nem tudott nem segíteni. Ugyanakkor ez az 
önzetlen szolgálat figyelemfelhívássá válhat, nem magunkra, hanem 
Urunkra, akinek a szeretete szorongat, akiben Isten „philantropiája” 
testesült meg. A keresztyén élet, keresztyén jelenlét, sohasem önköz
pontú, hanem mindig másokért való élet, mindig mások szolgálata. 
Nem vonulhatunk gettóba, s nem törődhetünk csupán saját dolgainkkal, 
mindig mások ügye foglalkoztat.

8. A keresztyén egyes, gyülekezet, egyház nem ellenezhet mindent 
mindenáron, csak azért, mert nem ő találta ki, vagy nem ő hajtja

végre, hanem együtt örül az igazsággal s nem keresi a maga hasznát.
9. A hit, vagy cselekedet dilemmáját végre meg kell szüntetni. Vagy 

úgy, hogy újra helyesen tanítjuk a reformátorok teljes hitről, aktív 
tevékeny hitről vallott tanítását, vagy úgy, hogy kiemeljük a kérdést 
a megszokott feszültségből: kinek van igaza, Jakabnak, vagy Pálnak, 
Rómának vagy Luthernak és így válaszoljuk meg: Jézus Krisztusnak! 
Annak a Krisztusnak, aki a Hegyi Beszédben tanította: Nem mindenki 
megy be a mennyek országába, aki Uram-uramot mond. aki tudott a 
két fiúról szóló példázata szerint arról a fiúról is, aki igent mondott, 
de nem ment e l . . .  aki Máté 25 szerint szolidaritást, sőt identitást vál
lalt kicsinyeivel, s aki az irgalmas samaritánusról szóló példázatban 
megmutatta, hogyan cselekszik az az ember, akit ő példakénnek állít 
a szemlélődő, töprengő írástudó elé. Luthert nem szabad kijátszani a 
cselekedetek ellen, ő csak a cselekedetek helves értékelését tanította, 
amikor arra intett, hogv azok nem üdvösséget szereznek nekünk, ha
nem azok hitünk következményei. Nem a hit ellen, hanem a hamis 
hit ellen. a teljes hit érdekében kell beszélni. A képmutató, a szóvá, 
szólammá zsugorodott hit ellen, a halott hit ellen, az igazi, cselekvő, 
élő hit érdekében. Luther egyszer pl. így ír: (WA 10.III.4.) „Kedves 
Barátaim! Isten országa — és ez az ország Ti vagytok — nem szavak
ból áll, nem beszédből, hanem cselekedetekből és gyakorlatból. Isten 
nem kíván hallgatókat csupán és olyan embereket, akik csak legfeljebb 
ismételgetik egymás szavát, hanem olyan tanítványokat és cselekvő 
embereket akar látni, akik gyakorolják is hitüket szeretetük által. 
Mert a hit szeretet nélkül nem elég. sőt ténylegesen egyáltalán nem is 
hit, hanem csupán a hitnek karikatúrája.”
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10. Az emberi és krisztusi szeretet különbségét és összefüggéseit 
egyaránt jól kell látnunk. ;A  krisztusi szeretet nem béníthatja le, ha
nem táplálhatja, fűtheti, erősítheti emberszeretetünket. Ezt a kérdést 
közelebbről is meg kell vizsgálni. Véleményünk szerint a keresztyén 
szeretet ugyanaz a realitás emberek felé, mint a hit Isten felé. Az új 
ember így mutatkozik meg e két irányban: Istenben hisz, az embert 
szereti. Különösen jó segítséget nyújthat ebben a vonatkozásban az 
I. Ján. levél 4. fejezete, melyben a kettő állandóan egyszerre jelent
kezik. Különösen 11., 12., 18. vers!. Amint mi megtapasztaltuk Urunk 
szeretetét, úgy kell szeretni a másik embert. Urunk iránti szeretetün- 
ket meg sem tudjuk másként mutatni, csak azáltal, hogy szeretjük 
felebarátunkat. Urunkat nem látjuk, de felebarátunk látótávolságon 
belül van.

Ugyanakkor, amikor az emberi szeretetet a keresztyén szereteten kí
vül is felismerjük és elismerjük, látjuk annak a szeretetnek többletét, 
amire éppen Krisztus tanított. A többlet néhány vonását így rajzol
hatnánk: Az emberi szeretet egy vagy több emberi tulajdonságra irá
nyul, a keresztyén szeretet magára az emberre, az egész emberre irá
nyul. Tulajdonságok megszűnhetnek, vagy megváltozhatnak, ezzel a 
szeretet is megszűnik vagy megváltozik, az egész emberre, mint sze
mélyiségre irányuló szeretet azonban „soha el nem fogy” . Az emberi 
szeretet mindig értéket keres, valami szeretni valót, a keresztyén sze
retet mindig értéket teremt, a semmiből is valamit hoz elő. Az emberi 
szeretet lehet egyoldalú, vagy többoldalú, de mindig immanens, a ke
resztyén szeretet mindig az egész embert öleli át minden viszonylatá
ban, egész exisztenciájában, időben és örökkévalóságban egyaránt. Az 
emberi szeretet mindig korlátozott, határai vannak, egy bizonyos cso
portra, népre, osztályra, tömbre, stb. irányul, a keresztyén szeretet 
nem ismer határokat. Jézus Krisztusban úgy jelent meg az Isten 
philantrópiája, hogy az semmilyen határt nem ismer. (Tit. 3,4. I. Tim. 
2.4.) Ez a határtalan szeretet megmutatkozik abban is, hogy sem a 
bűn korlátjai, sem vallási, világnézeti, vagy kegyességi korlátok nem 
bénítják le. János 8, 11. szerint Jézus még azt az asszonyt is szereti, 
aki vétkezett, akit törvényesen meg lehetett volna kövezni. Megítéli 
a bűnt, menti a bűnöst. Űj életet akar adni neki, mert a szeretet 
élesen különböztet bűn és bűnös között és képes még arra is, hogy le
győzze a bűn határait. A keresztyén szeretet, ha Isten philantropiáján 
tájékozódik, nem ismer vallási, világnézeti korlátokat, sőt az ellenség 
iránt tanúsított szeretetet is példáz. A félholt zsidó, az irgalmas sama- 
ritánus ellensége! Ez a tanítás megegyezik azzal, amit Jézus a Hegyi 
Beszédben tanított az ellenség szeretetéről s az isteni szeretet tökéle
tességéről: A szeretet nem ismer határokat. A Krisztuson tájékozódó 
szeretet túlmegy a megszokott vallási, kegyes élet formáin is. Máté 
25. királyi ítéletére gondoljunk, melyben Jézus azt tanítja, hogy egyetlen 
igazi istentelenség létezik, nevezetesen az embertelenség. Az ott felsorolt 
cselekedetek valóban szekuláris cselekedetek, egy sem a megszokott 
kegyesség cselekedete (böjt, alamizsna, imádság), ugyanebből a példá
zatból azt is megértjük, hogy a szeretet cselekedetének elmulasztása 
tényleges bűn. Ez a jézusi szeretet tökéletesen más, mint minden exklu
zív vallásos irányítottságú szeretet. Az egyház népe minden korban, így 
a mi korunkban is kerülhet olyan kísértésbe, hogy kizárólag önmagát, 
a saját népét szeresse. Ez feltétlenül izolálódást eredményez, egészség
telen befeléfordulást, mindazokról megfeledkezést, akik „extra muros”
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vannak. Jézus tanítványai nyílt szívűek. Szabadok minden határtól és 
korláttól. Ebben a mentalitásban csak veszteség 'lehetséges, a korlátok 
elvesztése, ez a valóságban inkább haszon. Amit Jézus jól ismert pa
radoxonjában (Lukács 0,24) mond, az érvényes, nem csupán egyesekre, 
hanem az egész gyülekezetre, az egész egyházra is: „Aki meg akarja 
tartani életét, elveszti azt, aki elveszíti életét énérettem, megtalálja azt.” 
Csak a teljes értelemben vett szeretet, a Krisztus iránt, Krisztus tanít
ványa iránt, minden ember iránt megnyilvánuló szeretet jellemezheti a 
keresztyén életstílust.

11. Rugalmasság a szolgálat életstílusában. Jézus imponáló módon 
mutatta be, hogy az egyes névtelen beteggel, vak koldussal, szegény 
asszonnyal éppen úgy törődött, mint tanítványai összességével, egész 
népével, vagy az egész emberiséggel. Ha az egyessel állt szemben, azt 
szerette, őt mondta értéknek. Ha a sokaság előtt állt, a szeretet hatal
mával tanított, egész népére féltő szeretettel gondolt s az egész embe
riségért adta halálba életét. Szeretete rugalmas volt a szó legnemesebb 
értelmében, egyiben példaadó, hogy tanítványai is minden korban az 
egyest, a keveset, a sokat, a teljességet egyaránt komolyan vegyék.

12. Az egyes keresztyénnek, a keresztyén gyülekezetnek, az egész' 
keresztyén egyháznak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 
ióakaratú emberekkel mások megsegítésében közös platformra találjon 
s velük akcióegységbe lépjen. Kapcsolópontunk maga az ember. A baj
ban, szükségben lévő felebarátunk, akin segíteni kell. Meggyőződésem, 
hogy a szeretet leleményességével, hajtóerejével lelkészek, gyülekezeti 
tagok, az egész gyülekezet részt tud vállalni a társadalomban, községek, 
városok szociálpolitikai programjában, nem látványosan, nem dicsére
tet várva, de nagyon hasznos módon, Krisztus mentalitásának megfe
lelően. (Idézet tv-filmben: „Hol volt a lelkész, hol volt plébános?...”)

Ide tartozik az emberiség nagy ügyeinek felkarolása is, a béke kér
désében való egyértelmű kiállás, a népek egyenlőségének jogai kivívásá
nak küzdelmében segítségnyújtás, minden elnyomás elleni tiltakozás, 
minden diszkrimináció elleni küzdelem. Ez az egész egyház politikai 
diakóniája, karöltve azokkal, akik mindezt akarják, de magukat nem 
vallják keresztyéneknek.

Mindinkább a vérünkké válik, hogy világméretekben gondolkodunk, 
nem is szabad már máshogyan gondolkodnunk egyetlen kérdésben sem, 
csak összefüggésben, hiszen a közlekedés modern eszközei és a modern 
hírközlési eszközök szomszédunkká tették a földgolyó másik pontján 
élő embertestvérünket, az ő öröme a mi örömünk, az ő baja a mi 
bajunk, ma ennyire egy a gyakorlatban is az emberiség. Hogy az egész 
glóbuszt vesszük figyelembe, ez nem jelentheti a közvetlen közelünk
ben történtek lebecsülését; a tömeg és a nagy számok ismerete nem 
jelentheti az egyes ember bagatellizálását, ahogy arról a rugalmasságról 
szóló fejezetünkben már szóltunk, csupán annyit jelent, hogy semmi
képpen nem vonulhatunk ibe egyéni életünk kis várába, de még orszá
gunk vagy földrészünk sem lehet elszigetelt búvóhelyünk.

13. Jó tudni, hogy keresztyén világszervezetek, — s a1 Lutheránus 
Világszövetség az elsők között — világméretű keresztyén szeretet
szolgálatot végeznek! Sokszor keresztyén gyülekezeti tagok, ha egy-egy 
keresztyén világszervezetről hallanak, vagy olvasnak, csupán világ
gyűlésekre, konferenciákra, sajtófogadásokra és nyilatkozatokra gon
dolnak, reprezentatív alkalmakra, hol nagy üzenetek és felhívások szü
letnek, de nem történik semmi, sokszor csak a „papírkosárnak” dolgoz
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nak. Jó azt tudni, hogy keresztyének nemcsak tanácskozni tudnak egy
mással — ez is nagy ügy önmagában is, hiszen egy évszázaddal ezelőtt 
ki tudta volna megjövendölni azt, ami ma már valóság az ökumenikus 
mozgalmakban? — hanem akcióegységben, sokoldalúan, széles ölelésűen, 
jelentős anyagi eszközöket mozgatva, leleményesen tudnak együtt segí
teni a rászorulókon.

Tisztáznunk kell ezzel kapcsolatban hangsúlyozottan azt, hogy egy
részt igaz az, hogy a keresztyének nemcsak segélyakciókban, természeti 
elemi csapásoknál vannak jelen ott, ahol a „part szakad”, hanem az 
élet normális menetében is; ott, ahol semmi rendkívüli nincsen, a ke
resztyének ott is vállalják az egyetemes emberi célkitűzéseket, hogy 
az emberiség boldogabban, nyomortól mentes életet élhessen, igazán 
emberhez méltó szinten, hogy az ember ne csak vegetáljon, hanem 
egzisztáljon is, vagyis kifejthesse emberi egzisztenciáját, hogy igazán 
érdemes legyen élni emberek, testvérek között, hogy senki el ne mond
hassa, amit a bibliai bethesdai beteg mondott el keserűen: Uram, nincs 
emberem! Másrészt viszont nem húnyhatunk szemet a bajbajutottak 
megsegítése kérdésében sem. Itt sem szabad kijátszani a kettőt egymás 
ellen, egyik a másikat nem zárja ki: a rendes normális életben és 
életért való részvételünk és a bajbajutottak megsegítése. Sőt! A  kettő 
egymást kiegészíti. Ha Chilében földrengés van, ha Burmában, Indiában 
vagy Tibetben éhség pusztít, ha Haitiban hurrikán dühöng, ha valahol 
lávakitörés történt, hamarosan olvassuk, hogy az egyházi világszerveze
tek is ott vannak a segítők között s munkájuk, segítségük sohasem kor
látozódik csak keresztyénekre. A bajba jutottaknál nem kérdezik elő
ször, hogy milyen vallásnak, milyen keresztyén felekezetűek, vagy val
lásosak-e egyáltalán, hanem csak azt, hogy ettek-e már, van-e ruhájuk, 
van-e fedél a fejük felett, van-e tej a gyermeküknek, van-e gyógyszer 
betegeiknek. A szeretet szolgálata sohasem korlátozódhat csak keresz
tyénekre, hanem mindenekelőtt a nyomorúságot nézi és segít függetle
nül minden mástól.

Tudjuk azt is, hogy ez a szolgálat nem merül ki pénzosztogatásban, 
vagy ruhasegélyben. Mindenütt azt próbálnak nyújtani a keresztyén 
világszervezetek, amire a leginkább szükség van. Indiában vetőmagot, 
Ceylonban épületanyagot, arab kereskedőknek árut, a talajeróziós terüle
ten facsemetét, Etiópiában iskolát, Malaysiában kísérleti farmokat. 
Kötszer, gyógyszer, oltószérum éppúgy szerepel a küldeményekben, 
mint motorbicikli, autó, könyv stb. Olyan sokszínű és sokrétű ez a szol
gálat, mint maga az élet. A szeretet valóban mindig leleményes: ott és 
úgy segít, ahol és amire szükség van.

Ma már ott tartunk, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk is 
— ha szerényen is — bekapcsolódott a Lutheránus Világszövetség szere
tetszolgálatába, s nemcsak azok között van, akik elfogadni szoktak, 
hanem azok között, akik adni is tudnak. Gondolunk itt az 1969 húsvét 
vasárnapjának országos offertóriumára, amelyet a palesztinai arab mene
külteknek küldöttünk.

A mi dolgunk is, hogy a világszervezetek ne csak fórumok legyenek 
a jövőben sem, ahol keresztyének egymással testvéri módon beszélgetni 
tudnak majd, hanem szolgálatukhoz hozzátartozik a szeretetszolgálat 
minden fajtája is.

14. Tervszerűség. Minden komoly szellemi és fizikai munkában ma 
már természetes a tervszerűség is. Szinte magától értetődő, hogy a szol
gálat életstílusának gyakorlásához, a szeretetszolgálat minden szinten
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való végzéséhez hozzátartozik a tervszerűség is. Kapkodva, rendszer
telenül, hébe-korba végzett szolgálat legfeljebb csak pillanatnyi segítsé
get jelent. Ha valóban az igehirdetéshez hasonlóan hozzátartozik szolgá
latunkhoz a szeretetnek konkrét gyakorlása, úgy azt csak átgondoltan, 
tudatosan, rendszeresen, szívósan, tervszerűen végezhetjük eredmé
nyesen.

15. A keresztyén szeretetszolgálat minden szinten mindig újra és újra 
az igéből, közelebbről Jézus Krisztus evangéliumából táplálkozik, frissül 
fel, telik meg energiákkal. A szeretetben megfáradtakat is hívja Urunk: 
Jöjjetek!, majd a szolgálatra felfrissülteket Ő küldi: Menjetek! Ilyen 
kétütemű a keresztyén élet!

Dr. Hafenscher Károly

Moltmann rem énység-teológiája*
— Mi a keresztyén reménység szerepe 

a világ emberibbé formálásában? —

„A  keresztyénség nemcsak a függelékben, hanem a maga tel
jes egészében eszhatológia, reménység, kitekintés a jelenből és elő- 
reirányzottság, ezért útnak indulás a jelen átformálására is. Az esz- 
hatológiai vonás nem valami a keresztyénségből, hanem úgyszól
ván a keresztyén hit közepe; az alaphang, amelyre minden más rá 
van hangolva, a várva-várt új nap hajnalpírja, mely mindent be
von itt fényével. Mert a keresztyén hit a megfeszített Krisztus fel
támadásából él, és Krisztus univerzális jövendőjének ígéretei után 
nyújtja ki a kezét.”1

Ezt a néhány mondatot a mai kor egyik legismertebb evangé
likus teológusától idéztük. Attól a Jürgen Moltmanntól, aki né
hány évvel ezelőtt olyan váratlanul tört be egyszerre a teológia 
első vonalába, és akinek „reménység-teológiája” szenvedélyes kö
vetőkre és ugyanolyan szenvedélyes ellenfelekre is talált. Kicsoda 
Moltmann? A  fiatalabb teológus-nemzedékhez tartozik. 1926-ban 
született Hamburgban. 1958-tól a wupperthali egyházi főiskolán 
tanított, 1963 óta pedig a bonni teológiai fakultás rendszeres-teo
lógiai professzora. 1964-ben megjelent, első nagyobb munkája 
(Theologie dér Hoffnung —  A  reménység teológiája) egy év alatt 
négy kiadást ért el és egy csapásra a legnevesebb mai teológusok 
közé emelte. Milyen új vonásokkal gazdagította ez a „reménység

• Ez a tanulmány lényegében — néhány kiegészítéssel — egy budapesti 
gyülekezetben elhangzott előadás; ezért kerüli a teológiai tudományosság szokott 
formáit; kísérlet arra, hogyan lehetne közelebb vinni a mai gyülekezethez a mai 
teológiai tudományos munka ú) eredményeit.

1 Moltmann, Jürgen; Theologie dér Hoffnung. 5. kiad. 1966. 12. lap.
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teológia” korunk teológiai gondolkodását, és milyen irányban fej
lődött tovább Moltmann teológiai munkássága a legutóbbi évek
ben? Erre a két kérdésre próbálunk válaszolni a következők során.

Moltmann teológiájának alaptételei így hangzanak: A  keresz
tyén hit a legbelső lényege szerint: reménység. A  teológia egyet
len igazi témája: a jövő. Isten nem mögöttünk és nem fölöttünk 
van, hanem előttünk jár, a jövőbe vezet bennünket. Isten az a 
„felhő és tűzoszlop”, aki Izrael népe előtt is járt és kivezette azt 
Egyiptom elhagyása után a megígért országba, Kánaán földjére.

Ezeknek az alapvető megállapításoknak a jobb megértéséhez 
néhány dolgot előre kell bocsátanunk. Egyfelől arról, hogyan iátja 
Moltmann modern világunkat, mit tart a mai modern emberiség 
legjellegzetesebb vonásának. Másfelől arról, hogyan látja a tradi
cionális egyházat, a keresztyénség sokaknál és a világ sok részében 
jelentkező krízisének okait.

Világunk a jövő felé fordul

Nézzük az első kérdést: hogyan látja ez a teológus a mai, mo
dern világot, amelyben mindannyian élünk. Ez a világ —  mondja 
—  gyökeres, forradalmi átalakulásban él. Telve van nyitott, meg
valósítható, de még meg nem valósított lehetőségekkel. Ezért vi
lágunk „a jövő felé forduló világ” ! Mindenki öntudatlanul is érzi: 
a régi világ elmúlóban, letűnőben van és egy kibontakozó, egészen 
más és új világ felé haladunk. Az emberiség feltörte a természet 
és a történelem zárait. Olyan ez a mai világ, mint egy nagy épít
kezési terület, ahol minden épülőben, átalakulóban van, napról- 
napra változik.

Nézzük a természet világát! Azelőtt a természet világa változ- 
hatatlan törvényekkel szigorúan őrzött, zárt, és megközelíthetetlen 
rendnek tűnt, amellyel kapcsolatban az ember ésszerűen csak 
egyet tehetett: alkalmazkodott hozzá. De ma? Az ember gyökere
sen, alapjaiban átformálja a természetet. Feltörte az anyag építő
kockájának, az atomnak a zárait: mérhetetlen energiákat szabadí
tott fel a végtelen kicsiny világában és állított a saját szolgálatába. 
De ugyanígy betört a kozmosz halálos csendjébe is: maga-alkotta 
gépezetekkel száguld a végtelen világűrben és új égitestekre teszi 
a lábát. A  mai orvostudomány kicserél élő szerveket, azon van, 
hogy megfejtse az élő anyag szerkezetének titkait, A  kémia a ter
mészetben soha nem létezett, új anyagokat hoz létre és kémiai 
úton befolyásolni tudja az ember legbelső, szellemi-lelki életét és 
jellemvonásait. Ma „nyitott” a természet jövője: új és soha el nem 
képzelt lehetőségeket látszik rejteni az ember tudománya és tech
nikája számára.

De ugyanez a helyzet az élet másik nagy területén, a történe
lem és társadalom világában is. A  múltban itt is az együttélés meg
kötött, hagyományos rendje, megszentelt társadalmi törvények és
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szokások szabályozták az emberiség életét. Ma a történelem és tár
sadalom világának a legjellemzőbb szava világszerte a „forrada
lom”, a gyökeres és alapokig ható, mindenre kiterjedő átalakulás. 
„A  jövőben a történelmet egyre inkább forradalomként fogjuk 
megtapasztalni. Mi a forradalom? A  gazdasági, politikai, erkölcsi- 
lelki rendszer alapjaiban történő változást értjük rajta. Minden 
más változás evolúció vagy reform. A  rendszer alapjaiban történő 
átalakulás azonban csak akkor lesz aktuálissá, ha eddig nem ismert, 
új lehetőségek és erők állnak rendelkezésünkre. Csak ekkor jön 
létre a kritikai tudat a jelenben. Az ember összehasonlítja azt, ami 
lehetséges volna, azzal, ami valóban van, és ellentétre bukkan a 
lehetőség és valóság, a jövő és a jelen között. Ma a megvalósítható, 
de még meg nem valósított emberiesség világában élünk. Ha meg
vannak a lehetőségek arra, hogy az éhséget a világból száműzzük 
és a túlnépesedést kontrolláljuk, akkor azokat a rendszereket, ame
lyek ezeknek a lehetőségeknek a megvalósítását akadályozzák, 
alapjaikban meg kell változtatnunk.”2 Moltmann úgy látja, hogy 
a következő évtizedek fő témája a népek küzdelme lesz a politikai 
elnyomás, a gazdasági kizsákmányoltság és a faji diszkrimináció 
ellen. A  társadalom élete, a történelem világa ma nem a tradicio
nális formákhoz való ragaszkodás, hanem a hatalmas emberi fel
adatok területe. Az ember kezébe vette a jövőjét, és „vagy egy 
emberségesebb, igazabb társadalom megalkotója lesz, vagy önmaga 
sírásója” . Hol vannak ennek a hatalmas, jövőbe mutató világát
alakulásnak a fő gyújtópontjai? Hol vannak az embertelenség el
len és a humánusabb világért folyó küzdelem fő területei mai vi
lágunkban? Ott, ahol a szegények és éhezők megelégítéséért, a gyar
mati vagy félgyarmati sorban tartott, fejlődésben visszaszorított 
népek felszabadulásáért, a tudatlanság szellemi sötétségében élők
nek a szellem világosságába eljutásáért, a színesbőrű emberfajok
nak a fehérekkel, a nőknek a férfiakkal, a fiataloknak a felnőttek
kel egyenlő, igazságos életlehetőségeiért —  az emberiség jövőjéért 
fáradoznak, küzdenek, dolgoznak, győznek és buknak el nevesek 
és névtelenek, mozgalmak és irányzatok, a jövője tudatára ébredt 
emberiség legjobbjai. Ezeken a területeken alakul ma világunk jö
vője !

Igen, a jövő felé  fordult világban élünk. A  ma embere nem 
a múltba néz, hanem a jövő lehetőségeinek örül —  ismerni és for
málni akarja, képes is, a maga és világa jövendőjét.

A  tradicionális keresztyénség krízise

Amennyire érdekes és megszívlelendő ez a világ-analízis, any- 
nyira súlyos és komolyan veendő szavakat mond Moltmann az 
egyház és a keresztyén hit „ájultságáról” , „tehetetlenségéről” eb

2 Moltmann, Jürgén: Gott in dér Revolution. Evangelische Kommentáré. 1968,
10. 565. lap.
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ben a forradalmi módon átalakuló világban. Közelebbről két vo
natkozásban látja a hagyományos keresztyénség, a hagyományos 
hit válságát.

Egyfelől a kizárólagosan a „másvilági Isten”  és a „ másvilági 
élet”  felé forduló hit krízisében. A  mai ember itt él a földön. A  
saját élete és a világ emberibb jövője kiformálásával van elfoglal
va. Idegen és távoli, érthetetlen számára az az Isten, aki csupán 
„kívül van ezen a világon”. Nem tud mit kezdeni azzal a fajta hit
tel, amely kiszakítaná a jelen feladataiból és a világ földi jövőjén 
munkálkodásból. Erre az Istenre mondja a mai ember Feuerbach- 
hal és Nietzschével, de néhány mai radikális teológussal is, hogy 
„Gott ist tót” —  ez az Isten halott.

Másfelől súlyos krízisben van az a fajta keresztyén hit is, amely 
csak a múlt felé  fordul. Bezárkózik a Biblia kétezer év előtti vilá
gába, nem akar tudomást venni a mai világról. Istene a „múlt Is
tene”. Idegenül, sőt ellenszenvvel áll meg a kialakuló, kiformálódó 
jövő világa előtt. Mint Moltmann megjegyzi, az ilyen hit egy „meg
kövesedett világ” börtönében él.

Igazat kell adnunk Moltmann éles kritikájának: a csak a más
világhoz és csak a múlthoz tapadó hit és keresztyénség ma súlyos 
krízisben van. „Mindenütt a világon találkozunk a keresztyénség 
önmagán belüli krízisével. A  régi világ elmúlt, de az új még nem 
kezdődött el —  mondják fekete és fehér, amerikai és európai gyü
lekezetekben. Ezért veszítik el az egyházak számos helyen a ke
resztyénség monopóliumát. Sokan elhagyják az egyházat, mert ke
resztyén hitüket csak az elnyomottakkal és lázadókkal való szo
lidaritásukban tudják igazán élni. De a keresztyén hit is elveszti 
mozgatóerejét a történelemben. Sokan a keresztyénséget magát is 
teljesen elhagyják azért, mert semmilyen erőt sem találnak benne 
a jövő irányában. Az új embert, az új közösséget és gyakran az 
új isteneket is másoknál keresik”.3

Kíméletlenül, kegyetlenül éles kép —  az elevenünkbe vág! De 
vajon valóban ez-e az egyetlen és igazi keresztyénség? S itt követ
kezik Moltmann szerint a mai kor keresztyénségének nagy, szük
ségszerű „kopernikusi fordulata”, amely teológiájának rendkívüli 
hatását is magyarázza. Csak a tévesen, egyoldalúan értelmezett ke
resztyén hit és keresztyénség van válságban! Az igazi Isten-hit: a 
jövő útján előttünk járó, népét a jövőbe vezető Isten hite. Az igazi 
keresztyénség: az Isten országa reménységével a jelen világot job
bá, emberibbé, igazabbá formáló és a jövő felé forduló, a magunk 
és világunk jövőjén munkálkodó keresztyénség! Isten a jövő Is
tene. A  hit a jövő formálása. Nézzünk ezeknek a fontos kijelenté
seknek a mélyére.

3 Moltmann, Gott in dér Revolution, 566. lap.
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Az igazi, eleven hit —  mondja Moltmann, Kálvint idézve —  
szembeszegülés a szenvedés és a halál tapasztalati valóságával, és 
szilárd rátámaszkodás Isten ígéreteire, az élet és a jövő teljessége 
felől. Ezért a bizalmon alapuló reménység a hit leglényegesebb al
kotóeleme. A  legnagyobb bűn pedig a kétségbeesés, a lemondás. A  
hivő reménység a legreálisabb magatartás is: csak ez veszi komo
lyan azokat a reális lehetőségeket, amelyek a jövőben előttünk 
állnak és arra hívnak, nyújtsuk ki utánuk a kezünket, valósítsuk 
meg őket.

A  keresztyének a Szentírás szerint olyan emberek, akiknek 
„reménységük van”, Ef 2,12; 1 Thess 4,13. Éppen ez a jövő felé 
fordulás, ez a rem énységgel telt hit a „keresztyénség nagy, prófé
tai ereje” , amelyet a múltban nem merítettünk ki eléggé, mert 
nem figyeltünk rá. Ezért vált sokszor idegenné az egyház, lett hon
talanná a keresztyén hit a jövőjén munkálkodó, világot átalakító, 
modern emberiségben.

Igaz-e Moltmannak ez a megállapítása, biblikus-e a keresztyén 
hitnek ez a látása? Kétségtelenül, mély bibliai igazságokat tár fel 
újra előttünk. Gondoljunk csak Isten ígéreteinek döntő fontossá
gára az Ötestamentumban, vagy az Isten országát váró reménység
re mindenütt az Újszövetségben és az őskeresztyénségben! A  leg
mélyebbre azonban akkor száll alá a Biblia mélységeibe, a kinyi
latkoztatás centrumához akkor jut el, amikor Krisztus feltámadása 
és a hit dinamikus rem énysége összefüggéseiről beszél. Krisztus 
feltámadása „új kezdet”, reménységünk legmélyebb forrása ebben 
a világban. A  keresztyén hit ki van feszítve Krisztus halála és fel
támadása, másfelől Krisztus vissza jövetele két pólusa közé. A  ke
resztyén ember nem a múltba nézve, „háttal a jövő felé”, sodródik 
a történelem árjában. Arcát a jövő felé fordítva megy előre a tör
ténelemben, tekintetét Krisztus vissza jövetelére és az örökélet vég
ső, nagy céljára függesztve. A  hit halála, ha „beleszürkülünk” a 
jelenbe, és nincs többé a jövőre irányuló reménységünk. Hitünket 
és életünket át meg át kell járnia a reménység hajnalpírjának, 
hogy biblikus hitté, igazi Krisztus-hitté legyen.

„Isten nem valahol a túlvilágban van, hanem jön hozzánk, és 
mint az Érkező van köztünk. A  teljes élet, az igazságosság és igaz
ság új világát ígéri, s ezáltal, ezzel az ígérettel ezt a világot ál
landóan kérdésessé teszi; nem azért, mintha ez a világ semmi lenne 
a reménykedő számára; hanem mivel még nem az, ami felől ígé
rete van.”4

A reménység a hit legfontosabb alkotóeleme

4 Moltmann, Theologie dér Hoffnung, 149. lap.
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A  rem énység a jelen világ átformálására indít

Itt érkezünk el a „reménység teológiája” második döntő alap
tételéhez, amely már nem annyira a jövőre, hanem inkább a je
lenre, nem annyira belső magatartásunkra, mint inkább a külső, 
körülöttünk levő világra vonatkozik.

Ez a második alaptétel Moltmannál így hangzik: „A  teológust 
nem az érdekli, hogy a világot, a történelmet, az emberi létet más
képpen magyarázza, hanem hogy azt átformálja, miközben az is
teni átformálásra várakozik.”5 Mert Krisztus eljövetelét nem lehet 
várni és remélni anélkül, hogy ez a várakozás és reménység át ne 
formálná jelenvaló életünket, magatartásunkat és egész cselekvé
sünket! És ezzel szorosan összetartozóan a világot, a társadalmat 
és történelmet is körülöttünk. „Túlságosan kevés, ha azt mondjuk, 
hogy Isten országának csak személyekkel van dolga (P. Althaus); 
mert egyfelől az igazságosság és béke a megígért Istenországában 
viszonyfogalmak, és az emberek egymás közötti és a dolgokhoz 
való viszonyulásaira vonatkoznak; másfelől az ember társadalom
nélküli személyiségének a gondolata puszta absztrakció”6

Találó hasonlatot használ Moltmann a reménység és a minket 
körülvevő világ viszonyára. „A  keresztyén reménységnek ez a vi
lág nem jelentéktelen váróterem a lélek mennyei utazására, hanem 
minden dolgok újjáteremtésének a színtere és a szabadság küzdő
tere. A  jelent nem szabad a jövő álmaival megüresíteni. A  jövő 
álmaival kompenzálni sem szabad egy üres jelent. A  remélt jövőt 
bele kell hozni a jelen ínségébe, és gyakorlati indítékká kell lennie 
a nyomorúság legyőzésére.”7 Másutt azt a hasonlatot használja, hogy 
a keresztyén reménység nem olyan, mint Minerva éjszakai baglyá
nak tágra nyitott szeme, amely csak nézi a világot; hanem olyan, 
mint a fénysugár, amely belevilágít a jövőbe.8

A  hit reménysége tehát —  és ez ismét igen lényeges vonás a 
„reménység teológiájában” —  nemcsak a magunk személyes üdvös
ségével törődik, hanem az életviszonyok megújításával, a szociális 
megújulással is: a világ, a társadalom rendjének humánus átfor
málásával. A  jelennek, a világnak a praktikus átformálása: ez a 
keresztyén reménység konkrét feladata. Mert ez a világ —  mondja 
Moltmann —  még nem a menny, önmagunk tökéletesítésének aka
dálytalan területe, ahogyan ezt az idealizmus tanítja. De nem is 
az „önelidegenedés pokla” , amint ezt a romantikus és egzisztencia
lista irodalom hirdeti. Ez a világ nem „kész világ”, hanem állan
dóan születőben, kialakulóban van: a gyakorlati lehetőségek világa, 
ahol nekünk, keresztyéneknek, az Isten országában várt és remélt 
igazságot, szeretetet és békét kell munkálnunk. Jézus is így csele
kedett: nemcsak beszélt az eljövendő Isten országáról, hanem a

5 Moltmann, i. m. 74. lap.
6 Moltmann, 1. m. 304. lap.
7 Moltmann, Gott in dér Revolution, 568. lap.
8 Moltmann, Theologie dér Hoffnung, 30. lap.
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bűnösök és vámszedők iránti szeretetben már itt a földön is gya
korolta, közel hozta ezt az igazságot.9

A  keresztyénség hosszú évszázadokon keresztül túlságosan 
csak az egyénnel, az egyéni élet kérdéseivel volt elfoglalva. A  ke
resztyén hit „nyitása” a társadalom, a világ jelé —  ez az az új vo
nás, amely ma világviszonylatban áthatja a keresztyén gondolko
dást, és olyan modernné, széles távlatúvá és időszerűvé teszi á  „re
ménység teológiáját”.

A keresztyének „pártos szeretete”

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az egyház és a keresztyé
nek nem lehetnek „semlegesek” a világban folyó küzdelemben, 
nem tetszeleghetnek a „mennyei döntőbíró” szerepében. Állást kell 
foglalniuk a szenvedők, a leigázottak, az emberségükben megalázot- 
tak ügye mellett.

A  múltban az egyház gyakran játszotta a „harmadik erő”, a 
„semleges plattform” szerepét azzal, hogy „sub spécié aeternitatis” 
minden világi konfliktus relatívvá és jelentéktelenné válik. Voltak 
idők, amikor az egyháznak ez a közvetítő szerepe valóban hasznos 
is volt, elősegítette a békét. „Ma azonban minden kétirányú és ál
talánosságban maradó felhívás a békére hatástalan, mint ezt VI. 
Pálnak az ENSZ-ben mondott beszéde is megmutatta. A  küzde
lemben álló pártfelek belefáradtak az elvont utalásokba a lelkiis
meretről, és sokszavú erkölcsprédikációkba. Az egyháztól sem 
transzcendens igazságokat várnak konfliktusaik megoldására. . .  
Isten szeretete és Krisztus embersége pártállást foglalnak el a 
megfáradtak és megterheltek, a megalázottak sérelmet szenvedők 
mellett”10.

Martin Luther King Krisztus-hite indítására a feketék és a 
szegények pártjára állt, szemben a fehér rasszizmussal és országa 
kapitalista társadalmával. Nem azért tette ezt, hogy bosszút álljon 
a fehéreken és a gazdagokon. Azért tette, hogy egyformán kiszaba
dítsa a feketéket és a fehéreket kölcsönös faji különbségeik okozta 
elidegenedésükből. A  fiatal Marx sem csak a kizsákmányolt prole
tariátus elidegenedéséről beszélt, hanem a kizsákmányolok elidege
nedéséről is. Nemcsak a kirabolt, hanem a rabló maga is megfosztja 
magát a saját emberségétől, embertelen emberré válik. Albert Ca
mus az emberséges forradalom alapelvét abban tárta fel, hogy a 
szolgák és uraik embertelen viszonya helyére a társadalomban olyan 
viszonyoknak kell lépniük, amikor megszűnik egyik embernek 
tárgyként való alárendeltsége a másikkal szemben, és az emberek 
emberként bánnak egymással.11

A  szeretet „pártos állásfoglalása” a szegények és szenvedők

9 Moltmann, Gott in dér Revolution. 568. lap.
10 Moltmann i. m. 569. lap.
11 Moltmann, ugyanott.
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ügye mellett nem a keresztyén szeretet univerzálizmusának a meg
tagadása —  mondja Moltmann — , hanem ebben a dialektikus el
lentmondásban valósul meg éppen a keresztyén felebaráti szeretet 
egyetemessége.

A  rem énység inkarnációja a világban

Így élni, ilyen aktív módon és önfeláldozó spontaneitással a 
felebarát és a társadalom javáért, a világ jobb és humánusabb jö
vőjéért reménytelenül nem lehet, csak reménységgel eltelve a jövő 
iránt. Másfelől lehetetlen, hogy az élő keresztyén reménység a jót, 
igazat és teljes emberséget csakis Isten eljövendő országától várja, 
és ne próbálja az elérhető legtöbbet megvalósítani abból már a je
len világban.

A  földi hivatás a reformáció teológiája szerint a mennyei örök
ségre elhívatásunk, reménységünk erőiből táplálkozik. Mennyei el- 
hívatásunk egy és közös; de reménységünk, szeretetünk inkarná
ciója, konkrét alakot öltése a földi hivatásokban, a különböző élet- 
és feladatkörökben megy végbe. Egyház, állam, gazdasági élet, 
családi élet —  ezekben az életrendekben kell reménységünknek és 
szeretetünknek konkrét alakot öltenie, megvalósulnia.

Az Ágostai Hitvallás XVI. cikke nyomán („séd maximé postu- 
lat conservare tamquam ordinationes Dei”) a protestáns hivatás-eti
ka mindig erősen konzervatív jellegű volt, feladatát a földi viszo
nyok, hivatások, tradicionális rend engedelmes betöltésében látta 
inkább. Ezeknek a „rendeknek” a történeti átformálását azonban 
átengedte az uralkodó történelmi hatalmaknak a világban.

A  keresztyén reménység uralomra jutása a keresztyének földi 
magatartásában azonban éppen ennek az ellenkezőjét jelenti. Nem 
a megalkuvást és kiegyezést a jelen bűneivel, a világban megjelenő 
igazságtalansággal és embertelenséggel; hanem a szeretet aktív 
síkraszállását „a földi viszonyok humanizálásáért, a jog és igazság 
megvalósításáért, az eljövendő isteni igazságosság fényében”12

„A  világot megváltoztató szeretetet a világot legyőző remény
ség hordozza”.13

Nem foglalkozhatunk itt most részletesebben Moltmann teoló
giai gondolatrendszerének kritikájával. Mert hiszen —  mint min
den új, szenvedélyes kritikai állásfoglalás —  Moltmann „remény
ség-teológiája” sem mentes az egyoldalúságtól. így szinte kizárólag 
a jövőt tartja fontosnak; és nem veszi figyelembe, hogy a keresz
tyén hit legalább olyan erősen gyökerezik a történeti múltban, 
Jézus golgotai kereszthalálának és a húsvéti feltámadásnak esemé
nyeiben, mint az Isten országa teljességére aktív, cselekvő módon 
várakozó reménységben. Itt lenne kiigazítanivaló, a bibliai igéhez 
való hűség és a bibliai teljesség tekintetében.

12 Moltmann, Theologie dér Hoffnung, 312. lap.
13 Moltmann, Gott in dér Revolution, 571. lap.
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De ha nem is a teljesség az amit nyújt, mégis időszerű és na
gyon fontos szentírási igazságot szólaltat meg teológiájában. Azt, 
hogy a keresztyén Isten-hit és a Krisztusba vetett reménység nem 
álmodozókká tesz, nem kiszakít minket a világból és jelen éle
tünkből. Hanem ellenkezőleg, a „reménység hite” : dinamikus, reá
lis és igaz emberi magatartás, mely képessé tesz a világ, a társada
lom, az emberi élet formálására. Isten előttünk jár mint felhő és 
tűzoszlop a történelem útján, elküldve minket a szeretet konkrét 
teendőire mai világunkban. Hinni nem csupán annyi, mint üdvös
ségünk dolgaival foglalkozni. Hinni azt is jelenti: jobban szeretni 
embertársainkat, a szegények és szenvedők ügye mellé állni, igaz
ságosabb és emberségesebb világért fáradozni. Krisztus szeretetével, 
Isten országa reménységével.

Dr. Nagy Gyula

Megjelent

D. KÁLDY ZOLTÁN:

Ú J  Ú T O N
című könyve

Ára: 135,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon



K rónika

Dékáni jelentés az 1969-70. tanévről
Tovább

Az 1969-70. tanulmányi esztendő Akadémiánk számára is a törté
nelmi évfordulók, a megemlékezések éve volt. Jeléül annak, hogy a 
lelkészképzés és nevelés intézménye s a teológiai tudomány művelésének 
intézményes szerve benne él hazánk, népünk, magyarhoni evangélikus 
egyházunk életközösségében. Sorsközösségben, a felelősségvállalás és a 
szolgálat közösségében. S legszélesebben az emberiség, a föld lakóinak, 
az így értelmezett ojkumenének a közösségében is.

Negyedszázada szabadult fel hazánk — így emlékeztünk meg az 
évfordulóról, többször is, többféle összefüggésben, különféle alkalmak
kor. Nem árt, ha most megemlékezéseinkre, ünneplésünkre visszate
kintve s mintegy megállva összefoglaljuk s elménkbe vesszük: mi is 
történt voltaképpen, mit jelentett a felszabadulás, miből s mire szaba
dultunk fel?

Hazánk számára 1945. április 4-én gyakorlatilag véget ért a II. vi
lágháború. Megszűnt az állandó életveszedelem tudatának négyéves szo
rítása, aggódás és rettegés, bombatűzzel vereslő éjszakák s nélkülözéses 
nappalok, mérhetetlen anyagi és szellemi értékek pusztulása, harcme
zőkön elvéreztetett magyar seregek értelmetlen áldozata, pincékben 
átvészelt ostromok rettenete, fasiszta elnyomás és nyilas terror, — mind
ez megszűnt, elmúlt, mint egy lidércnyomásos álom. Persze, hogy nem 
álom volt, hanem véres valóság, annak eltörölhetetlen nyomait hor
dozzuk mai napig. Mégis, akkor milliók szívéből szakadt fel a sóhaj: 
végre, vége! Vége a háborúnak!

Ennél azonban sokkal több történt. Végétért visszavonhatatlanul 
egy történelmi korszak a magyar nép életében. Közelesen s konkrétül 
lejárt a Horthy-korszak 25 esztendeje, az ellenforradalmi Magyarország 
kora, amelyben visszaléptünk Ferenc József korszaka mögé, szinte egy 
kissé a középkorba, múzeumként és eleven anakronizmusként Európa 
közepén. Ezen túlmenően azonban páratlan, döntő politikai, társadalmi 
fordulat következett be: történelmünk legszebb hagyományaihoz, népi 
felkelésekhez, nemzeti szabadságharcokhoz kapcsolódva a „feltámadott 
tenger”, a nép vette kezébe sorsát, úrrá s gazdává lett honában s így 
kezdett az újjáépítéshez. Nem pusztán háborús romok eltakarításáról 
volt szó, hidakról és házakról, hanem alapvető társadalmi struktúrák
ról, egy nép gondolkodásának, szemléletének gyökeres megváltozásá
ról : a szocializmus felépítéséről, az emberiség leghaladóbb politikai, 
gazdasági rendszerének megvalósításáról. Erre szabadultunk fel s ha 
a súlyos, nehézveretű szó: történelmi valahol okkal alkalmazható, úgy itt 
helyénvaló. Történelemformálás tanúi lehettek azok, akik e negyedszáza
dot megélhették.

Ebben a történelmi változásban benne formálódott egyházunk is. 
Megkereste és megtalálta helyét s szolgálatának lehetőségét és módját 
a szocializmusban. Történelmi dokumentuma — a szó itt is helyén való —
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ennek az egyezmény, amelynek megkötéséről, a húszéves évfordulóról, 
éppen a múlt év decemberében emlékeztünk meg. Az egyezmény adott 
keretet, medret az új társadalmi rendben kialakuló egyházi szolgálat
nak, amely azóta eljutott az útkeresés szakaszából a megtalált helyes 
úton való járáshoz. Találóan mondja Káldy püspök a Lelkipásztor ezévi 
januári számában írt „Együtt ünnepelünk” c. cikkében: „A  mi egy
házunk számára is történelmi és egyháztörténelmi sorsforduló volt 
1945. április 4-e. Ez a sorsforduló óriási lehetőségeket adott az egy
házaknak, köztük a mi evangélikus egyházunknak is, hogy mankóitól 
megszabadulva a maguk lábára álljanak és próbáljanak meg saját lét
alapjaikra támaszkodni. Ki merem mondani: a történelmi és egyház
történeti sorsforduló arra adott „sánszot” , hogy az egyház egyház le
gyen”. Ezzel a nagy, Isten kezéből kapott lehetőséggel szerettünk volna 
élni Akadémiánknak ebben a tanulmányi évében is. Előadásainkban, 
szemináriumi munkánkban igyekeztünk többek között felmérni egy
házunk negyedszázados útjának tanulságait, teológiai s az ebből folyó 
politikai felismeréseit s kerestük azok tudományos feldolgozásának és 
gyakorlati érvényesítésének módjait. Eközben úgy láttuk, sajátosan idő
szerű feladatunk volt ebben az évben a hazafias nevelés, az igazi 
patriotizmus értékeinek felmutatása, az internacionalizmusnak, a népek, 
nemzetek békés együttélésének, szolidaritásának összefüggésében. Hall
gatóink már ahhoz a nemzedékhez tartoznak, amely a felszabadult ha
zában született. El kell jutniok ennek a szocializmust építő hazának 
minél teljesebb megismerésére és megbecsülésére. Teljesen igaza van 
Ottlyk püspöknek, amikor a Lelkipásztor ez évi áprilisi számában le
szögezi: „A  hazaszeretet fokmérője országunkban a becsületesen vég
zett munka. Ez a méltó magatartás a felszabadult hazában” . — Hall
gatóink számára ez először, másodszor és harmadszor is tanulást jelent. 
Az az örvendetes tapasztalatunk, hogy egyre inkább értik ezt a rájuk 
váró feladatot, annak felelősségét és elkötelezését. Csak örülhetünk 
annak, hogy a magyar ifjúság egészétől, nagy többségétől távol áll a 
nyugati országok ifjúságának álforradaími, anarchisztikus lázongása, 
minden rendet, tekintélyt elvető, romboló és magát negációkban kiélő, 
meddő magatartása. Ez éppen a kapitalista társadalomnak mély vál
ságát, szorongó életérzését, igazi életcélt, programot nem ismerő této
vázását leplezi le és fejezi ki. A diakónia útját járó egyházunk világos 
célt mutat az evangélium szolgálatára készülő fiataloknak: az áldo
zatos munka, a maguk dicsőségéről, előnyéről lemondó, Krisztus nyom
dokát követő élet útját. Erre az útra szerettünk volna rámutatni és 
elindítani a reánk bízottakat ebben a tanévben is.

Ökumenikus kapcsolataink

Akadémiánkat ebben a tanulmányi esztendőben is meglátogatta a 
világkereszténység több, hazánkban megfordult személyisége. így láto
gatást tett az Akadémián dr. Niklot Beste mecklenburgi püspök, Victor 
Hayward az Egyházak Világtanácsának genfi központjától, dr. Paul 
Hansen a LVSZ titkára. Akadémiánk doktora, Theodor Bachmann prof. 
a LVSZ Am. biz. titk. és még többen mások.

Ebben az összefüggésben említjük meg az Akadémia professzorai
nak tudományos és közegyházi szolgálatait is, mert azok több vonat
kozásban ökumenikus jellegűek is voltak.

Dr. Fabiny Tibor professzor f. év januárjában a Hallei Egyetem 
Teológiai Fakultásán tartott vendégelőadást és egyháztörténeti kutató
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munkát végzett az ottani könyv- és levéltárban. — Dr. Nagy Gyula 
professzor 1969. júliusában az EVT „Egyház és Társadalom” bizottságá
nak ülésén Zürichben és a LVSZ szociál-etikai konferenciáján Baden- 
ban (Ausztria), augusztusban a LVSZ ökumenikus intézete nemzetközi 
teológiai szemináriumán vett részt Strassburgban. Szeptemberben a ju
goszláviai országos evangélikus egyház lelkész-ülésén tartott előadást 
Üjvidéken. Októberben a KBK bizottsági ülésén, Eisenachban, novem
berben az Európai Egyházak Konferenciájának második munkabizottsá
gának ülésén vett részt Gwattban (Svájc). Áprilisban az EVT és Vatikán 
Tanulmányi Világkonferenciáján Badenben, és az Európai Egyházak 
Konferenciájának Bizottsági ülésén Siófokon, továbbá májusban ugyan
ennek a szervezetnek elnökségi ülésén Hollandiában vett részt. Már
ciusban a Hazafias Népfront papi békegyűlésén tartott előadást Kecske
méten és több hazai gyülekezetben szolgált előadással vagy igehirde
téssel.

Dr. Pálfy Miklós professzor 1969 szeptemberében egyházunk kül
döttségének tagjaként Münchenben járt Dietzfelbinger püspöknél. 
Ugyanez év decemberében az EVT segélyügyi bizottságának ülésén vett 
részt Genfben, 1970 januárjában egy ökumenikus világkonferencián 
Montreuxban, februárban a frankfurti Ökumenische Zentrale Konferen
ciáján Herrenalb-ban, márciusban az Evangélikus-Református párbeszé
den Leuenbergben (Svájc), áprilisban a nyugat-németországi KBK regio
nális bizottságának ülésén Frankfurtban. Több hazai gyülekezetben szol
gált előadással és igehirdetéssel.

Dr. Prőhle Károly professzor 1969 július és augusztusban Rómában 
járt az Egység Titkárságon, majd Moshiban Tanzániában (Afrika) az 
EVSZ teológiai bizottságának ülésén. Augusztusban a Bossey-i ökume
nikus Intézet ifjúsági konferenciáján tartott előadásokat, szeptember 
1—november 18-ig az Amerikai Egyesült Államokban járt körúton, ahol 
számos konferencián vett részt, illetőleg teológiai főiskolákon tartott 
előadást. Áprilisban és májusban professzorcsere keretében vendégelő
adást tartott a finnországi Helsinki és Turkui Egyetemeken, majd Upp- 
salában tartott előadást. Márciusban a Hazafias Népfront papi béke
gyűlésén tartott előadást Szombathelyen.

Dr. Vámos József professzor 1969 szeptemberében az I. Európai 
Teológus Kongresszuson vett részt Wienben, 1970 áprilisában pedig KEK 
siófoki konferenciáján. Két ízben tartott előadást papi békegyűléseken, s 
több hazai gyülekezetben szolgált.

Dr. Selmeczi János igazgató papi békegyűlésen tartott előadást 
Tatabányán és teológus-napok keretében több hazai gyülekezetben 
szolgált.

Dr. Groó Gyula professzor 1969 októberében Rostockban részt vett 
a Nemzetközi Gyakorlati Teológiai Konferencián, papi békegyűlésen elő
adást tartott Győrött, Lelkészi Munkaközösségi üléseken előadást tartott 
a Somogy—Zalai, Borsod—Hevesi és Budai Egyházmegyékben, és több 
hazai gyülekezetben szolgált előadással vagy igehirdetéssel.

Akadémiánk professzorai valamennyien részt vettek az LVSZ Porto 
Alegre-i nagygyűlésének hazai anyagát előkészítő biztottságban.

Dr. Pálfy Miklós ebben a tanévben is folyamatosan részt vett az 
Ötestámentomi Bibliafordító Bizottságban mint annak elnöke. Vala
mennyi professzorunk tagja az Evangélikus Élet szerkesztő bizottságá
nak. Dr. Prőhle Károly a Lelkipásztor szerkesztője.
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Akadémiánk élete

A  tanulmányi munka Akadémiánkon a megszokott keretek között 
folyt. Az előadásokban és a szemináriumi munkában igyekeztünk a 
teológiai tudomány egyes diszciplínáinak legidőszerűbb kérdéseivel fog
lalkozni. Ennek szemléltetésére megemlítek néhány előadáscímet, illető
leg szemináriumi témát: Keresztyén hit és fejlődéselmélet, A magyar 
perikóparend ótestámentumi textusainak megértése és az igehirdetés, 
A modern teológia időszerű vitakérdései, Egyházunk a Horthy-korszak- 
ban, Az egyház és állam közötti egyezmény, Lelkipásztori szolgálat a 
magyar társadalomban, Az egyetemes papság elve a gyülekezeti szol
gálatban, Az egyház és a társadalom kapcsolatának alakulása.

Ebben a tanévben is tartottunk hallgatóink látókörének tágítása 
céljából fórum-előadásokat. Előadást tartott dr. Zsebők Zoltán a Ra
diológiai Intézet igazgatója, szaktudománya tárgyköréből, Zay László 
szerkesztő, a Modern sajtóról, dr. Bukocszky Ferenc professzor Afriká
ról, dr. Szalatnay Rezső író: a Hazafiasságról az irodalomban, dr. Ká
dár Imre professzor: a Második Vatikánum utáni katolicizmusról, dr. 
Kulin György csillagász: Földünk keletkezéséről és az űrkutatásról. 
Hallgatóink saját rendezésében tartottunk a fórum keretében megem
lékezést a vecsési evangélikus templom felrobbantásáról és ezzel kap
csolatban a fasizmus rémtetteiről, ugyancsak tartottunk Radnóti Miklós 
költő mártírhalálának 25 éves évfordulójáról és a II. világháború be
fejezésének évfordulójáról megemlékezést. Ez utóbbi alkalmakkor az 
előadást a dékán tartotta.

Hallgatóink létszáma ebben a tanévben 30 volt, és volt egy finn
országi ösztöndíjas hallgatónk is.

Teológus Otthonunk vezetője az első félévben dr. Nagy Gyula 
professzor volt, a II. félévtől kezdve pedig dr. Selmeczi János igazgató. 
22 hallgatónk lakott az Otthonban és élvezett teljes ellátást, a kinnla- 
kásra engedélyt kapott 8 hallgató, az ebédet szintén az Otthonban kapta. 
A hetenként megtartott Otthon-órákon előadás-sorozatban emlékeztünk 
meg hazánk felszabadulásáról és egyházunk 25 éves szolgálatáról. Elő
adók voltak: ÍD. dr. Ottlyk Ernő püspök, dr. Groó Gyula dékán, dr. Pálfy 
Miklós professzor és D. Korén Emil esperes, püspökhelyettes.

Ezenkívül megemlékeztünk időszerű egyházi és nemzetközi ese
ményekről. így a Lenin centenáriumról is. Mint azelőtt is a napot a 
hallgatók reggeli áhítattal kezdték és esti áhítattal zárták be. Húsvét 
előtt közösen vettek úrvacsorát. Jól sikerült és gazdagodást jelentett az 
egynapos esztergomi kirándulás. Június elsejéig 132 szupplikációs szol
gálatot végeztek hallgatóink, szép anyagi és erkölcsi eredménnyel. 
Teológus-napokat tartottak az igazgató vezetésével ősszel Gyónón és 
Felsőpetényben, tavasszal pedig Balassagyarmaton, valamint 4 budapesti 
és 1 vidéki gyülekezetben szolgáltak gyülekezeti esten az igazgató veze
tésével. Több hallgató rendszeres szolgálatot végzett egyes budapesti 
gyülekezetben.

örvendetes jelenség gyülekezeteink felelősségének megéledése a 
lelkészképzés iránt. Ennek jele, hogy már ebben a tanévben egy-egy 
ösztöndíjat biztosított a Budavári egyházközség, a Budai Egyházmegye, 
a Deák téri Egyházközség, a Tolna—Baranyai Egyházmegye és a 
Nyugat-Békési Egyházmegye. A következő tanévtől 4 ösztöndíjat biz
tosít a Tolna—Baranyai Egyházmegye és egyet a Nógrádi Egyházmegye, 
s további segítséget biztosítanak a fent említett egyházi testületek is.

481



A Budapesti Szlovák Egyházközség 2 szlovákul tanuló hallgatónak 
adott rendszeres havi támogatást.

Megragadom az alkalmat, hogy dékáni jelentésemben kifejezzem há
lás köszönetemet a tanári kar és a hallgatóság nevében is mindazoknak, 
akik ebben a tanévben is erkölcsi, szellemi és anyagi támogatásukkal 
segítségünkre siettek és kifejezték megértő érdeklődésüket munkánk 
iránt. Így elsősorban hálás köszönetét mondok egyházunk püspökei
nek és minden tisztségviselőjének, az Állami Egyházügyi Hivatalnak, 
személy szerint is Grnák Károly főosztályvezető úrnak, Straub István 
főosztályvezető-helyettes úrnak, dr. Pozsonyi László főelőadó úrnak 
megértő segítségéért, értékes támogatásáért. Megköszönöm gyülekeze
teink szerető gondoskodását, érdeklődését, áldozatát és imádságát. A 
megtapasztalt szeretet mindig megszégyenít, de felemel és megerősít. 
Elvégzett munkánkra visszatekintve pedig csak azt mondhatom: miénk 
orcánk pirulása, s egyedül Istené minden dicsőség.

Évfordulók, megemlékezések, visszatekintés és számvetés jegyében 
állt e tanulmányi esztendő mondottuk bevezetőben. Szükséges és hasz
nos mindez, de célját téveszti, ha nem lendít előre, új feladatok felé. 
Tovább, tehát előre, még jobban végzett szolgálatokra indulva — ez 
lehet csak a tanulság számunkra ezúttal is.

Lukács evangélista feljegyzése szerint (9, 62) Jézus a követésére 
nyomába szegődő tanítvány jelölteknek, akik különféle kifogásokkal ha
logatták a döntést, ezt a kemény figyelmeztetést adta: „Aki az eke 
szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára”. 
Minden földművelő tudja, akár hámos jószág után tartja az eke 
szarvát, akár traktor nyergében ül, hogy egyenes barázdát csak előre
tekintve, a célt szem előtt tartva húzhat. Csak bizakodással, remény
séggel előre nézve, a jövő feladataira készülve lehet szolgálni az egyház 
Urát. Ha valamiben előbbre juthattunk e szolgálatban az elmúlt tan- 

esztendő során, azért egyedül Neki, Jézus Krisztusnak adassák hála
adás és dicsőség. Tőle kérünk erőt, világosságot, hogy bátran és in
gadozás nélkül haladhassunk ebben a szolgálatban — tovább.

Dr. Groó Gyula
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Könyvszemle

H y m no l o g i o n
(Magyar ortodox énekeskönyv)

A Magyar Ortodox Adminisztratúra kiadása, Budapest, 1969.
I—II. kötet, 551 +  509 lap.

A második világháború után megalakult kicsiny Magyar Ortodox 
Egyház élniakarását és fejlődését mi sem mutatja jobban, mint az a 
tény, hogy az elmúlt 15 év alatt sorra jelentette meg magyar fordítás
ban az istentiszteleti élethez nélkülözhetetlen liturgikus könyveket. 1955- 
ben jelent meg a Liturgikon (Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul 
és az Előreszentelt adományok isteni liturgiája összevont typikonokkal1), 
1956-ban az Imakönyv az ortodox keresztyének számára, 1959-ben az 
Evhologion (rituálék, szertartások lelkészek és kántorok részére), 1969 
végén pedig két hatalmas kötetben — mely együttesen több, mint 1000 
oldal — igen tetszetős formában megjelent a Hymnologion, a magyar 
ortodox énekeskönyv.

Az ortodox istentiszteleti énekek mások, mint a mi gyülekezeti éne
keink. Zsoltárversek, Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek és Szűz Mária 
dicsőségét, valamint a próféták, apostolok, szentek és mártírok csele
kedeteit dicsőítő himnuszok, liturgikus szövegek, amit kezdetben a gyü
lekezet és a kar felváltva énekelt, később a gyülekezet szerepét egy má
sik kar vette át, s szükség esetén a két kart a két kántor is helyettesít
heti. Ezek a szövegek és velük együtt dallamaik is az első nyolc század
ban alakultak ki. A bizánci költők, akik ezeket a himnuszokat költöt
ték — kevés kivételtől eltekintve — nem az előttünk ismert antik, sem 
pedig a középkori költészetben kialakuló többé-kevésbé rímes versfor
mában írták himnuszaikat, hanem látszólag kötetlen prózában, amelyről 
csak a legújabb filológiai kutatások állapították meg, hogy tulajdonkép
pen költészetről van szó. Ezeknek az énekeknek a gyűjteménye 15 ha
talmas kötetet tesz ki, amelynek lefordítása nemcsak lehetetlen, hanem 
szükségtelen is, hiszen vannak olyan énekek, amelyeknek éneklésére a 
paróchiális templomokban sohasem kerül sor, csak a kolostorok isten
tiszteletein veszik sorra az összes liturgikus éneket. Éppen ezért a Ma
gyar Ortodox Egyház a többi kisebb ortodox egyházak mintájára ahhoz 
a módszerhez folyamodott, hogy a 15 kötet énekeiből egy kivonatos ének
antológiát készített, s ezt fordította le magyar nyelvre.

A Hymnologion két kötete kilenc részt foglal magában:
1. A Horologion2 az esti és hajnali istentiszteletek (elsősorban a 

szombat esti és ünnep előesti, valamint a vasárnapi és ünnepi hajnali 
istentiszteletek) énekeit és az imaórák változatlan részeit tartalmazza az 
egyes alternatív részek feltüntetésével.

2. Okíoihosz-ban találhatók a pünkösd utáni vasárnaptól a következő 
nagyböjti időszakig a szombatesti, vasárnap hajnali és vasárnapi isten
tiszteletek énekei nyolc váltakozó ciklus (hang) szerint.
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3. Az Általános Minea3 olyan énekeket tartalmaz, amelyek bármely 
szent, próféta, apostol, vagy vértanú stb. ünnepi szolgálatában énekelhe
tek. Olyan liturgikus énekekről van tehát szó, amelyek — az ünnep 
kisebb jelentőségénél fogva — nem kerülhettek be az Ünnepi Mineába, 
azonban úgyszólván állandó szükség van rájuk. Az Általános Minea a 
görög liturgikus irodalomban teljesen ismeretlen fogalom, csak a kivo
natos énekeskönyvekben alakult ki kényszerűségből. Az itt lefordított 
énekszövegek szétszórtan lelhetőek meg a görög Minea 12 vaskos köteté
ben.

4. Az Ünnepi Mineában a dátumhoz kötött nagy ünnepek (pl.: kará
csony, vízkereszt stb.), valamint több kiemelkedő szent, próféta, apos
tol, vértanú stb. ünnepeink értékkincsét találjuk meg szeptember 1-től 
— az ortodox egyházi esztendő kezdetétől — augusztus 29-ig..Ennek a 
résznek a végén kaptak helyet mindazoknak az ünnepi kánonoknak4 
közös tropárionjai5, amely kánonoknak csak az irmoszai6 és katavassziái7 
találhatók a hajnali istentiszteletben.

5. A TriodionS magába foglalja a legfontosabb nagyböjti énekeket a 
farizeus és vámszedő vasárnapjától (böjt 1. vasárnapja) kezdve egészen 
a nagyszombat éjféli istentiszteletig. Ebben a részben találhatók töb
bek között Krétai Szent András9 kánonja, valamint az ismeretlen szer
zőtől származó Akathisztosz Hymnusz (dicsérő ének Isten Szülőjéhez), 
amely a VII. századi bizánci költészetnek a legértékesebb gyöngyszeme.

6. A Pendikosztárion10 a Húsvét vasárnapjától Minden szentek va
sárnapjáig (Pünkösd utáni vasárnap, nálunk Szentháromság vasárnapja) 
terjedő vasárnapok és ünnepek teljes énekkincsét öleli fel.

7. A Függelék azokat a liturgikus énekeket foglalja magában, ame
lyek gyakori, illetve változó előfordulások folytán külön helyet igényel
nek. Ilyenek: a föltámadási theotokiomok11, exaposztilárionok12, bűnbá
nati énekek, háromság énekek, fényénekek, stb.

8. A Pszaltirion a 150 Zsoltárt tartalmazza 20 zsoltári kathizmára13 
osztva az ortodox szertartási előírásoknak megfelelően. A zsoltárfordí
tások alapja a Szeptuaginta, azért egyes helyeken a héber szöveg alap
ján készült fordításoktól jelentősen eltérnék14.

9. A Typikon tartalmazza a főbb istentiszteletek typikonjait a kata- 
vassziák sorrendjét, a tropárionok és kondákionok15 éneklési rendjét, ál
talános Szentírási olvasmányokat és az ünnepi naptárt.

A Hymnologionhoz nincs kotta. A dallamfeldolgozás illetve a magyar 
ortodox egyházi éneklés kialakításának óriási munkája most van fo
lyamatban. Az alapelv az, hogy a bizánci formákat ültetik át leegysze
rűsített formában16, ha szükséges, inkább a dallamokon változtatnak 
kissé, de a szöveghez, amelyek a teológiai tartalmat őrzik, igyekeznek 
hűségesek maradni. A liturgia dallamfeldolgozása már megtörtént, a 
nagy ünnepek énekei is már készen vannak. A teljes dallamfeldolgozás 
még nagyon sok időt vesz igénybe.

Az énekszöveg lefordításának szizifuszi munkáját dr. Berki Feriz 
esperes-adminisztrátor, szinte teljesen egyedül végezte. Tíz esztendő fá
radhatatlan munkájának gyümölcse a nyelvi szempontból is szinte ki
fogástalan és irodalmi szintet megütő fordítás. Különösen Krétai Szent 
András kánonjának és az Akathisztosz Hymnusznak fordítása éri el az 
igazi műfordítás színvonalát. Nagy jelentőségű a mű abból a szempont
ból is, hogy ez tartalmazza a Szeptuaginta alapján készült első magyar 
zsoltárfordítást. A Magyar Biblatanács Ószövetségi Szakbizottsága a 
zsoltárfordítás szuperrevíziójánál bizonyára nagy haszonnal tudja hasz
nálni ezeket a fordításokat.

484



Van néhány kifejezés, amely protestáns fülek számára szokatlan. El
sősorban ilyen az Amin és az Alliluja. Mivel az étát egyes helyeken 
már az újszövetségi korban is i-nek ejtették, a görög nyelvi területen 
ez a kiejtés lett általánossá és elterjedtté. Mindennek ellenére azonban 
evangélikus lelkészek és hívek is igazi lelki gazdagodással forgathatják 
a Hymnologiont.

Testvéri szívvel kívánjuk, hogy az új énekeskönyv az ortodox gyü
lekezetekben végezze el áldott szolgálatát a hívek üdvösségére és Isten 
dicsőségére.

Dr. Selmeczi János

JEGYZETEK

1. Typikon: liturgikus könyv, amely tartalmazza az összes istentisztelet mene
tére vonatkozó szabályokat és útmutatásokat.

2. Horologion: a hórák könyve, az ortodox hagyomány szerint tartandó napi 
hét istentisztelet liturgikus énekei.

3. Minea: liturgikus énekgyűjtemény, amely az év hónapjainak száma szerint 
12 kötetből áll, és felöleli az összes állandó ünnepekre, valamint a naptári köz
napokra rendelt templomi énekeket.

4. Kánon:'liturgikus szóhasználatban a kánon 9 ódából álló magasztaló éneket 
jelent, amelynek minden ódája több tropárionból áll. Tartalmuk szerint az első 
8 óda ószövetségi, a 9. pedig újszövetségi vonatkozású. A kánon 6. ódája utáh 
éneklik a kondiákont és az ikoszt. Minden ünnepnek saját esetleg két kánonja 
is van. A legtöbb kánon csonka, amennyiben a második ódája hiányzik, csak a 
nagyböjti időszakban találunk a kánonokban második ódát. Ennek oka az, hogy 
a második óda különösképpen bűnbánati jellegű.

5. Tropárion: rövid, változó ének, amely a mindenkori ünnepet, vagy ünnepelt 
szentet méltatja. A hajnali istentiszteleteken énekelt kánonok tropárionokból van
nak összeállítva.

6. Irmosz =  rend, sor. A kánon minden ódájának első tropárionja, amelynek 
dallama mintául szolgál az óda többi tropárionjának énekléséhez.

7. Katavasszia =  lejövetel. Ugyanazt jelenti, mint az irmosz. A katavasszia ki
fejezés valószínűleg akkor keletkezett, amikor a kánon tropárionjait éneklés helyett 
csak olvasni kezdték és csak az irmoszt énekelték, megismételve azt minden óda 
végén. Az irmosz énekléséhez az énekkarok „lejöttek” emelvényeikről a templom 
közepébe.

8. Triodion: liturgikus könyv, amely tartalmazza a vámszedő és farizeus vasár
napjától nagyszombatig terjedő időszakban használatos egyházi énekeket és imád
ságokat. A könyvről az általa felölelt időszakot is Triodionnak nevezzük.

9. Krétai Szent András (660—740) a krétai Goritosz város metropolitája, kima
gasló egyházi költő.

10. Pendikosztárion: liturgikus könyv, amely tartalmazza a Húsvét vasárnapi 
föltámadási szertartás és a Minden szentek vasárnapja (Szentháromság vasár
napja) közti időszakban használatos énekeket és imákat. A könyvről az általa 
felölelt időszakot is Pendikosztárionnak nevezzük.

11. Theotokion: Szűz Máriát magasztaló ének.
12. Exaposztilárion =  kiküldő. Rövidebb, változó ének, amelyet a vasárnapi 

hajnali istentiszteleten a kánon után énekelnek. A hétköznapi exaposztilárionokat 
„fényénekeknek” nevezzük.

13. Kathizma: a Zsoltárok könyve a liturgikus használatban 20 nagyobb sza
kaszra, kathizmára oszlik. A zsoltárok olvasása alatt a templomban meg van 
engedve az ülés, innen ered a kathizma elnevezés.

14. Egyetlen példát említek erre: Zsolt. 90,12-őf, amely a Szeptuaginta fordí
tásban így hangzik: ,, Ügy tanítsd meg bölcsességben számolni a Te jobboddal 
a szívükben megkötözötteket.”

15. Kondakion: az a rövid változó ének, amelyet a kánonok 6. ódája után 
énekelnek. (A kondakion különben az a pálca, amelyre a tekercseket csavarták.)

16. A bizánci énekstílus a VI—VIII. században alakult ki. Ezt az éneklést a 
bolgár egyház vette át először. A szerbek és a románok kissé megváltoztatták a 
bizánci dallamokat. Az oroszok teljesen más dallamokat szerkesztettek: a kijev’ 
éneklési mód még tartalmaz bizánci elemeket, de a moszkvai éneklési mód már 
sajátosan orosz. A kárpátaljai ortodoxoknak megint egészen más, népies jellegű 
liturgikus dallamaik vannak.
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Gál Ferenc: Istenről beszélünk
A katolikus Szt. Isván Társulat kiadásában megjelent Gál Ferenc 

professzor 250 oldalas könyve „Istenről beszélünk” címmel. Minden 
könyv, amely ilyen nehéz feladatra vállalkozik, hogy napjainkban az 
Isten-kérdésről adjon számot, méltán érdemli meg minden oldalról a 
legnagyobb és legőszintébb figyelmet.

,,Mi az élő Istenről beszélünk, aki iaz üdvtörténetben elsősorban úgy 
nyilatkozott meg, mint az emberi élet végső misztériuma” — írja az elő
szóban Gál Ferenc. Majd így folytatja: „Amikor Istenről szólunk, az 
emberről is beszélnünk kell.” E kettős felismerés egybefonódása és 
dialektikus kibontása kétségkívül egyik legnagyobb előnye a könyvnek. 
A szerző ezekben a felismeréseiben — s egyébként is egész teológiá
jában —, annak a Kari Rahnernek a tanítványa és szakavatott értelme
zője, aki tudvalevőleg egyik élharcosa annak az irányzatnak, amely a 
dogmatikai problémákat a hagyományos elemek megtartásával igyek
szik modernizálni, azoknak a kérdéseknek a tükrében, amelyeket ma 
vet fel a filozófia és az élet.

A könyv három fejezetből áll: Isten keresése; Ki az Isten? és Mi
lyen az Isten? A fejezeteken belül általában 3—4 oldalon foglalkozik 
a szerző az egyes részletkérdésekkel. Különösen a Szentháromság-prob
léma tárgyalásánál találkozunk hosszas, részletes fejtegetésekkel, oly
annyira, hogy szinte az egész második fejezetet ez a téma foglalja le. 
A  magyarázatok nem mindenütt egyformán érthetőek, is bár a sok szent
írási hely megkönnyítené a tájékozódást, de éppen az ún. hagyományos 
elemeknek, tehát a középkori tomista filozófiára épülő fogalmi appará
tusnak a beidegzett használata okozhat az olvasónak állandóan vissza
térő nehézséget.

A könyv olvasásánál kitűnik, hogy a szerző jól ismeri a protestáns 
teológia eredményeit s Luther Márton, Paul Tillioh, Barth Károly és 
Harvey Cox egy-egy gondolatának megszólaltatása még színesebbé és 
tartalmasabbá teszi a művet. Bár természetesen nem építette ibe gondo
latrendszerébe szervesen a mai protestáns teológia kérdésfeltevéseit.

Ennek ellenére nagy örömmel olvastuk pl. az Isten üdvözítő akara
táról, az Isten Országáról, az irgalmas Istenről s ,ya -mindig időszerű 
Isten”-ről szóló tanításokat. Míg ugyanakkor „a mindenütt jelenlevő 
Isten” , a „hűséges Isten” című részeknél kifejezetten hiányoltuk a köz
vetlenebb, személyesebb hangvételt.

Szűz Mária üdvtörténetileg túlméretezett értékelése mindössze csak 
egyszer fordul elő a könyvben. Viszont annál többször kísért az „érdem
szerzés” régi katolikus tételének a felbukkanása. Bár ezzel egyidejűleg 
és vele párhuzamosan a hitből való megigazulás- többszöri említése mint
ha ezen a téren is a protestáns, biblikus teológia részleges hatását 
mutatná.

Végül még annyit: ha mi írtunk volna az Isten-kérdésről könyvet, 
hitbeli látásunkat és a Biblián tájékozódó válaszadásunkat az Isten
kérdés örök problémájára ilyen címmel fogalmaztuk volna meg: „Jézus 
Krisztusról beszélünk!”

Győr Sándor
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A z  ig eh irdető m űh ely e

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. v a s á r n a p

Jer 14,7—9 

Történeti háttér

Jeremiás születése idején (650 i. e.) az asszír világbirodalom már 
gyengülni kezd, mely Észak-Izraelt 722-ben leigázta és Júdát is vazal
lusává tette. Júdában a függetlenségi párt éledni kezd és Egyiptomban 
keres szövetségest. Jeremiás nyilvános fellépése 627-re tehető. 626-ban 
Babilon elszakad a meggyengült Asszíriától és most kezd kibontakozni 
az a félelmetes nagyhatalom, mely Júda és Jeruzsálem sorsát meg fogja 
pecsételni. 612-ben Nabukadnezar elfoglalja Ninivét és véget vet Asszíria 
hatalmának. Babilon lesz az új nagyhatalom. Ez az esemény Egyiptomot 
hatalmának növelésére indítja Palesztina és Szíria ellen. A közelgő 
vihar szele Júdát már két oldalról fenyegeti. A  nép önámításba mene
kül, hamis jelszavak bástyái mögé rejtőzik (Jeruzsálem megmarad, a 
templom nem pusztulhat el), a vezetők sem tudják a reális helyzetet 
felmérni. Jeremiás újra fel akarja rázni népét és vezetőit önáltatásukból, 
igaz megtérítésre hív (7. 1). Ellene fordulnak mindannyian, mert ki meri 
mondani Isten ítéletét a templom, Jeruzsálem és az egész nép felett. Kor
társai nem értik meg izzó hazaszeretetét. Elutasítják a megtérésre hívó 
szót. Börtönbe vetik. Szenvedései, lelki harcai és vívódásai közepette, Isten 
nevelő iskolájában ércbástyává keményedik népszerűtlen szolgálatában. 
605-ben Nabukadnezar legyőzi Egyiptomot is, Júda szövetségesét. Rémület 
száll a népre. Jeremiás még egy utolsó kísérletet tesz népe megmentésére. 
Hirdeti, hogy ne bízzanak emberi erőben, hamis illúziókban. A meg
menekülésnek egyetlen útja van: egész szívvel visszatérni az élő Isten
hez! Mint közbenjáró imádkozik megtérni nem akaró népéért, de az 
ítélet már elkerülhetetlen. Isten válasza elutasító: „Ne könyörögj e 
népért” . (14,11). Feltartóztathatatlanul bekövetkezik a vég. Babilon le
igázza Júdát. Előbb a királyt és a főnemeseket, majd 586-ban a népet is 
deportálják. Az ítélet beteljesedett. De a prófétában tovább élt a hit, 
hogy Isten kegyelme nagyobb haragjánál, és visszahozza majd őket 
atyáik földjére, és új szívet ad nekik, és új szövetséget köt velük (31,31— 
34).

Az alapige értelmezése

A 14. fejezet 1-6 verse Isten ítéletének a természet világában is 
jelentkező előjeléről, a szárazság következtében beálló éhségről szóló 
megrendítő prófécia. Az ítélet szörnyű súlya készteti az érzékeny szívű 
prófétát, hogy közbenjáró imádsággal forduljon Isten kegyelméhez és 
könyörögjön Isten segítségéért. Perikópánk 7-9. verse, Jeremiás népe 
iránti szeretetéből és pásztori szívéből fakadó közbenjáró imádságának 
a bevezető része. Népével teljes sorsközösséget vállalva, (többes szám
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ban beszél, egynek érzi magát bűnös népével) állhatatos kitartással, 
bizalommal fordul Istenhez. Könyörületességére, hűségére és segítő 
hatalmára apellál Imájában népe, hazája iráti szeretete és az Istenért 
való emésztődés fonódik össze. Menteni akarja népét, de Isten nevé
nek dicsőségét és szövetségét is félti. Imájának alaphangja a mély 
bűnbánat. Emlékeztet Dániel bűnbánati imájára (Dán 9,4-14). Isten elé 
a bűnök megvallásával és beismerésével járul. Tudja, hogy Isten a bűnt 
kérlelhetetlenül gyűlöli, de Isten szeretete nagyobb a bűnöknél. Jeremiás 
szolgálata emlékeztet Jézus Krisztus igaz emberségére és főpapi szol
gálatára, aki az egész világ bűneit magára vette szeretetből, hogy elhá
rítsa Isten haragját. — Jeremiás megvallja, hogy népének nincs és nem 
is lehet semmi mentsége, vagy önigazolása. Főtől lábig romlott, hűtlen, 
törvényszegő az egész nép. A köznép a Baálkultusszal fertőzi meg ma
gát és szégyent hoz Istene nevére, a papság formalizmusba merevedett 
mechanizmussal végzi szolgálatát, a hamis próféták ámító beszédeket 
mondanak, a nép vezetői nem Istenben, hanem emberi segítségben, po
litikai manőverekben bizakodnak és a népre súlyos adóterheket raknak. 
Ezekért a bűnökért jön a fegyver, éhség és döghalál ítélete. A próféta 
egyetlen reménysége Isten segítségében van. A 8—9. versekben megható 
módon, költői képekben kérleli az Urat. Isten nevére és annak dicső
ségére hivatkozva, hogy ne hagyja el népét. Hiszen Isten nem egy át
utazó Idegen Izraelben, van hatalma népén könyörülni.

Az ige mai mondanivalója

Jeremiás népéért való szolgálata túlmutat önmagán. Benne Jézus 
igaz emberségének előképét láthatjuk. Jézus Krisztusban tárul fel ennek 
az igének mélysége. Magára vállalta bűneinket, sorsközösséget vállalt 
népével és az egyetemes emberiséggel. Megnyitotta az Istenhez vezető 
utat, és a hivők számára az egyetlen lehetséges életformát: a másokért 
szolgáló szeretetnek a mindennapi életben való gyakorlását. Éppen ezért 
nem vesz ki a minket körülvevő természetes közösségekből, népünk éle
téből, sem az emberiség nagy családja életéért való felelősséget nem ve
szi le vállainkról, hanem arra tanít, hogy nem önmagáért van az 
egyház, saját léte biztosításáért, hanem az egész világért.

1. Bűnbánatra és existenciánk megújulására van szükség, hogy a 
szolgálatra alkalmasak lehessünk. Isten ítéletének felismerése és elfoga
dása a szolgálatra küldés első lépése. Az elmúlt 25 esztendőre hálás szív
vel kell emlékeznünk. Isten kegyelmes ítélete zúgott el felettünk. Meg
ítélte a régi formákat, az egyház hatalmi törekvéseit, elvette a mankó
kat és egyedül az evangélium maradt meg, hogy éljünk és ennek meg
újító erejével szolgáljunk. Amikor ezt felismertük és a megítélt, bűnös 
múltunkkal gyökeresen szakítottunk, akkor nyitotta meg számunkra az 
utat népünk életében is a szolgáló szeretet gyakorlására és fokozatosan 
tágította ki látásunkat az egész emberiség sorsáért való felelősség fel
vállalására.

2. Krisztushitünk aktivizál az embertársainkért érzett felelősség és 
a szeretetből fakadó szolgálat vállalására. Jeremiás népe iránti izzó sze
retettel, vele sorsközösséget vállalva, vitte népe ügyét Isten színe elé 
közbenjáró imádságban. Nagy szolgálat az imádság hordozó ereje, de 
ez a „belső szoba” elrejtett munkája. Ehhez szükséges még a népével 
szolidaritást vállaló keresztyén ember és egyház külső, gyakorlati segítő 
szolgálata is az élet egész területén. Társadalmi, gazdasági és politikai
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kérdésekben is jelentkeznie kell a keresztyén szeretetből fakadó segítő 
szolgálatunknak. Ez jelenti ma a népünkkel való sorsközösség vállalá
sát. Ezért nem közömbös számunkra népünk jóléte, békés építőmunká
ja, gazdasági felemelkedése és kulturális élete. Az élet minden terüle
tén vállaljuk a segítő szeretet önkéntes, nem opportunizmusból, hanem 
Krisztushitünkből fakadó szolgálatát.

3. Jeremiás szeretete népéért izzott és csak népe számára kérte 
Isten kegyelmét. Jézus Krisztus a faji korlátokat lebontotta. Ő az egész 
világ megváltója. Ura nyomdokain haladó egyház kitágult látással vál
lalja a szolgálatot az emberiséget fenyegető veszedelmek leküzdéséért, 
együtt munkálkodva minden jóindulatú és a világ sorsáért felelősséget 
érző emberrel. Jeremiás is ismerte a népet fenyegető veszedelmeket. 
(Fegyver, éhség, döghalál.) Mai szolgálatunkhoz hozzátartozik, hogy se
gítséget nyújtsunk az emberiség haladó erőinek a háborús gócok meg
szüntetéséért folytatott harcban. (Vietnam, Indokína, Közel-Kelet, Euró
pai biztonság) Szolgálatunkba beletartozik a Harmadik Világot fenye
gető éhség, kizsákmányolás, elmaradottság, betegségek, járványok meg
szüntetéséért való fáradozás, valamint a gyarmatosítás minden formá
jának megszüntetése, a faji megkülönböztetés eltörlése és a világ béké
jének megóvása. Jeremiás szolgálata előre mutatott Jézus Krisztusra. 
A próféta Istenbe vetett bizodalma, közbenjáró imádsága, népéért ér
zett olthatatlan szeretete adjon indíttatást arra, hogy Jézus nyomdokain 
járva az Ö szolgáló egyháza lehessünk a világ javára.

Garami Lajos

Laikus kérdések és szempontok Jer. 14,7—9-hez

Megint egy ótestamentomi textus! Vannak ugyanis szép gondolatai, de 
vajon megengedhetjük-e manapság magunknak azt a luxust, hogy a va
sárnapi alapigéhez olyan gyakran a biblia másik feléből importáljuk a 
Krisztust?! (19) — Természeti csapás idején, bűnbánat, alázat, könyör-' 
gés. Elfogadjuk az ítéletet, de apellálunk a könyörülő Istenhez. A hivő 
ember nem igazságot kér Istentől, hanem kegyelmet. — Én örülök 

ennek az igének, mert a gondviselésről keveset hallok a papoktól mosta
nában, pedig több templomba is eljárok. (19) — Milyen áldott nagyko
rúság ez a hitben! Kérni Istentől magunkkal szemben is az igazságos 
ítéletet. — Én pedig nem érzem igaznak a közös bűnbánatot, mert egyé
ni felelősségem nagyrészt ezzel másokra rakom, hiszen ők is hibásak. 
(19) — Miért rejtőzködik el Isten olyan gyakran. Otthon mind a két szo
bánkban van egy kereszt. Ezek juttatják eszembe, hogy Isten többé 
már sosem rejtőzködik el előlünk. — A lelkészek miért nem perelnek 
Istennel a szószékükön? Milyen hiteles lenne, ha néha bizonytalansá
guk is szót kapna. Nem szégyen az, ha látjuk az igehirdetőről, hogy nem 
magabiztos, mindenre választadó klérikus. Vallja be néha, ő sem érti, 
miért cselekedett éppen most így az Isten. Emellett bízhat a kegyelmes 
Istenben, de nem feltétlenül szükséges Isten egy-egy lépéséhez azonnal 
igazolásokat szerezni. (19). Egyszer egy lelkész egy megdöbbentő gyász
eset alkalmából megmagyarázta a temetéskor, hogy miért kellett 
mindennek így történnie. Nagyon rossz érzéssel hallgattuk. — Ha az 
eseményekből próbálnánk Isten gondviselését megérteni, sokszor zsák
utcába jutnánk. Bizonyos távolságokról visszanézve már többet látha
tunk, de még nem mindent. (19) — Hogy van közöttünk Isten? A ke- 
resztség jelében, mert attól kezdve „neveztetünk az Ő nevéről”, és az
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igében, úrvacsorában;, mert ezekben emlékeztet minket, hogy övéi 
vagyunk. Én szeretem, ha az igeihirdető ismételten emlékeztet Istennek 
velünk tett legnagyobb jótéteményére, Krisztusra. (19) — Vajon a gyüle
kezet hitévé fog-e válni Jeremiás sóhaja? „Uram, átmenetileg nem lá
tunk most, miért? Mégis a Krisztusra nézve tudjuk, hogy értünk fogsz 
cselekedni!” A világ is jobban becsüli azt az egyházat, amelynek tag
jai is gyötrődnek és néha válságba kerülnek. Valóban nem presztízs- 
kérdés a keresztyénnek, hogy mindig erősnek mutassa magát (19) — 
Mintha kissé „bizalmas” lenne Jeremiás hangvétele Isten felé. A sok 
bűnért, Isten saját akarata szerint ítél. Nem kell arra nógatni az Urat. 
ítélete úgyis akkor válik valóra, ha azt Ö jónak látja. Egyáltalán nem 
hiszem, hogy Jeremiás befolyásolhatja, sürgetheti Isten döntését. (2a) — 
Vétkeztünk ellened. Ez mindennapos valóság. Ha minden vétkünkre 

megérdemelt ítéletet kapnánk, teljesen kilátástalan és reménytelen len
ne az emberi élet. Ezért hat evangéliumként az ige szó: Isten közöt
tünk van! ö  a mi reménységünk! (2a) — Itt az Isten köztünk! Ez a 

legnagyobb biztonságérzése az embernek. Soha nincs egyedül. Isten nem 
hagyja magára és bűneiben vergődni. Eltörli a múltat és mindig új és 
új lehetőséget, „tiszta lapot” ad életünk folytatására. (2a) — Az Ür ne

véről neveztetünk. Nagy kísértés lehet ez. Ügy is kell élnem, hogy 
méltó lehessek arra, hogy Isten nevén neveztetem. (2a)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP 

Zof 3,9 

Igénk helye

„Ez volt az Úr igéje Zofoniáshoz. . . ” Ez a végtelenül leegyszerű
sített mondat vezeti be Zofóniás könyvét, s egyúttal jelzi, hogy abban 
prófétai igéket találhatunk. Ami tehát a könyvben e mondat után el
hangzik, az Zofóniás szenvedélyes hangú igehirdetése, emberi szavak, de 
isteni megbízatás alapján születtek és alkalmasak arra, hogy mindenki, 
aki hallja, megértse belőlük Isten szándékait, ítéletét és kegyelmes ígé
reteit. Ehhez a közvetítő-szolgálathoz Isten igénybe veszi prófétája tel
jes egzisztenciáját, tudását, tapasztalatait, felelősségérzetét, alázatát és 
hitét. Ahhoz, hogy végülis mindez ne maradjon mégis bölcs papi-pró
fétai beszéd, erkölcsi-teológiai eszmefuttatás, hanem élő és hatékony 
szó, a Szentlélek segítsége szükséges. A „hogyan” végül mégis titok 
marad. Luther a „megtörtént”, „végbement” igével fordítja Isten igéjé
nek a prófétához való eljutását. Ézs 2,1-ben az igét „látta” a próféta. 
— A lényeg: a hiteles továbbadás.

Zofóniás előkelő, királyi családból származó jeruzsálemi próféta 
volt Jósiás király idejében. Származása részben könnyebbé, részben ne
hezebbé tette szolgálatát. Könnyebbé, mert jól ismerte azt a vezető 
réteget, melynek vallási-politikai-erkölcsi eltévelyedéseit ostoroznia kel
lett, nehezebbé viszont azért, mert ezek árulónak tarthatták, az alsóbb 
népréteg pedig még így is idegennek érezhette. Működése valószínűleg 
arra az időre esik, amikor a király még kiskorú volt, tehát a 621-ben 
életbeléptetett kultuszreform előtti időre. Ez esetben az ő szolgálata is 
előkészítette a nagyszabású belső megújhodást munkáló reformot. (Egyes 
írásmagyarázók bizonyos jelekből arra következtetnek, hogy a próféta 
működése a reform utáni időszakra is helyezhető, ebben az esetben éles
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vádbeszédei azok ellen irányulnak, akik belső megújhodás helyett csu
pán külsőleg, szívbeli és magatartásbeli következmények nélkül vállal
ták a reformokat.) Beszédei gondosan felépített és átgondolt ítélet-hir
detés mind a környező idegen népek, mind saját népe ellen. Csúcs
pontját a 3. fejezetben éri el, a Jeruzsálem elleni jövendöléssel. Külö
nösen a 3—4. versek hangja éles: kihasználva a király kiskorúságát, a 
királyi tisztviselők — fejedelmek, ibírák, próféták, papok — a nép sa- 
nyargatóivá, a törvény sárbatipróivá váltak, a szociális igazságosság te
rén teljesen elfeledték felelősségüket (vajha mai fejedelmek és bírák, 
papok és próféták ne lennének elmarasztalhatok ugyanezen kérdésben!).

E kemény ítélet-hirdetés — melynek végső célja a megtisztítás — 
éppen a 3,9 versben, kijelölt alapigénkben változik nagyerejű messiási 
próféciává. Hogy ezt a törvényszerű és szenzációs fordulatot valamikép
pen érzékeltetni tudjuk az igehirdetésben, ehhez van szükség az 1,2— 
3,8 versekben található vallásilag és történelmileg egyaránt hiteles, té
nyeken alapuló vagy rövidesen beteljesedő realitások rövid idézésére.

Igehirdetésünk kicsengése nyilvánvalóan újszövetségi és evangéliumi 
lesz: az ítélet Jézusban beteljesedett! Bűneinket, ítéletre méltó voltun
kat Ö vette magára, de amióta ez megtörtént, a messiási kor valóban 
elérkezett. Az ígéreteket — melyeket igénk is tartalmaz — komolyan 
kell vennünk tehát, ellenkező esetben visszazuhanunk az egykori papok 
és próféták bűnébe — immár helyrehozhatatlanul! — hogy Isten nyil
vánvaló beavatkozását, kegyelmét semmibe vesszük, figyelmen kívül 
hagyjuk.

Meditáció: Lehetőségeink
Életünk egyes állomásain át szoktuk tekinteni, mire jutottunk, 

„mink van” ? Arra már ritkábban gondolunk, hogy azt is felmérjük, mire 
juthattunk volna, „mink lehetne” ?! Akár a tudatosan kihagyott lehető
ségekre gondolunk, akár lazákra, melyeket észre sem vettünk, noha 
adva volt arra is iá lehetőség. Megöregedve így gondolunk vissza gyakran 
ifjúságunk idejére, betegágy vagy koporsó mellett állva így annak ré
szünkről kihasználatlan életére, szeretetére, aki ott fekszik. Milyen köny- 
nyen ^besoroljuk” egymást egy-egy helyre, s aztán már nem vagyunk 
másra, többre kíváncsiak! Munkánkban milyen kevésszer vesszük észre 
az alkotás és szolgálat lehetőségeit (bármely munkában van ilyen!), és 
milyen gyakran annak terhét, robotszerűségét. Az élet változásaiban, 
fejlődésében hányszor összpontosítjuk gondolatainkat arra, amit hiányo
lunk, s ritkábban vesszük észre azt, ami van, amivel gazdagabbá, tel
jesebbé lett életünk, akár csak a legutóbbi 25 év során, a békében el
töltött évek alatt is?! Isten szavát is sokszor hallottuk a közvetítők ál
tal. Ez az ige mindig testet akar ölteni, mozgásba akar hozni —, s mi 
inkább megmerevedett csontvázhoz hasonlítunk akkor, amikor az ige 
indítását, erejét „letesszük” a templomkijáratnál, s már csak szokáso
kat, beidegzettségeket őrzünk Istennel való kapcsolatunkból. A prófétai 
ige olyan jövendölést tár ma elénk, amely már megtörtént, s minden 
feltétel adott ahhoz, hogy velünk is megtörténjék, ma és holnap, amikor 
csak eljut hozzánk Isten szava és irgalmas szeretete, életre való aján
dékai. Egyszerű dolgokról beszél igénk. Vagy mégsem olyan egyszerűek, 
s magátólértetődőek?

1. Ő szintén. — A „tiszta ajkak” egyértelmű, félre nem érthető, ha
missággal nem vegyített beszédet jelent. Akkor is, amikor ez a beszéd 
imádság formájában Istenhez intézett szó, akkor is, ha az emberi együtt
élés és érintkezés alkalmaival használjuk.
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A mi — sok irányban szenzációsan fejlődő — korunkban a legegy
szerűbbnek látszó kifejezési formák, köztük az emberi beszéd is, in
kább a bonyolultság, kiismerhetetlenség, zavaros ködösítés felé „fejlő
dik” . Ezt tükrözi a művészetek különböző ágazatában is sok absztrakt 
próbálkozás: — látványosan ügyes, ám üres vagy .semmitmondó fogá
sok alkalmazása a diplomáciai nyelvben és gyakran az igehirdetések 
filozofikus, elvont nyelvezete is. — S van még egy másirányú modern 
kísértés is, az elnémult ajkak: családi s egyéb közösségekben egymást 
már csak jelzésszerű hangokkal elérő emberek, akik az állandó sietség, 
a szüntelen harsogó zene, az estéket „elnémító” televíziós adás miatt az 
„ajkakat és nyelveket” már ritkán használják arra, amire valók: őszinte 
emberi beszédre, életformáló hatású közlésekre, gondolatok kifejezésére. 
A „népeknek adott tiszta ajkak” kifejezés ígérete rendkívül gazdag. 
Egyrészt arra figyelmeztet, hogy bármely korban, s bármely részén a 
földnek az imádságnak egyedüli lehetséges és érvényes nyelve az őszin
teség és alázat. Mechanikus beidegzettséggel elmondott fohászok, nagy
képű magabiztossággal ismételt „hivő szövegek” , teológiai tételek eltakar
ják igazi arcunkat, tisztátalanná teszik ajkunkat. Jézus elfogadta a da
dogva elmondott, mély bűnbánatból fakadó imádságokat, elfogadta a 
hitből táplálkozó, sokszor erőszakosnak látszó kéréseket —, de nem fo
gadta el a rutinosan elmondott, korrektnek tűnő farizeusi imádságot, a 
cseles kérdéseket. A mai keresztyénség sem feledheti Jézus szavát: „Le
gyen a ti beszédeket igen, igen; nem, nem, ami pedig ezeken felül van, 
a gonosztól van.” (Mt 5,37). Az őszinteségre, s az azzal együtt járó egysze
rűségre, melyet e messiási korra vonatkozó ígéret jelent, nagy szükség 
van a mi korunkban, létfontosságú nemzetközi tárgyalások, egyházi vi
lággyűlések, ökumenikus törekvések idején és a szekularizmussal szá
molva az egyházi szolgalatot egyszerűbbé és emberibbé tevő törekvé
seink idején. A zofóniási jövendölés a maga idejében nagyon merész 
volt, hiszen azt kiterjesztette papokon, saját népén túl a népek vilá
gára. Ha már ezt természetesebbnek érezzük, figyeljünk egymás szavára, 
a népek bizonyságtételeire, égető kérdéseire vagy átélt tapasztalataira 
egyaránt. A lehetőség adva van, Istentől kaptuk, tehát nem valamiféle 
erkölcsi követelmény, körülmények támasztotta szükségszerű felismerés 
ez, hanem ajándék, Isten üzenete, mellyel élnünk kell csupán. Félretéve 
bizalmatlanságot, kishitűséget, körmönfontságot, képmutatást, leplezett 
hátsó szándékot — őszintén szólni s figyelni mások őszinte szavára is.

2. Isten nevével. — Isten nevének segítségül hívása nem jelenthet 
valamiféle mágikus .aktust, mely által a világ számára ismeretlen, „tit
kos adunkat” akarjuk kijátszani. Ez .a segítségül hívás csak azért lehet
séges, mert Isten bemutatkozott, kijelentette önmagát, megismertette ve
lünk akaratát Jézus Krisztusban. Csak erre, a kijelentett névre lehet hi
vatkozni! Senki ne hívja segítségül Isten nevét törvénytelenséghez, igaz
ságtalansághoz, embertelenséghez, békétlenséghez! Aki ezt megpróbálja, 
csak egy önmaga-teremtette „istent” szólít, s nem Azt, aki a Teremtő, 
mindeneket fenntartó és kinyilatkoztatása által megismerhető Űr. Az 
új fordítás szerint: „az Űr nevét hirdessétek” — s ez is erre a tudatos
ságra hív: aki Öt megismeri, annak Öt is kell hirdetnie! Ez persze nagy 
felelősséget ró mindazokra, akik megszólalnak az ö  nevében. Hiszen 
félretéve minden saját bölcsességet, kell tusakodnunk azért, hogy em
beri nyelven, emberek iránti helyes szolidaritással és szeretettel szolgál
juk az Ö akaratát. Ehhez sok alázatra, imádságra, Jézusra figyelésre s 
e világért érzett felelősségre van szükségünk.

3. Egy akarattal. — A vasárnap jelmondata: Egyek vagyunk Krisz
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tusban! Sotk kísértést kell elhárítanunk ez ígérettel kapcsolatban: mind 
a jóindulatú naivitást („most már, ebben a hitetlen világban egyesülniük 
kell az egyházaknak, az ügy érdekében”), mind az erőltetett egység 
bármilyen tudatos egyházi kísérleteit. Nem „egy módon” kell szolgál
nunk Istent, hanem „egyiakarattal” . Ez csupán a szándékot és a célt 
szabja meg: ezért élünk a világon és ezáltal tehetünk valamit egy
másért, Isten szeretőiének érvényesüléséért. Ez a szolgálat soha nem 
válik egyformává, uniformizálttá. Az azonban kétségtelen, hogy renge
teget tanulhatunk egymástól. Ma már helytelen lenne „keresztény Euró
páról” vagy keresztyén Amerikáról” beszélni, akár más kontinensek ro
vására, akár önmagában nézve. Azoknak kell megkeresniük egymást, 
akik valamennyi kontinensen ismerik Isten akaratát és küldő paran
csát, az emberi szabadság, szociális igazságosság, béke és élet megvaló
sítására, az Ö bűnbocsátó szeretete felismerésére.

A prófétai ígéretek nagy távlatokat nyitottak meg a Zofóniásra fi
gyelő népe, de az ő szavát nem halló népek előtt is. Ezek az ígéretek 
ma is nagy távlatokat nyitnak a népek előtt. Keressük meg a ránk 
eső részt, hogy az ígéretekből valóságok legyenek.

Szirmai Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Zof 3,9-hez

Nem világos az időmeghatározás: mikor történik mindez? Jézus el
jövetelére utal talán? A 8. vers az ítélet idejéről beszél. Ugyanazokat 
tisztítja meg Isten, akiket haragja várja (8. v.) vagy egy bizonyos meg
maradt csoportot? (30) — Ki a cselekvő alany? A próféta, vagy maga 
Isten, hiszen az „Űr nevéről” beszél! Az ajkat tisztítja meg a titokzatos 
ÉN. Hát nem a szívet, a gondolkodást? Jézus: Ami az emberből kijön, 
az tesz tisztátlanná (Mk 7,20). Vagy talán a szív nem is „tisztítható” ? 
(30) — Mikor tiszta a népek, vagy egyes emberek ajka? Mi módon vál
toztatja Isten a népek ajkát tisztává? A bábeli szimbólum folytatása 
lesz ez: ott összekavarodott a nyelv, „akkor” majd kitisztul a beszéd? 
(30) — Vajon a világ-keresztyénségéről szól ez az ígéret, hogy egysége
sen hívják segítségül az Űr nevét? Ez valósul az ökumenében? Az ige 
olyan korlátok megszűnéséről beszél, ami az emberek közötti informá
ciót akadályozza. Az ígéret a keresztyénekre, vagy mindenkire vonat
kozik? Vagy általános megtérés, általános amnesztia, vagy utolsó íté
let? (30)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

Mk 2,23—3,6

Az Ember Fia a szombatnak is Ura
1. A szöveg megértéséhez

Az Ember Pia 2,28-foan nem egyszerűen embert jelent, hanem ez 
a terminus itt is, mint 2,10-iben a Messiás címe. Jézus maga az Ember 
Fia. — A Heródes-pártiak, 3,6-ban, valószínű az uralkodóházhoz húzó 
politikai csoport tagjai, akikre a farizeusok biztosan számíthattak, ha 
arról volt szó, hogy egy, a Heródes-házra nézve veszélyes „királyt” kell 
eltávolítani az útból.
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2. A zsidók szombatja

A zsidó törvényvallásban igen nagy jelentősége volt a szombatnak. 
Isten rendelte iá teremtéskor. És törvénybe foglalta annak megszentelé
sét. A  szombattörvény a zsidóság teokratikus életrendjének fundamen- 
toma. „A babiloni fogság után tudatosul a zsidóságban, hoigy a szombat 
egyedül Izraelnek adatott és ezért ezt nemcsak a teremtés befejezése 
emlékének, hanem méginlkább az Istennel kötött szövetség jelenének 
tekintették. Egy rabhinista mondás szerint a szombat parancsolata fel
ér a törvény összes többi parancsolatával. Megünneplése bizonyságtétel 
az egy igaz Isten mellett. . . ” (Prőhie, Lukács ev. 104.)

A szombat megtartása a törvény legrégibb rétegeitől kezdve kimu
tatható. Az ünneplésnek volt pozitív és negatív oldala. Előbbihez tar
tozott, hogy áldásmondással kezdték és végezték a napot. A templom
ban áldozatra, a zsinagógában istentiszteletre gyülekeztek Ünnepi étke
zés volt, még az esetleg betérő vándorokra is számítottak. Ilyenkor .szí
vesen rendeztek vendégséget, hogy kifejezésre jusson az ünnep fénye 
és az afeletti öröm, az Istennel való szövetség öröme. — Negatív oldala 
pedig a munka-tilíaloim. A rabbinátus aprólékos pontossággal előírta, 
mit szabad és mit nem szabad tenni szombaton. Volt 39 főmunlka, me
lyek végzése tiltva volt, ezek között nemcsak a szántás, vetés, aratás, 
őrlés, sütés, főzés, fonás, hanem még olyanok is, mint a csomókötés és 
megoldás és két betű egymás mellé írása. A mai ember számára elkép
zelhetetlen, milyen kicsinyesen írták elő az egyes tilalmakat. Nem csoda 
ezért, ha a kalásztépést az aratási munkák közé számították. Legszigo
rúbb volt az esszénusok irányzata, mely még a tűzrakást és az edények 
elmosását sem engedte meg szombaton. A tilalmak áthágását Isten elleni 
véteknek tartották és halállal is büntették (2 Móz 31,14). így érthető, 
hogy -Jézust is a szombattörvény megsértése miatt akarták elpusztí
tani (3,6).

A kazuisztika rengetegében elveszett a szent törvény üdvösségét 
munkáló értelme és terhes igává vált az a kegyes zsidók számára. Ügy 
látszott, igaz a mondás: a szombatért van az ember és nincs más célja, 
mint a törvény megtartása. Hogy ezáltal boldog lesz-e vagy boldogta
lan, előbbre jut-e vagy sem, az mellékes, a lényeg iaz, hogy az előírások 
megtartása által Isten akarata teljesüljön. (J. Weiss, Sohriften des N. 
T.—I. 86 kk.) „Hogy a vallás is teher és nyomor, annak legelrettentőbb 
bizonysága a zsidók szombatja. A nyugodalomnak ez a napja a való
ságban nem felüdülés, hanem rettenet és teher.” (Samrnetreuther, 
Predigtmeditationen 243.)

Ezt a törvényeskedő kegyességet Jézus keményen megítéli. Kép
mutatónak nevezi azt, megüresedett formának, melyben elsikkadt az 
Isten parancsolata, a tartalom, (v. ö. Mt 23; Mk 12,38—40; Lk 
11,37—52.)

3. Jézus és a szombat

Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus megtartotta a törvényt, a 
szombatot és annak szokásait. Ott találjuk őt a templomban és a zsi
nagógákban is. Ö maga mondta: „Ne gondoljátok, hogy a törvény vagy 
a próféták eltörlésére jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, ha
nem, hogy betöltsem azokat.”  (Mt' 5,17). Mégis újból és újból éles 
támadások célpontja lett a szombat miatt. (v. ö. Lk 13,10 kk; 14,1 kk; 
Jn 5,9 kk; Jn 9,14 kk.)
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Ellenfelei, a farizeusok és írástudók megbotránkoztak tanítványai
nak szombatmapi kalásztépése miatt. Megkérdezték tőle: „Nézd, miért 
teszik ők szombatnapon azt, amit nem szabad?” (2,24) ö  pedig fejükre 
olvassa Sámuel könyvéből a Dávid esetét, aki Saul haragja elől mene
külve, társaival együtt behatolt a templom szentélyébe és elfogyasztotta 
az ott kitett szent kenyereket. Ezzel éppúgy megszegte a törvényt, mint 
a tanítványok. És Dávid királyt mégsem bűnösítik, hanem mélységes 
tiszteletben tartják.

És mivel Jézus mindenkinél jobban ismeri Isten akaratát és tör
vényét, ezért elutasít magától minden a szombatnap megtartására vo
natkozó kioktatást és azt állítja: „A szombat lett az emberért, nem az 
ember a szombatért. Az Ember Fia a szombatnak is Ura.” (2,27—28) 
Ez a kijelentés az ő messiási 'hatalmának kinyilatkoztatása. „Jézus az 
»-Emberf;ia«, a Dán 7,13Hban megígért "ember", Istennek az a válasz
tott Messiása, akinek hatalmat adott a törvény fölött, úgyhogy nem a 
törvény rendelkezik vele, hanem ő rendelkezik a törvénnyel. Jézus ál
lapítja meg, mi a szombatnap és mi annák helyes megtartása. Amit az 
ő jelenlétében vagy engedélyével visznek véghez a 'tanítványók, az nem 
lehet a szombatnap megszegése.” (Karner, Máté ev. 82, kk.)

Ellenfelei előtt ismert volt, hogy Jézus szombatniapon gyógyítani is 
szokott. És amikor a zsinagógában volt éppen egy isonvadtkezű ember is, 
lesték őt, vajon meggyógyítja-e szom'batnapon. Jézus elfogadja a kihí
vást, középre (állítja a beteget és vádolóinak felteszi a kérdést: „Sza
bad-e szombatnapon jót cselekedni vagy rosszat tenni? Szabad-e életet 
menteni v agy kioltani?” (3,1—4) De .azok nem feleltek, mit is felelhet
tek volna? Csak az életmentésre mondhatták volna, hogy jó. Nyilván 
Jézus azt akarta mondani, hogy a jó cselekvésének elmulasztása, máris 
gonosztett. Mert, ha nem segít az ember a bajiban levőn, pusztulni 
hagyja őt. „Jézus szavaiban célzás is van. Megfigyelői a szombat meg
szentelése címén rosszat tesznek. Ő ezzel szemben jót tesz, meggyógyítja 
a beteget.” (Prőhle)

A szombat megszentelése tehát Jézus számára Isten parancsolata, 
de a merev törvényből Isten emberek iránti kegyelme ajándékává teszi 
azt. A  szombat törvénye az Isten szeretetének bizonyítéka. „Jézus állás- 
foglalása tehát azt jelenti, hogy a szeretet parancsa felülmúlja a szom
batnapi parancsolatot is. Jót tenni, embert menteni, nincs ennél nagyobb 
parancsolata Istennek.” (Prőhle)

4. A vasárnap megszentelése

a) A keresztyén egyházban a szombat helyére a vasárnap került. 
(I. Kor 16,2; Acta 20,7; Jel 1,10.) De ez nem jelenti a szombatparancs 
eltörlését, az ünnepnap megszentelésére vonatkozó isteni törvény felol
dását, hanem inkább azt, hogy Jézussal Isten új világa kezdődött el 
és vele a „Messiás tórájának” (Schniewind), a szeretet parancsának 
megvalósulása.

b) Előttünk egészen világos, hogy „a szombat lett az emberért és 
nem az ember a szombatért” . És ezért a látásért hálásak vagyunk. Ami
kor az emberi szükséglet és segítőkészség kerül ellentétbe valamilyen 
renddel vagy előírással, magától értetődő, hogy az embert védjük és 
mellette állunk. Nekünk nem probléma a vasárnapi kalásztépés és azt is 
természetesnek tartjuk, hogy a rászorulón ünnepen is segítsünk.

De mégsem olyan egyszerű a dolog. Ebben az igében tulajdon
képpen a törvény és evangélium kérdéséről van szó, az ünnep meg
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szentelésénél is. Jézus mutatta meg az adott helyzetben való eligazo
dásra a helyes szabadságot. És az egyház minden megújulási idősza
kában ez a kérdés került előtérbe. Krisztus evangéliumára hallgatva és 
annak engedelmeskedve találta meg magyar evangélikus egyházunk is 
szolgálatának új útját. Az ünnepszentelés megújulására is egyedül az 
élő Igének való engedelmesség vezethet el bennünket.

Igénkkel kapcsolatban kettős veszély fenyeget. Az egyik .az, hogy 
törvényeskedünk, régi elvekhez, szokásokhoz ragaszkodunk és közben 
elmulasztjuk a törvény igazi betöltétést, a „jó”, az irgalmasság cselek
vését. Gyülekezetünk élete talán előbbre lenne, ha a szeretet szabad
ságával többet mertünk volna tenni testi, lelki bajokkal küzdő feleba
rátainkért.

A másik veszély az, hogy ,a keresztyén szabadságra hivatkozva elő
áll a törtvénytelenség törvénye. Mert ez az állítólagos szabadság köny- 
nyen szabadossággá, önkényességgé fajulhat, mely sokkal többet árt 
az egyháznak, mint a régi rendhez való ragaszkodás. Ez a szabadosság 
az ünnepszentelés tekintetében egyre veszedelmesebbé válik. Gyülekezeti 
tagjaink nagy része vasárnap is dolgozik, vagy mást csinál, csak temp
lomba nem jön. Azt gondolja, ezt felelőtlenül megteheti.

c) Jézus betöltötte a szombat-törvényt. Nekünk is küzdenünk kell 
a vasárnap megszenteléséért, a legfőbb jó, Krisztus törvényének betöl
tése által.

Isten az ember iránti szeretetből rendelte a szombatot, hogy az a 
nyugalom napja legyen. Ma is azt .akarja, hogy az embernek legyen a 
munka után pihenése, nyugalma, mert erre szüksége van. Sokszor a 
vasárnap a legzaklatottabb, legterhesebb nap, azon akar az ember ház
táji munkát és mindent elvégezni, amit máskor nem tud. Pedig, aki 
Isten irgalmas akaratát nem tartja meg, saját magának árt vele.

Isten az ember iránti szeretetből adta halálba és támasztotta fel a 
halálból Jézust, hogy általa bűneinkre bocsánatot és új életet nyerjünk. 
A feltámadás napja, a vasárnap ne csak testi pihenésre szolgáljon, ha
nem a hitben és szeretetben való megújulásra. Ez pedig akkor törté
nik, ha Luthernek a 3. parancsolathoz írt magyarázata szerint: az Is
ten Igéjét és az igehirdetést meg nem vetjük, hanem szentnek tartjuk, 
örömest hallgatjuk és tanuljuk.

De nemcsak Isten szeretete szenteli meg a vasárnapot, hanem ne
künk is a szeretet cselekedeteivel kell megszentelnünk azt. Jézus pa
rancsolata (Jn 15,12) kötelez bennünket arra is, hogy az ünnepet az ir
galmasság cselekedeteivel szenteljük meg. Hogyan? Mutassunk rá arra, 
mennyi kár származik abból testünknek és lelkűnknek egyaránt, ha a 
vasárnapot és az ünnepnapot nem arra használjuk, amire az Isten ren
delte. És gyakorlatban is tegyünk jót felebarátainkkal, segítsünk a baj
ban levőkön.

Így szenteljük meg igazán a vasárnapot.
Dr. Pusztay László

Laikus kérdések és szempontok Mk 2,23—3,6-hoz

Ha szombatnapon csak a létfenntartásihoz szükséges tevékenységet 
végezhettek el, miért baj, ha hasonló okból (éhség!) tépdesik a kalászo
kat? Dávid példája olyan frappáns, miért nem elég még ez sem ahhoz, 
hogy értsék Jézus szavait? A 'keresztyénségen belül rengeteg mesterkélt 
kötöttség tapasztalható, miért kell ahhoz, hogy valaki jó keresztyén le
gyen ma, kissé konzervatívnak is lennie? (4a) — Vallásosságunkban nem
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rabszolgák vagyunk, ellenkezőleg, annak segítségével és Isten szavának 
megértésével találjuk meg a helyes szabadság útjait. A szombatnapot ma 
is szigorúan megtartó, s azon munkát nem végző mai (keresztyének” 
mit szólnak Jézus érveléséhez és egész életművéhez? Ha Jézus akkor 
haraggal nézte a képmutató farizeusokat, mit szólna a mai keresztyén- 
ségben található sok-sok alakoskodásra, megüresedett, formatiszteletben 
élők vallásosságára? Mi teheti vasárnapjainkat olyanná, hogy azok vé
gén úgy érezhessük: az ünnepnapot megszenteltük? Hányszor kell 
templomba menni? Mi van azok tömegével, akik vasár- és ünnepnapo
kon is dolgoznak? Lehet-e komolyan vallásos olyan ember, aki saját be
vallása szerint egyáltalában nem, vagy csak nagyon ritkán jár templom
ba? (4a) — Miért van az, hogy a zsidó férfiak rendszeresen jártak is
tentiszteletre, a keresztyén vallásban pedig érezhetően többségben van
nak a női istentisztelet-látogatók? (4a) — Isten parancsolatában szombat
napról van szó, a konfirmációi kátéban ünnepnapról. Szombat helyett 
vasárnap, ünnepnap? Szabad az isteni parancsolat szövegének megvál
toztatása? Ezt nem lehet válasz nélkül hagyni, de most inkább azon le
gyen a hangsúly: mit jelent ma az ünnep megszentelése? (31) — A tanít
ványok miért tépték ia kalászokat? Szerintem, nélkülöztek annyira, hogy 
mások földjéről szedett búzaszemekkel csillapították éhségüket, akkor 
meg kell kérdeznem: ez nem volt lopás? Tudomásom szerint a szombati 
munkát Halállal kellett büntetni. 2 Móz 31,15; 4 Móz 15,32—36 szerint 
egy férfit, mert szombaton fát szedett megkövezték. Nem volt ez ke
gyetlenség? (31) — A farizeusok vádja ez: a tanítványok kalászokat tép- 
desnek, ami aratási munka: Jézus beteget gyógyít, ez is munka és pedig 
olyan munka, amely nem sürgős. Jézus és a tanítványai tehát megsze
gik a törvényt. Van ennél súlyosabb vádjuk is: Jézus a szombat urává, 
tehát még az isteni parancsolatnak is urává teszi magát. Akkor a fari
zeusok vádja jogos volt! (31) — Ismerni kellene azt a Dáviddal kap
csolatos történetet, amire Jézus hivatkozik. A másik evangéliumban 
Jézus a papi szolgálatot is említi. A farizeusok szerint a papok szom
bati szolgálata munka volt? A vasárnapi istentiszteleti szolgálat, lel-' 
készi, kántori, szertartás, egyházi gyűlés jó cselekedet, vagy munka? 
Elképzelhető ma teljes ünnepi munkaszünet? (31) — Jézus feltette a kér
dést: szabad-e szombaton jót, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy 
kioltani? Szerintem jót tenni szabad mindig, rosszat tenni nem szabad 
soha. Valahogyan ezt kellene kidomborítani: bűnt elkövetni hétköznap 
sem szabad, Isten szolgálatában jót tenni ünnepen is kell. Akkor mi az 
ünnep lényege és jelentősége? (31)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP 

Jn 5,1—17 

A gyógyulás útja

A Betesda-tavi természeti kép önkéntelenül Hévízt, Hajdúszoboszlót 
vagy Harkányfürdőt idézi elénk. Vagy csak a győri termálfürdőt, mely
ről ugyan hivatalosan megállapították, hogy nem gyógyvíz, mégis sokan 
az állandó vendégek közül esküsznek rá.

Isten teremtési ajándéka a természeti gyógyítás. A természeti gyógyí
tás helyei ma már többnyire az intézményes egészségvédelem keretében
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szolgálják javunkat. Az emberiség őskorában beavatottak uralták e he
lyeket, mondák és mítoszok adtak zavaros magyarázatot a gyógyulás
hoz. — Izráel vallási és társadalmi életében a papok voltak a betegség 
veszélyességének és a gyógyulás beálltának megállapítói. Jézus nem 
azért ment a gyógyfürdőhöz, hogy azt állapítsa meg, ki méltó a gyógyu
lásra, ki nem. A sok beteg közötti egyetlen gyógyítással nem arra buz
dít, hogy Istennek ezt a teremtési ajándékát megvessük!

A széles társadalmi hatalomhoz jutott középkori egyház is felhasznál
ta e helyeket, vagy csak a gyógy hírűeket munkájában. De sok esetben 
nem a Teremtő hatalmát és munkáját hirdették körülöttük. A szentek 
közvetítő személyének és legendáinak forrásai fakadtak ott, ahol embe
rek rendkívüli gyógyulást tapasztaltak. A gyógyítás munkájában részt
vevőknél nem annyira a szakértelem, mint inkább a lelkesedéssel, buz- 
gósággal, hitből vállalt alázatos szolgálat volt a jellemző. Szolgálatukat 
erősen befolyásolta, hogy a bűnt és a betegséget ok-okozati összefüggés
ben látták. Emiatt a gyógyítás helyett nemegyszer ítéletet tartottak a 
bűnös felett. Irgalom házaiból (Betesda!) így lettek ítélet házai.

Jézus Urunk tartózkodott a bűn és betegség ítéletszerű, egy esetre vo
natkozó konkrét összekapcsolásától. Nem ítéletet, hanem irgalmat gya
korolt.

A modern tudomány és technika korszerű felszereléssel, szélesen ki
épített szervezettel szolgálja minden ember egészségvédelmét. — Mi
csoda különbség az öt oszlopcsarnok menedéke és a modern gyógyin- 
tézmények berendezése között! Milyenek voltak a középkor ispotályai 
századunk orvosi tudományos felkészültségéhez viszonyítva! — Kórhá
zakat felekezeti versenyre és lélekhalászásra többé nem használnak. 
Csoda, hogy egyházi szeretetintézményeink szolgálata megmaradt, sőt 
megbecsült! — A modern egészségügy és egyházi diakóniánk két prob
lémája szólal meg a betesdai beteg ajkán, amikor Jézus megszólítására 
válaszol: „Nincs emberem!”

Ez a munka emberigényes. — Hány betegre hány szakképzett dolgozó 
jut egy korszerű tüdőszanatóriumban, vagy sebészeten? — Ez a szolgá
lat minőségi munkát kíván. — Emberekkel emberségesen, körültekin
tően, de mégis szakértő határozottsággal javukra bánni nem könnyű. 
Aki érti, az sem tud mindig úgy szólni, tenni, ahogyan szeretne, ahogy 
kötelessége. Ebben a kettős értelemben ma is igaz, hogy nincs elég és 
megfelelő ember Istennek az egészségvédelem terén adott parancsa vég
rehajtására. — Nyugaton kitűnően felszerelt intézmények üresek meg- 
fizethetetlenség, vagy munkáshiány miatt. Az egészségügyi tudomány 
a testi, szellemi, lelki nyomorúsággal szembeni küzdelemben újabb és 
újabb frontáttörést hajt végre! De éppen ezen bámulatos áttörések nyo
mán jelennek meg lehetőségének újabb és újabb határai is.

Kísértés is van. Az egyes szolgálati területeken dolgozók kizárólagos 
igénnyel és féltékenységgel néznek egymásra. Nagy ajándék, hogy az 
egyszerű munkások és kiválóan alkotók között ott vannak az Istenre te
kintő, hittel és imádsággal dolgozó emberek is. Az ilyen ember tudhat
ja, milyen hatalmas munkatársa van, milyen nagy értéket bízott rá Is
ten az ismerős, vagy ismeretlen felebarátban.

Jézus szavával gyógyítja meg a beteget, megmutatja isteni hatalmá
nak nagy lehetőségét.

A gyógyítás és gyógyulás azonban idő kérdése.
A betegnek türelmesen kell várni, sokszor emberileg nézve remény

ség nélkül (38 év). A testi erőtlenségnél kínzóbb lesz a helyhezkötöttség, a
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munkatársi közösségből való kiesés, a megszokott kezelési napirend, 
mások bajának folytonos látása és hallása. Kívülről tudom a diagnó
zist és gyógymódot, vagy úgy vélem, hogy mindent tudok. Krónikus be
teg már csak lázlap-alanynak és szaknyilvántartottnak látja magát. — A 
látogatók is elmaradnak, vagy mindig ugyanazok jönnek. — A beteg 
zsarnoka lesz gondozóinak, vagy szótlanul magába roskad.

Az egészségügyi munkásnak is türelmesen, személyességre törekedve 
kell feloldani ezt a folyamatot. De az idő sürget és bőven van rutinszerű 
vizsgálat. Mégsem mindegy, hogy meddig várnak az izgatott betegek az 
előszobában. Kapnak-e néhány meleg szót? Egy-egy ajtónyitás olyan meg
mozdulást idéz elő a kórházi betegágyakon, mint a betesdai tó vizének 
megmozdulása.

Schweitzer Albertról tudták betegei, hogy hajnaltól késő estig értük 
dolgozik valahol, szerény, sokak által gúnyolt telepén, ezért szívesen és 
türelmesen várták, míg rájuk került a sor. — A szolgálatban nemegy
szer elmosódik a határ hivatalos munkaidőnk és magánéletünk között.

Jézus igényt formál szabadidőnkre is, ha embertársunk bajáról van 
szó. Milyen gyorsak vagyunk, ha közös érdekmunka jön, milyen nehéz
kesek, ha „csak” a másik bajáról van szó! — Jézus megszólítása indít el 
a betegben gyógyulási folyamatot. A legrégebbit, a reménytelent keresi 
meg Istentől kapott látással. A nehéz esetet, a reménytelent különösen 
támogatni balesettől a krízisig, vagy a krízistől a gyógyulásig nagy fel
adatunk!

A meggyógyult álljon be az életbe!
Ez Jézus „utókezelésének” követelménye. — De nem mellékes, hogy 

nyitott szív és ajtó várja. Ez döntő a gyógyult számára. Ha egy közös
séget nem a tag épsége, hanem a hogyan is történt, miért éppen most 
jössz vissza érdekli, akkor újabb baj támad. Jézus munkaszüneti, ün
nepi időben gyógyított! A farizeusok indulatba jöttek, amikor azt hal
lották, hogy Jézusban van a visszanyert élet garanciája. — Az évtize
dekig tartó alig-élet után az életbe visszatérve a meggyógyultnak is je
lentkezik a belső döntésekkel járó exisztenciális kérdések sora! Akinek 
gyógyulásomat köszönöm, meg tud-e tartani, amikor az életben vele sze
retnék járni?

Hol kap lehetőséget a regenerálódásra egy csökkent képességű ember ? 
Szívesen fogadják-e az egészségesek a „zárójelentésest” ? Az intézmé
nyes és törvényes munkábaállítás hivatalos zöld útja még nem tudja a 
környezet tagjainak érzelmeit és magatartását meghatározni. Ha valaki 
nem emlékezik a maga hasonló esetére, akkor hidegszívű és közömbös 
lehet.— Emlékezz és segíts!

Árnyék is kísért. — Rokkantak szövetsége tudná csak megközelítően 
megmondani, hány ember nyögi testileg-lelkileg a háború következmé
nyeit. Egy-egy életszakasz megpróbáltatása véletlenül is megelevenedhet 
emberekben. Kenyértelenség, embertelenség, elfojtott igazság, megalá
zott becsület ma is gyötrő emlékek. — Gyógyító társak kint az életben 
milyen fontosak! Űj, egészséges, kulturált élet milyen kívánatos. Há
nyán költöznek nálunk régiből új lakásba!

Ez a gyógyítás népekre is érvényes. — Ha egy nép kívülről keltett 
gyűlölet-tűz pusztítása után megbékélve kész az anyagi és erkölcsi új
jáépítésre, nagyszerű dolog. Nigériában így bizonyítják ma, hogy a bűnt 
üldözik, de a nyomorúságba került embert mentik. Minden nép vizsgá
zik a történelemben ebből.

Az életbe visszatérőnek le kell vonni a tanulságot. Hajszoló vágyak 
kísértésének ellenállni. — Van, aki azt mondja: Vesd magad az élet él
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vezetébe! Jézus int: Vigyázz, ne vétkezz! Egy rokkantosított lány mond
ta: Minden napom kegyelem, minden dátumot túléltem, amit számítot
tam! Hogyan vétkeznék, tékozolnám napjaimat haszontalanra?! — Ne 
vétkezz! Mindazoknak szól, akik már tudomásuk szerint visszakapták 
az életet. Vigyáznunk kell egymásra. Űj üzemeinkben a fehér köpenye
sek és kék overállosok a temperált levegőjű precíziós-gépsoros műhe
lyekben felelősek egymásért. Mert a legkorszerűbb munkakörülmény 
sem ad önmagában értelmes, egészséges, örömteljes életet az embernek.

Jézus dolgozik — de pihen is. Pihenése „kalásztépő” sétákkal, ének- 
lő-daloló kirándulással, mély csöndben ébredő imádsággal gazdag. A 
templomot is rendszeresen felkeresi, pedig tökéletes kapcsolatban van 
az Atyával. — Jó életforma az, melyben a terhek nyomástöbbletét Isten 
viseli, a vágyak túlpörgött motorját Isten csendesíti naponta.

Sokszor okozunk egymásnak rosszat tudva tudatlanul. Jézus azért, 
hogy „jobbat” érjünk, életét is adta! Erőtlenül cipelsz terheket? Nála van 
erő! — Nincs hiányod semmiben? Nézz körül és szolgálj! — Jézussal job
ban megy tört erővel is az élet, jobbat adunk le egymásnak, jobban ragyog 
Isten szeretete közöttünk.

Bödecs Barnabás

Laikus kérdések és szempontok Jn 5,1—17-hez

A babonás hit sok embert gátol ma is, hogy testi és lelki beteg
ségeire gyógyulást keressen. Ilyesmi lehetett az is, hogy csak az 
gyógyul meg, aki először lép a feltörő gyógyforrás vízébe? Ismerek 
hívőt, aki azért nem megy orvoshoz, mert azt mondja: ,,Majd az Úr 
meggyógyít”. Sok keresztyénnek olyan „emberre” lenne szüksége, aki 
elvezetné ahhoz, hogy hálaadással, Isten kezéből tudná venni a ter
mészetes, vagy orvos adta gyógyulást. (32a) — A „Nincs emberem” 
mögött, meg kell látnunk azt a sok felelőtlenséget, amit egymás iránt 
elkövetünk. Hogyan értsük mégis, hogy Jézus ezt a beteget meggyó
gyította? Az igehirdetésnek, elképzelhető ma, ilyen „testi betegséget” 
is gyógyító hatása? (32a) — iMiért mondja Jézus ennek az embernek: 
„ Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen 
dolgod!” Betegsége talán Isten büntetése volt rajta? Miért olyan külön
bözők akkor az emberi sorsok? Miért nem „egyformán” büntet Isten 
mindenkit bűnéért? És a megváltás és a Krisztusban való hit nem 
old fel a büntetés alól? Vagy csak a halál után érvényes ez a ^túlvi
lágban” ? (32a) — A szombat nap körüli vita-komplexumot a mai 
ember nem érti. Hol van ennek a mai megfelelője? Ma inkább az a 
probléma, hogy nagyon sok keresztyén a munkája miatt egyáltalán 
nem ünnepli s nem szenteli meg a vasárnapot. (32a) — Ünnep és 
munka nem zárja ki egymást. Amennyire hozzátartozik az ünnephez 
a -templom, annyira szükséges a segítőszolgálat is. Az újfajta cselekvés 
áll elénk Jézus magatartásában, a forradalmi szeretet gyakorlata s ez 
lesz az igazi ünnep ezentúl! (11) — Sokan úgy vélik, hogy a betegség 
mindig a bűn büntetése. Ebben az esetben a gyógyulás a bűnbocsá
nat jele. Jézus tehát messiási hatalmát jelzi a gyógyítással, mert „neki 
hatalma van megbocsátani a bűnökét”. (11) — A férfi nem volt jelle- 
mes, mert mihelyt megtudta gyógyítója nevét, rögtön hírt adott erről 
a vezetőségnek. Félt? Ennyire nehezen változik meg az ember gon
dolkozásmódja? A vége felől kell megérteni a történetet. Az Atya 
dolgozik, Jézus is dolgozik. Dolgozzon az ember is. A „dolgozó léten” 
fantasztikusan új, valóban kinyilatkoztatás. Mi is azt tartjuk „isteni”
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életnek, ha valakinek nem kell dolgoznia, mindene megvan (mások 
verítékéből!) és élvezve él. Pedig ez nem (!) „isteni” , sőt! (11)
— Rosszul állunk a munkamorállal. Micsoda pompás eredménye lenne 
annak, ha azzal a lendülettel dolgoznánk munkahelyünkön, mint 
„vasárnap a szőlőnkben” ! Meg kell tanulnunk, hogy a keresztyén élet 
dolgozó élet. Ez a természete. Nem tud másként élni. Így igazodik a 
sorba: az Atya dolgozik, dolgozzanak a tanítványok is! A  gyógyítás, a 
szabadítás, a térítés célja a szeretetből való munkálkodás másokért! (11)
— Isten új arca áll elém. Nem keleti kényúr teljhatalommal, nem 
aranysugarakkal övezett templomi freskókép. Sokkal jobban „hason
lít” az igazi Istenhez egy izzadt, kormos, fáradt munkásarc, de aki
nek kezében szerszám van, semmire nem ügyel, csak feladatára, elme- 
rülten a munkában és gyönyörködik alkotásában, ha nehezen is él 
és kevés megbecsülésben is van része. Számomra a mai estének 
nagyszerű élménye ez: Isten — dolgozó Isten. Másként nézek a hol
nap reám váró munkámra. Erről kell prédikálni meggyőzően és von
zóan! (11) — Nemcsak prédikálni kell erről, így kell gyerekkortól 
nevelni egymást. Vissza kell szereznünk a munka igazi tisztességét, 
„isteni” karakterét. (11) — Sajnálatosan elterjedt Madách hamis isten
képe: „A gép forog, az Alkotó pihen” . Jézus mást mond, mást tesz, 
másra hív és másra kötelez. A dologtalanság — bűn. A munkátlan, 
„édes élet” — hazug illúzió. Nem érdemes élni tevékenység, alkotó 
munka, betöltött hivatás nélkül. Ha igazán megértettük Jézust, tuda
tosan soroljuk be a dolgozók lánckörébe, ahol első, legerősebb szem 
maga a dolgozó Isten! (11)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP
Mt 12, 33—37

Általános megjegyzések

A nehézség ez esetben nem a szöveg-kritikai, inkább tartalmi és 
általános teológiai vonatkozású. Egyfelől abból adódik, hogy az ember, 
akár jó, akár gonosz emberről van szó, nem olyan egyszerű és világos 
képlet, mint a fa, mely vagy jó vagy rossz gyümölcsöt hoz, mégpedig 
szükségszerűen. Az ún. jó embernek is van rossz gyümölcse, és általá
ban minden egyes gonosz ember fáján is terem picike jó gyümölcs! 
Másrészt megfelelő előkészület és magyarázat nélkül az is némi ne
hézséget jelenthet, hogy mi a vonatkozó példázatok alapján az utolsó 
ítéletben inkább a cselékedeteinket, és nem a szavainkat és beszédünket 
látjuk a vádlottak padján. De éppen ebből adódik mai feladatunk sava- 
borsa. Arra kell vigyázni, hogy az igehirdetés meg ne rekedjen egy 
osztályfőnöki óra nevelői szintjén, melynek témája a haszontalan 
emberi beszéd sokféle színes vetületével. A megoldandó feladatot abban 
látom, hogy a megadott címszó — Megszentelt életben — alapállás
ból értelmes és korszerű tanítást adjunk arról, hogy mindig felelősen, 
Jézus Krisztus tanítványaihoz illően beszéljünk.

Szívem kincseskamrája

Sok minden elárulja azt, hogy egyek vagyunk-e Jézus Krisztussal 
a megszentelt életben. Többek között éppen az is, amiről ma komoly 
és igen időszerű tanítást kapunk: az emberi beszédünk.
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1. Az emberi beszéd mindenekelőtt leleplezés. Jézus szerint az 
ember a beszédből ugyanúgy megismerhető, mint ía a gyümölcséről. 
Beszédem nemcsak azt leplezi le, hogy értelmes és művelt, egy vagy 
több nyelven beszélő, a rádió és TV bemondójának is alkalmas kelle
mes, vagy dadogó, rikácsoló hangú ember vagyok-e, hanem azt is 
elárulja, hogy jó vagy gonosz ember szájából jön-e a szó. Nemcsak 
személyi igazolványom, diplomám és mesterlevelem, — beszédem is 
elárulja, hogy ki vagyok?

Beszédem tartalmát, jellegét és minőségét az határozza meg dön
tően, hogy mi van a szívben, — a kincsesládámban?! Mert a szív tel
jességéből szól a száj. Beszédem a láda kulcsa. Minden szavam, gon
dolatom és indulatom elárulja, hogy mi van a láda mélyén?! Jézus 
ebben a vonatkozásban kétféle embertípust ismer: a jó embert, aki 
jókat hoz elő szíve kincsesládájából, és a gonosz embert, aki gonosz 
kincseiből hozza elő a gonosz dolgokat, mivel gonosz létére nem is 
szólhat és cselekedhet jókat.

Jézus az ebben az evangéliomi tanításban foglalt intelmeket össze
foglalhatná abban a jól ismert ótestamentumi igében: „Minden féltett 
dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet” 
(Pdb 4,23), De ö  még ennél is tovább megy, mikor ebben a gondolat
ban csendül ki mai tanítása: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg 
szívedet, mert aszerint leszel majd igaz vagy bűnös az utolsó ítéletben, 
hogy mi volt és ma jött ki szívedből?!

A feladat tehát a láda lomtalanítása. Nem véletlen, hogy egyik 
külföldi egyház az országos bűnbánat napján viszi ezt az igét a szószékre. 
Az ige kapcsán szókimondó lelkészek beszélnek mérges kígyók faj- 
zatairól, akik a 2. világháború hazug propagandájával és téveszméi
vel a szavak szennyes árvizét zúdították rá népükre, annak teljes 
romlását okozva. A mostani napok nagy gondját jelentő Szamos menti 
árvíz magyar és román területen együtt nem hordott össze annyi 
szennyet, iszapot és nyomorúságot, mint a 2. világháború hamis pro
pagandája, mely összekuszálta, megmérgezte egyesek, családok és nem
zetek józan gondolkodását. Valóban helyénvaló még mindig a bűnbá
nat, mégpedig annak a gyötrő kérdésnek a fényében, hiogy jómagam 
is nem voltam-e bizonyos mértékben szintén részese ennek a háborús 
gonoszságnak, mikor felelőtlen fecsegésemmel, vagy éppen gyáva hall
gatásommal hozzájárultam a közélet és emberséges gondolkodás mér- 
geződésóhez? Valóban be kellene iktatni mindenütt egy országos bűn
bánati napot nemcsak egyházi, hanem közéleti, sőt a ma élő egész 
emberiség aspektusából, mely a helyzet őszinte felmérése után nyil
ván abban a felkiáltásban csendülne ki: Felelősen beszélni és csele
kedni, amíg nappal van, és nem felelőtlenül hallgatni, vagy éppenség
gel haszontalan beszéddel és háborús lépésekkel szítani a feszültsé
get népek és nemzetek között. A jót hozzuk-e elő, és a jó ügyet szol
gáljuk-e, mikor szólunk az egyház, a népünk és az emberiség nagy 
dolgairól?!

De a láda lomtalanítása, a szív és nyelv megszentelődése nem 
könnyű feladat. A vad olajfából simábban lesz szelíd olajfa, mint a 
gonosz emberből felelősen szóló és cselekvő, a haszontalan beszédet 
és bűnös szenvedélyeit levetkőző ember. A láda lomtalanítása, a 
szív és nyelv megújulása nem búcsú előtti falusi meszelés, és nem 
külső tatarozás ügye, hanem uralomváltozásé. A családban jelent
het megoldást, hogy még jókor ráütök a mocskos szájra, de egy-
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házak és népek életében csak a gyökeres megoldás lehetséges. Jézus: 
itt nem a szájra néz, hanem a szívekbe. Az ember kincsesládájá
nak legmélyére. Itt nemcsak egy új erkölcsről, nem is csupán a ke
gyesség egy új módozatáról, vagy a rosszabbtól a jobbhoz való lassú 
átmeneteiről van szó, hanem totális bűnbánatról, mely mindenkor ura
lomváltozást jelent. Akit Jézus megragad, annak új Ura van. Amíg 
meg nem tér a szívem, nem tér meg a nyelvem sem! A szemétládá
mat csak maga Jézus lomtalaníthatja, hogy elhelyezze benne a Lélek 
gyümölcseit, és kincsesládává tegye azt.

Nem könnyű feladat ez, mégis lehetséges, mivel „Isten nem res
taurál. Ahol Isten cselekszik, ott megöl és megelevenít!”

2. Az emberi beszéd egyben végtelen lehetőség is, — mind pozi
tív, mind negatív előjellel.

Ez a végtelen lehetőség egyben végtelen felelősség is, mivel szívem 
kincseskamrájából nemcsak jó, nemes és építő, hanem gonosz dolgokat 
is előhozhatok éppen a nyelvemmel. Aranyszájúnak is mondhatnak, de 
mérges kígyók fajzatának is bizonyulhatók — éppen a nyelvem miatt. 
Építhetek és rombolhatok, tiszta magot is vethetek, de konkolyt is 
hinthetek, megkönnyíthetem valakinek, hogy higgyen az Istenben, de 
végképp el is torlaszolhatom az illető útját Isten és Krisztus felé. A 
nagy felelősség miatt mondja Jézus egyik helyen, hogy aki gyermeket 
megbotránkoztat, annak kössenek malomkövet a nyakára és vessék a 
tengerbe. A beszéd hidakat is ver, de félelmetes szakadékokat is feltár. 
Hol vigasztal, hol megsebez és megsirat valakit. Beszédemben kap ala
kot ember mivoltom.

Mennyi jó dolgot, micsoda drága kincseket hoztak elő szívük mé
lyéről az igazán nagy költők és írók! Leemelsz egy könyvet a polcról, 
elolvasol belőle egy-két verset vagy fejezetet, és közben átmeleg
szik a szíved, talán könny szökik a szemedbe. Áldott, boldog óra a 
mában, mivel egy már nem is élő ember tegnap előhozott egyet a jó 
kincseiből, mely még ma is tanít, épít, vigasztal és eligazít. Végtelen 
lehetősége az emberi szónak és beszédnek! És abba a könyvbe, mely
ből ez az alapige is való, az, aki Jézus szerint egyedül jó, a jóságos 
Isten beleíratta szívének minden jóságát, irgalmát és kegyelmét, hogy 
mi egyek legyünk Jézussal a megszentelt életben, és ne az emberi 
szív és nyelv gonoszságában éljünk és járjunk. Hogy ne legyünk 
haszontalan beszédű emberek! Ez az a beszéd, amikor a szónak nincs 
fedezete, mikor beszédünk üres fecsegés, a hangos üresjárat takarója, 
annak szapora mondogatása, ami egyáltalán nem történik. A beszéd 
lehet nemcsak a leleplezés eszköze, hanem egyben az igazi valóság 
leple és takarója is. Ebben az összefüggésben gondolni kell mindarra, 
amit Jézus a látszatkegyességről mondott. A fára, melynek csupán 
levele van, de nincs gyümölcse. Olykor megdöbben a szülő, mikor gyer
meke szájából hallja saját haszontalan mondatát. A trágár beszédet. 
Mit éreznénk akkor, ha Isten az utolsó ítéletben hangszalagról leját- 
szaná nyitányként mindazt, amit életünkben beszéltünk. Ha bűnjel
ként odahelyezné a tárgyalás asztalára a gonosz kincsek gyűjtemé
nyét, mely mind tőlünk ered!

Szakemberek egyre többet foglalkoznak talaj, levegő és víz vég
zetes szennyeződésével, és ezzel kapcsolatos megdöbbentő jóslatokat 
hallatnak. Veszélyben a természeti élet legjelentősebb elemeinek tisz
tasága! Én a szellemi, lelki és erkölcsi élet alakulását döntően meg
határozó tényező: az emberi beszéd megdöbbentő szennyeződése miatt
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is félve gondolok az emberiség jövőjére. A nyelv is tűz, a gonoszságnak 
összessége, mondja Jakab apostol. Tűzzé lesz abban a pillanatban, mikor 
nem szól igazat. És tűz akkor is, mikor a trágár beszéddel szeplő- 
ket hány a társadalom testére és konkolyt a lelkek mélyére. Égy nép 
és nemzet országos bűnbánata napján melegen ajánlanám főéneknek: 
„Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem inépe. Hogy megtartassál, mosódj 
hófehérre, Karmazsin színű bűneidből tisztulj, Hogy ki ne pusztulj!”

3. Az emberi beszéd az utolsó ítélet egyik döntő vádpontja lesz. 
Talán sehol sem beszél Jézus olyan komolyan és keményen az emberi 
beszéd nagy felelősségéről, mint éppen e helyen. Az ítélet napján szá
mot adunk minden haszontalan beszédért. „Mert beszédedből ítélteiéi 
majd igaznak, és beszédedből ítéltetel majd bűnösnek.” Mintha a bíró 
nem is azt feszegetné, hogy mit tett a kezem, inkább azt, hogy mit 
és hogyan szólt a szám?!

Ez kissé szokatlan fülünknek is, értelmünknek is, mivel mi első
sorban a Mt 25-ben foglalt hatalmas jézusi példázat alapján kizáró
lag cselekedeteink miatt tartunk az utolsó ítélettől. Azért, amit 
tettünk, illetve elmulasztottunk. Pedig ott nemcsak a cselekvési és 
mulasztási bűnök, hanem a nyelv bűnei is megítéltetnek. Egyszerűen 
azért, mivel elválaszthatalan a kapcsolat és összefüggés lényünk és 
szavunk, a bent és a kint, a középpont és a periféria között. Gyümölcs 
a csedekedet is, meg a beszédem is, mégpedig nem abban az értelem
ben, hogy egyik házi kertem almája, a másik pedig Algériából impor
tált narancs, hanem mindkettő saját lényem és életem gyümölcse. 
Ezért egyformán felelek mindkettőért! Valahányszor szólok, egyben 
cselekszem, és amikor cselekszem, némán beszélek. Mindkét esetben 
saját kincsemből hozok elő .valamit: vagy jót, vagy gonoszt.

Számot adunk minden beszédünkért! Ezt is már most mondja ne
künk, mielőtt meglenne. . .  De még mindig jókor, ha Okulunk belőle. 
„Mert az ember voltaképpeni nagy vétke nem a bűnök, miket elkövet 
— nagy a kísértés és kevés az erő! Az ember nagy vétke, hogy minden 
pillanatban visszafordulhatna, de nem teszi.” Nyelvében sem!

Weltler Rezső

Laikus kérdések és szempontok Mt 12,33—37-hez

A beszélgetés elején a résztvevők a szakaszt összefüggéséből kisza
kítva tárgyalták. Nehezen érthető a 33. vers! Mit akar azzal Jézus 
mondani, hogy tegyük a fát jóvá vagy rosszá? Nem az a cél, hogy 
mindenki „jóvá” legyen? Hogyan tudunk mi jó gyümölcsöt teremni? 
Mindig jót? Létezhet ilyesmi? Nem általánosságban van szó a jóság
ról, hanem a szavak jóságáról. A beszédünk mint gyümölcs, erről 
szól itt Jézus. Ha jó fák vagytok, akkor nem teremhettek rossz sza
vakat. Ennél a prédikációnál figyelembe kell venni a Jakab 3-at is. (15) 
— Dallos—Patrik féle fordításban így szól a 37. vers: „Minden
fölöslegesen kimondott szóról számot adnak majd az emberek az 
ítélet napján” . A „fölöslegesen” szót súlyosnak érzem. Hiszen mi 
mondhatunk sokszor jót is, de feleslegesen. Így szavaink könnyűnek 
találtatnak az ítéletben! Óriási a felelősség a beszédünkön! (15) — Fel 
kellett hívni a figyelmet a szakasz összefüggésére, erre a beszélgetés új 
fordulatot vett: Jézus a farizeusokkal vitázik. Megvádolják, hogy sötét
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erőkkel működik együtt. Fekete mágiát űz! Jézus érvekkel bizo
nyítja, hogy Isten Lelke munkálkodik benne. Vigyázzatok, hogyan 
szóltok! Ha a Lélek ellen beszéltek (31—32-vers), az nem bocsáttatik 
meg soha. (15) — Szavaink tehát elárulják készségünket vagy ellen
állásunkat. Hová tartozunk, milyen fák vagyunk. Akkor tehát a 
beszédről nem úgy általában van szó, hanem, hogy „szavunk gyü
mölcse” hitünkről vagy hitetlenségünkről tanúskodik? Nem fejezi ki 
ez a páli ige az igehirdetés lényegét: Hm 10,9—10!? — (15) — Nagyon 
kevés ember van, aki tudatosan gonosz akar lenni. Shakespeare 
III. Richárdja mondja: „Elhatároztam, hogy gazember leszek”. A min
dennapi ember nem akar gonosz, rossz fa lenni. A baj éppen ott van, 
hogy a legjobb szándék mellett sem tudunk jó fa lenni. (34) — A rom
lott gyümölcsök sokszor nem az egyén „termései”, hanem a közösségé, 
még akkor is, ha azok az egyén életében és magatartásában mutat
koznak meg. Pl.: USA sorkatona Vietnamban. A társadalom igazság
talanságai, bűnei vagy mulasztásai kergetik sok esetben az egyént a 
romlott cselekedetekbe. Mi az a mérték, amivel le lehet mérni a száj 
és a cselekedetek „gyümölcseinek az értékét. Tiszta szándékból is követ
kezhetnek sértések, károk, bajok. Lehet viszont számításból is hasznost, 
jót cselekedni. Jézus melyiket hagyja jóvá? (34) — „Tiszta szívvel betö
rök, ha kell embert is ölök” írja József Attila. Mi a tiszta? Ha én 
tisztának tudom a lelkiismeretemet? Jézus igen elragadtatta magát, 
amikor mérges kígyók fajzatának nevezi a hallgatókat. Hogyan ragad
tathatja el magát Jézus ennyire, éppen a jó cselekvésére és a tiszta 
szívű beszédre ösztönző tanításában? A tiszta szív sokszor éppen az 
erélyességre és radikális lépésekre indítja az embert. Elképzelhető, 
hogy a heveskedő Jézus tiszta szívből heveskedett. Unom a jóembe
reket. A nagyon nyugodt, minidig derűs, mindig szépeket beszélő 
emberek farizeusok (idős asszony mondta). (34)

ARATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP

Istenfélelem és megelégedés 

Péld 30,5—9.

A magyar szöveg Luther fordításával is egybevetve, jó. A 7. v. ta
lán így értelmesebb: „Kétfélét kérek Tőled, ne tagadd meg azt én tőlem, 
mielőtt meghalok.” Voltaképpen azonban, csak a második kérést indo
kolja meg a 9. versben.

Az aratási hálaadó ünnep a keresztyénség területén csak a reformá
ció egyházaiban van meg külön ünnepnapként. A zsidóságban, tudjuk, sá
toros ünnepként ünnepelték. A római katolicizmusban az aratásért való 
hálaadó imádságot egyes alkalommal, de nem külön ünnepen mond
ják el.

Ez ünnep jellegének a helyes megértésére segít alapigénk kétrészes 
és mégis egységes tartalmának a meglátása. Az első rész: 5—6. vers szól 
Isten minden és teljes beszédének, igéjének arról a tiszta csengéséről, 
amely védelmet és oltalmat, kegyelmet hirdet a hozzá folyamodónak. 
Ezért is vétek azt akár hozzátevéssel is meghamisítani. A második rész
ben: 7—9. versben kéri kifejezetten az anyagiakat, nem dúskálódó, de
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nem is ínséges mértékben, hanem csak „illendően”, mai módon kifejezve: 
a szükségleteknek megfelelően. Ez a szerénység a keresztyén ember szá
mára nem horáciuszi „aurea mediocritas”, hanem Istennek abból a nagy 
szeretetéből fakad, amely Jézus Krisztusban, az örök élet Kenyerében 
adatott meg nekünk és Akiért megád nékünk Rajta kívül is mindent. . .  
kenyeret is. Az aratás is, meg a kenyér is Ö reá mutat. „így lesz a refor
mátort Aratási hálaünnep valóságos hálaadássá a Krisztusban eljött üd
vösségért”, — mint azt L. Fendt írja Die altén Perikopen (1931) c. 
könyve 321. oldalán.

Az igehirdetés felé

Alapigénk első elolvasásakor máris feltűnhet az, hogy a kenyérért 
való hálaadás ünnepén imádságos kéréssel fordulunk Istenhez az illendő 
eledelért. Kérés és hálaadás — azért is tartozhatnak így össze, mert „Is
ten minden igéje igen tiszta és paizs az ahhoz folyamodóknak”, vagyis: 
az evangélium minden szavának „dallama” Isten szeretetéről és jóságá
ról zeng. Ennek meglátása és a hálaadás alkalma bátorít minket arra, 
hogy minden kérésünket és könyörgésünket vigyük bizalommal Atyánk 
elé. Ez árasztja el már a kérés alkalmát is a bizonyos meghallgattatás 
előlegezett, de valóságos örömével. Jézus Urunk is ezért adott pl. a ke
nyércsoda előtt már előre hálát Istennek, hogy meghallgatta Őt.

Mi most is Istennek javait osztogató jóságát és ajándékozó kegyel
mét ünnepeljük. Örömünnep éppen ezért ez a mai nap.

Tudjuk, hogy nem a kenyér Istennek a legnagyobb ajándéka, de 
tapasztaljuk és érezzük, hogy igen nagy ajándék, aminek kérésére a 
mi Urunk is tanította övéit a Miatyánk IV. kérésében, de amiért való 
hálára is int a teljes ige.

Nem a kenyeret ünnepeljük, hanem annak Teremtőjét és Ajándé
kozóját; azt, Aki megáldja kenyérkereső minden munkánkat. E hálaün
nep arról is meggyőz minket, hogy nemhiába dolgoztunk és ezután sem 
hiába dolgozunk és fáradozunk. Isten áldását adja a becsületes és szor
galmas munkára. Az Ö áldását látjuk a széles magyar róna termő ere
jében, a napsugár simogató életre-hívásában, a langyos eső termékenyí
tésében, fagyok és szelek edzésében, népünk szorgalmában, tudásában, 
munkaerkölcsében, híveinknek hitből fakadó emberséges érzületében, 
amellyel oly becsülettel megállják helyüket gyárak és üzemek zaka
toló műhelyeiben éppúgy, mint kint a falu határában, a szántóföldön. 
Áldása ott van abban a magágyban is, amely a rothadásból új termő 
életre hívja az elvetett búzaszemet és megsokszorozza az egynek életét. 
Aid az Isten, mert jó, mert Atyánk!

Általa és Reá nézve vagyunk. Ez a nap is hozzákapcsol, hozzáköt. 
Nem félelmetes függéssel, hanem a gyermek bizodalmával!

E kapcsolat tart meg a józan életben, amelyet nem kap el sem a 
vagyonszerzés mammonja, mely az élet célját csak az anyagiak halmo
zásában látja; sem a munkakerülés tunyasága, mely mások rovására, 
mások fáradságos munkájából akar élősködni. Az elsőnek elítélő példá
ját Lk. 12:13—21-ben klasszikusan magunk előtt láthatjuk. Bizony, 
„ . .  . nem a vagyonban való bővelkedésben van az embernek az ő élete!” 
Szegény „gazdag” , mily sivár volt az élete, amikor csak csűrök nagyob- 
bítása volt egyetlen gondja, de nem látta meg körülötte a segítésre szo
rulókat, az éhezőket, rongyosokat, akiken pedig éppen néki kellett volna 
segítenie! Aki Isten ajándékaként veszi az anyagiakat s az a körülmény,
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hogy munkája révén munkatársa lehet a teremtő és gondviselő Intennek, 
nem engedi, hogy elkapassa magát, s nem lesz önmaga bálványává, 
önző zsugorivá, hanem a „szegények részét” mindig ott látja a „saját
jában” is. Hogyan is írta meg az egykori költő-pap, Tompa Mihály a 
Kenyérkő c. versében?

„Az Isten a szegények részét 
A gazdagoknál tette le.
Ha földi jóval meg vagy áldva,
Akkép sáfárkodjál vele,
Hogy megszegjed az éhezőnek 
Isten nevében kenyered;
Máskép bizony fogsz tenfejedre 
Gyűjteni eleven szenet. . . ”

Világos, hogy ehhez szükség van a hit látására, szükség van isten
félelemre. Hit nélkül nem vagyok képes a másokkal való jóltevésre, (Mi
lyen szerencse, hogy ez nem így van! Szerk.), mert csak a földiekre te
kintő szem sohasem tartja elegendőnek azt, amije és amennyije van. A 
még-többért hajlandó feláldozni egészséget, életet, családot, hitet, becsü
letet, szinte bármit. Milyen találóan írja Pál apostol 1 Tim 6,6-ban: „De 
valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel”. Majd a 9—10. 
versben: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísérteibe, meg tőrbe és 
sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszede
lembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénznek 
szerelme. . . ” Alapigénk mind a két véglet kísértését megláttatja, ami
kor rámutat egyrészt arra, hogy a bővelkedésben könnyen függetlennek 
és egyenrangúnak tartja, képzeli magát Istentől, illetve Istennel az em
ber; a nagy szegénység kísértése pedig a máséhoz hozzányúlásban van. 
Ezért kéri Istentől az „illendő eledelt”, amint Jézus Urunk is csak a na
ponkénti, a mindennapra való kenyér kérésére tanított s nem annak 
felhalmozására. Hiszen Isten mindig felhozza napját. . .  és esőt á d .. .  
mindig gondviselő Édesatyánk marad!

Szóltunk már arról, hogy a kenyér a mi kenyerünk, amelyet meg 
kell osztanunk másokkal, az arra szorulókkal. Erre nem külső törvény 
kényszerít minket, de a hitből fakadó szeretetünk, mely az Isten iránti 
hálát a felebarát segítésében törleszti.

Különleges közösségbe kapcsol össze bennünket embereket az egy 
kenyér. Egy, mert együtt dolgozunk, fáradunk érte, ki-ki a maga mun
katerületén; egy, mert egyképpen Isten áldásaként kapjuk, az Ö szere- 
tetének látható jeleként; egy, mert egyképpen csak a földi életet táplálja 
és mégis mennyei javak hordozója, mint felülről való áldás, adomány. 
Nemcsak kémiai anyag, vagy biológiai erő, hanem benne van ízében 
Istennek az a gazdag szeretete, melyet szétárasztott édesanyánk és 
édesapánk áldozatába, hitvesünk hűségébe, gyermekeink megelégedett 
kacajába, népünk életnívójának emelkedésébe, hazánk békés fejlődé
sébe. És ezt is, ezt a jóízű „egy” kenyeret is meg kell osztanunk az em
beriség nagy családjával! A mi Atyánk mindenkinek kirendelte ezt a 
jóízű kenyeret. Tehát bűnt követ el az, aki a szűkebb és tágabb értelmű 
(lásd Luther M. felsorolását a kenyér fogalma alá tartozókról!) kenye
ret elveszi a másiktól, vagy háborúsággal, békétlenséggel megrontja azt. 
Ezért ítéljük el ezen istentelen és embertelen magatartást kicsinyben
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is, de tágabb sugarú körben is, amikor nép támad más nép ellen, s an
nak békés életére tör. Bizony, a kultúrájára büszke fehér embernek 
nem bombákat és gyilkos fegyvereket kellene vinnie Keletre, hanem 
az igét, mely kenyérré változik és kenyeret, mely az élet igéjévé vál
tozna! Aratási hálaünnepünkön nem erőszakos ünneprontás, de test
véri kötelességünk megemlékezni azokról az arab menekültekről, a 
a már oly sok háborús borzalmat kiállt vietnami s legújabban a kam
bodzsai népről, melynek élete, kenyere a szenvedés könnyeitől igen keserű 
lett. A magunk területén mindent meg kell tennünk azért, hogy amit Isten 
nékik is kirendelt, hatalmasok telhetetlensége se vehesse el tőlük. . .  
hogy legyen béke az egész földön az emberiség nagy családjában, hogy 
legyenek békés életet építő emberek s a kenyeret boldogan majszoló 
gyermekarcok, lehessenek mindenütt Isten gondviselő szeretetének tisz
ta tükrözői és bizonyságai.

Bármennyire is drága és mint Isten ajándéka, szent is a kenyér 
ez mégis túlmutat önmagán. E nagy ajándék túlmutat, rámutat meny- 
nyei Atyánk legnagyobb ajándékára, szeretetének legnagyobb megtes
tesülésére: az Élet Kenyerére, Jézusra. Igen szegény emberek lennénk 
akkor, ha Ö érette ma nem tudnánk hálásak lenni. Hiszen Nélküle még 
a földi kenyéren is összevesznénk s valóban száműzik Jézust onnan, 
ahol mások kenyerére és így életére törnek! Azt sem szabad elfeled
nünk, hogy a földi kenyér csak a romlandó életet táplálja, Jézusunk 
pedig nékünk az örökélet Kenyerévé lett. E napon rá kell gondolnunk 
arra az aratásra is, amelyben mi leszünk a levágandó gabona, mely 
sírba hull a halál kaszájának suhintására, örömünnepünket azért nem 
rontja meg ez az emlékezés, mert éppen Megváltónk érdeméből nem 
kell úgy néznünk a halálra, mint az ember tragédiájára, hanem csak 
olyanra, mint a búzaszem elvetése: elvettetik romlandóságban, feltá- 
masztatik romolhatatlanságbain. Az utolsó szó nem az elmúlásé, hanem 
Istené, aki kenyeret adott és aki ugyanilyen kimondhatatlan ember- 
szeretetéből a Krisztusban maga is kenyérré lett: az Élet Kenyerévé. 
Ezért lehetünk és legyünk is minden körülmények között istenfélők és 
megelégedettek! Ennek örüljünk és ezt háláljuk ne csak egy ünnep
napon de életünk egész idején!

Síkos Lajos

Péld 30,5—9 szövege az 1961. évi próbafüzet szerint:

„Ne tégy hozzá beszédeihez, hogy meg ne feddjen és hazugságban 
ne maradj! Két dolgot kérek tőled, ne tagadd meg tőlem, mielőtt meg
halok: A hiábavalóságot és hazug beszédet tartsd távol tőlem! Se sze- 
szegénységet, se gazdagságot ne adj nékem; add meg a nékem rendelt 
eledelt, hogy jóllakva meg ne tagadjalak és azt ne mondjam: Kicsoda 
az Úr? Se elszegényedve ne lopjak és gonoszul ne éljek Istenem nevé
vel!”

Laikus kérdések és szempontok Péld 30,5—9-hez

Mit jelent az, hogy Isten teljes beszéde? Ha egy igehirdetést hallok, 
miből tudhatom meg, hogy az Istennek teljes beszéde? Miket és milyen 
formában teszünk hozzá Isten beszédéhez? Hogyan feddi meg Isten a 
földön élő emlbert? (13) — Mi a hiábavalóság és hogyan távoztatja el
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Isten messze tőlünk a hiábavalóságot? A hazugságot erkölcsileg el kell 
ítélni, mégis sokan vannak, akik úgy gondolják, nélküle nem tudnak 
élni, szinte a természetükké vált. Sőt a hazugság bizonyos esetekben 
kihúzhat a bajból, szorult helyzetekből. (13) — Isten minden vagyont 
kárnak tart? A gazdagság és a szegénység kérdése csak a földiekre 
vonatkozik, vagy lelkiekre is? A megelégedés vagy a gazdagság miért és 
mikor járhat az istentagadás veszélyével? Isten az én asztalomra he
lyezte másnak a kenyerét is, erről se feledkezzünk meg aratási hála
adáskor! (13) „Laikus” testvéreinknek a Szentírás Károlyi-fordítása ál
lott csak rendelkezésére. Innen érthető, hogy kifejezések más irányú 
gondolatokat ébresztettek bennük, mint a sokkal világosabb új (próba) 
fordítás. (13) — Az aratási hálaadó ünnep korábban közvetlenebbül 
érintett, mint ma, pedig ma is rendszeres templomba járó vagyok. Ezt 
az érzést nem új ideológiai hatás váltotta ki bennem, hanem ma össze
hasonlíthatatlanul könnyebb munka a betakarítás, mint volt korábban. 
A gépeknek köszönhető ez, amelyek teljesítőképessége a konstrukción 
túl inkább függ a benzin oktán-száimától, mint bármitől mástól. (39) — 
Az aratási hálaadó ünnep helyett tényszérűbb, s reálisabb lenne az 

aratási ünnep megjelölés. Idegenkedem a hála-kampánytól. Hálát adni 
nem csak ezen a napon kell, hanem naponként. Ez nem zárja ki azt, 
hogy az eredményért nem kell. Hol van a határa annak, amiért köszö
net jár, és amiért nem kell köszönetét mondani? Ez nemcsak emberek 
közötti kapcsolatra értendő, hanem Isten és ember kapcsolatára is. 
Illik hálát adni, vagy kötelező? A textus meglehetősen kemény dió
nak bizonyult. Idegenné tette az időtávolság, azaz a történeti ismeret 
hiánya. Alkuban áll az író Istennel, amikor szinte kijelöli, mint „tá- 
voztasson el tőle az Űr. . . ,  de táplálja” őt? Mit jelent az, hogy „hoz
zám illő kenyérrel?” Fordítható ez a mondat „megfelelő étrend”-del is. 
(39) Mindennapi kenyerünkről van szó ezen a napon. Megoldható ezen 
az ünnepen az igehirdetés alapgondolata a Miatyánk negyedik kér
désének homloktérbe állításával, s mindezt ennek az igének a felol
vasása után? Nem érezhető az alapigében több, mint amit aratási há
laadó ünnepen megszoktunk. (39)

GYÜLEKEZETI SEGÉLY VASÁRNAPJA

1 Kir 17,10—14

Előkészületünknél ne szorítkozzunk pusztán a sareptai történetre, 
hanem olvassuk el a könyv 17. fejezetének első versétől a 19. fejezet 18. 
verséig terjedő szakaszt. Elevenítsük fel a sokféle történetből mind
azt, amit Illés próféta személyéről tudunk. Kevés prófétai személyiség 
van az Ötestamentumban, akinek működése és személyisége olyan plasz
tikusan ábrázolódik ki, mint Illésé. Természetesen nem lehet a mai ér
telemben vett történelemről és személyiség-ismeretről szó, de minden 
szükséges adatot megtalálunk teológiai értékeléséhez. Személye élő, reá
lis és mégis titokzatos. Üldözött és nélkülözhetetlen. Tevékenységét dia
dalmas csodák és súlyos vereségek kísérik. Isten ügyét féltékenyen sze
rető és csalódott. Szigorú istenítéletet tart megalkuvás nélküli egyenes
ségében, amelyben nem ismeri el Jahve és Baál együttélésének lehető

509



ségét, de mégis bujdosóként keresi Istent. Illés próféta személyiségének 
és történetének ez a dialektikája a legjellegzetesebb.

Dávid király és Illés próféta között kb. 150 év telt el. Ez az idő
szak Izraelben a vallási szinkretizmus kora volt, amelyben a Jahve-hit 
egyre kisebb részt kapott. Noha áldozati oltárai még állottak, de hasz
nálhatatlanok voltak, és a nép között egyre kisebb lett azoknak a száma, 
akik Jahvét tisztelték. Isten tiszteletének e beszűkülése és idegen ele
mekkel való meghamisítása miatt száll síkra féltő szeretettel Illés. Harca 
azonban tulajdonképpen „sikertelen” volt. Összetörtén haláláért könyö
rög Istenhez.

Ezután következik a nagyszerű formában és színekkel leírt theofá- 
nia, amelyben része volt. G. v. Rád és többen az ótestamentumi teoló
gusok közül rámutatnak arra, hogy a theofániának nem a jelenetei és 
a színei a legfontosabbak. Az Ötestamentum minden hasonló esetben 
nem a jelenségekre teszi a hangsúlyt, hanem az azokat értelmező igére. 
Isten igéje pedig ez alkalommal arról szól, hogy népének, követőinek 
száma nem fog növekedni, sőt tovább fogy: „ . . .  meghagyok Izraelben 
hétezer embert.” Ezzel megjelölve történelmi tervét és egyben Illés is 
megkapta mintegy felmentvényét szolgálata alól.

Kézenfekvő, hogy ebben a történet-sorozatban ad analógiám az egy
ház életének- élőképét is lássuk. Bizonyos fokig erre biztat bennünket 
az is, hogy a Messiás-várás teológiájában a Messiás megérkezésével Il
lés próféta személye is kapcsolatban van.

Véleményem szerint az analógiát a következő pontokban lehet 
érezni.

1. Az egyház ma olyan korban él, amelyben nem az az Isten akarata, 
hogy felállítsa a vagy-vagy kérdést olyan formában, mint azt Illés tette 
a Karmel-hegyi istenítéletben. Annak a kérdésnek eldöntése, hogy ki 
tesz vallást Istenről, vagy ki tagadja meg, Isten ügyét a világban nem 
viszi előbbre és nem vitte előbbre Illés korában sem.

2. Isten történelmi vezetése, illetve ennek magyarázata és megér
tése csak egy nagyon szerény, agresszivitásával végképpen leszámolt 
egyház részére válik lehetővé. Nemcsak érthetővé, hanem elfogadha
tóvá is.

Ezek után a sareptai történetre tekintve, abból két elemet látunk 
fontosnak. Az egyik Illés próféta nyitott szíve és segítőkészsége az ín
séget szenvedő család felé. A másik a prófétának készsége, hogy ezzel 
a családdal közösséget vállaljon.

Az igehirdetés e két mozzanat köré csoportosítható. Az egyes ke
resztyén ember és a keresztyén gyülekezet is korunkban akkor tölti be 
Istentől rendelt feladatát, ha kinyitja szívét az emberi nyomorúság előtt. 
Nem felesleges hangsúlyoznunk ennek a ténynek a fontosságát. Az „el
idegenedés” korában az emberek segítőkészsége vagy csupán megértése 
is elsősorban a bajbajutottakkal kapcsolatban lanyhul. A testi bajokkal 
stigmatizáltak vagy a lelki bajokkal küzdők alig találnak helyet az ép 
emberek világában. Az ötödik parancsolat lutheri magyarázatának po
zitív része aktuális figyelmeztetés még ma is gazdasági életünkben. Se
gíteni embertársunkat, hogy megélhetését javíthassa. Mennyire kevés 
mégis bennünk a szándék arra, hogy ezt tegyük és mennyire elhatal- 
második bennünk az irigység, vagy közöny, felebarátunk sorsa, megél
hetése iránt.

Sarepta a nyitott szív szimbóluma, a bajbajutott ember felé. Ezt a 
nevet kapta és viseli ma is a Bodelschwingh-i diakonissza anyaház. Ala
pítása egy évszázad távolában történt és anyagai alapja alig volt több
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az egy korsó olajnál és az egy véka lisztnél. Máig sem fogyott el azon
ban, pedig mindenkinek adtak, aki kért.

E szimbólum jegyében szabad szólni ebben az igehirdetésben egy
házunk Gyülekezeti Segélyéről is. Egyházunknak az a szerve nyitogatja 
és tartja nyitva a gyülekezetek szívét egymás felé. Feltárja a kisebb, a 
szegényebb gyülekezetek szükségét és igényét a nagyobbak, a tehető
sebbek előtt. Irányítja és eljuttatja a tehetősebbektől segítségüket a rá
szorulóknak. Évről évre mutatkozó eredmények bizonyítják, hogy egy
házunk gyülekezetei hogyan engedelmeskednek Isten akaratának ezen 
a területen. Azt hihetné valaki, hogy az egyház anyagi lehetőségeinek 
korlátozottságával csökkennie kell az egymás iránti segítőkészségnek is. 
De éppen a Gyülekezeti Segély biztató példa ennek ellenkezőjére. Sa- 
repta szimbóluma nem idejétmúlt.

Az igehirdetés második részében az egyháznak az a további kész
sége szólalhat meg, amellyel a nehéz körülmények között élő embertárs
sal közösséget is vállal. Az egyház segítő készsége nem a jómódú rokon 
leereszkedő segélye a szegény rokon részére. Sokkal inkább a szegény
nyel, a bajbajutottal közös sors együttes vállalása. Valamennyien rászo
rulunk erre a figyelmeztetésre. Egyénenként is, gyülekezetenként is. Amíg 
akadnak gyülekezetek, amelyekben rideg és idegenkedő hangulat ural
kodik, ha egy-egy testi vagy szellemi fogyatékos a többiekkel együtt 
akar úrvacsorához járulni, amíg éppen a keresztyén emberek közössége 
nem „habilitálja”, helyezi emberi szintre az elmaradt, fejlődésében csök
kent embertársakat, nem nyújtott igazi segítséget, mert nem akarta a 
közösséget embertársával.

Az igazi segítség csak akkor valósul meg, ha a közösség realizálódik 
az emberekkel.

Sarepta, a történet szerint ennek a közösségnek is szimbóluma.
A sareptai történet ad analógiám és ad szimbólum alkalmat ad csu

pán az egyház igehirdetésére, amelynek lényege azonban Jézus Krisztus. 
Az Ű fényéből egy előlegezett sugár Sarepta is. Az Ö világosságából egy 
kis világosság lehet az egyház ma is, Ö a nyitott ajtó, a szenvedő fele
baráthoz. Sarepta, az egész Ótestamentum és az egész egyház felett is az 
ö  szeretete fénylik.

Muncz Frigyes

Laikus kérdések és szempontok 1 Kir 17,10—14-hez

Micsoda pesszimizmus: a még meglevő keveset együk meg, és az
után jön úgyis a halál. (9 a) — Aki ad, az kétszer kap. Az adás örömét 
és a másik örömét, hogy segítettek rajta. A sareptai özvegy ad, s még 
nagyobbat kap: fia életét adja vissza Isten Illésen keresztül. Aki nem
csak a sareptai özvegy fia életét adja vissza, hanem saját fiát is értünk 
adja, jogosan kér tőlünk a rászorulók, az éhezők alakjában. A világméretű 
segítés alapja Isten világméretű cselekvése értünk. (9 a) — Isten kér az 
egyházban a kis gyülekezetek nagy gondjával küzdőkön keresztül. Is
ten kér az elmaradt népek nyomorúságos viszonyai között élő testvér 
nevében. Isten kér anyagiakat, de kér és vár hitet, szívet, egész életet 
tőlünk. (9 a) — Körültekintően kell megkeresni a Gyülekezeti Segély és 
a textus kapcsolatát. A sareptai özvegy személyi segélyt folyósított. A 
Gyülekezeti Segély nem egyes embereket segélyez, hanem gyülekezeteket. 
Ma nem sareptai özvegyekhez, hanem olyan emberekhez fordulunk ké
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résünkkel, akiknek lényegesen többjük van egy véka lisztnél és egy 
korsó olajnál. Az általános gazdasági helyzet is más, mint Illés korában 
volt. Egy véka liszt és egy korsó olaj már életszínvonalat jelentett. Az 
életszínvonal ma ennél jóval magasabb. (2 a) — Illés bátran mer kérni, 
mert ez Isten igéje hirdetésének érdekében teszi, mert ígéretet kapott 
Istentől, hogy kirendelte számára a segítséget, mert nem fényűző célra, 
hanem létfontosságú ügyben kér. Nekünk sem kell szégyenkeznünk, ami
kor a Gyülekezeti Segély szolgálatának biztosítására kéréssel fordulunk 
egymáshoz, egyházunk tagjaihoz. (2) — Kérni az tud bátran, aki tudja, 
hogy a gyülekezet nem önmagáért van, hanem szolgálatra rendeltetett. 
A sareptai özvegyet Illés kérése a hit döntése elé állítja. Nemcsak azért 
ad Illésnek, mert megsajnálta. Bízik benne, hogy Isten embere, az ő 
ügyét szolgálja. A Gyülekezeti Segély kérése minket is döntés elé állít: 
1. A szolgáló életformát választjuk-e? 2. Komolyan vesszük-e az egyház 
szolgálatát? (2). Az özvegyet Isten rendeli ki Illésnek. Isten tudja, hogy 
az igehirdetésnek anyagi, gazdasági feltételei is vannak. A szocialista 
gazdasági rendben is biztosította számukra a szolgálatukhoz szükséges 
anyagi feltételeket. Ennek egyik jele és formája a Gyülekezeti Segély. 
Érdemes arra is figyelni, hogy miként válik később a segélyezettből se
gítő és a segítőből megsegített. (2).

Megjelent

Túrmezei Erzsébet 

ÍG Y  L E S Z E L  ÁLDÁS
című verseskönyve

II. kiadás 
Ára: 38,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A z Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia (bőrkötésben) — — — — — — — 90,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 150,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 10,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —>50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációs Káté — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — 55,— Ft
Korái 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
Úrvacsorái 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
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — 62,— Ft
Túrmezei: Így leszel áldás — — — — — — 38,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Káldy: Új úton — — — — — — — — 135,— Ft


