
AZ ISTENI SZÓ TEOLÓGIÁJA
A hagyományos egyházi nyelvben az "Ige teológiáját" szekták emlegetni. Az isteni
bZÓ teológiáját azért használom helyette. mert az "ige" a mai nyelvben nem je
lenti azt, amit évszázadokkal ezelőtt a logos és a verbum szó fordítói ki akartak
vele fejezni. A mindennapí nyelvben az ige ma már csak egyszerű nyelvtani
megjelölés. Egyházi használata azonban megmerevedett, és még mindig Istennek
az emberhez intézett szavát, tanítását értjük rajta. Ezt az eltérést csak megfelelő

magyarázattal tudjuk áthidaIni.
Filozófiai elemzés szcrínt a szó lehet valaminek a megnevezése. neve. A

nyelv nem saját magát fejezi ki, hanem valamit jelöl, s a megnevezés annál
tökéletesebb, minél jobban benne van a tárgy fogalma. Egyúttal a szó olyan
nyelvelem. ami valamit értésünkre ad. A Ielentés a szó lényegéhez tartozik. :E:r
telmes szót csak értelmes lény mondhat ki, hiszen csak ő érti meg a dolgokat.
Végül a szó, mint a beszéd eleme kifejezhet valamilyen jelenséget vagy állapo
tot is. Itt a beszélő már' hivatkozik a dolgok összefüggésére, s kinyilvánítja dön
tését, érzelmeit, tanúskodását, tehát megjeleníti azt, ami rejtve volt. Az ilyen szó
nak már személyes jellege van. Elvárja, hogy meghallják, figyelembe vegyék és
válaszoljanak rá. A személyes jelleg miatt a szónak a primitív vallásokban má
gikus ereje is I 'het. Legalábbis azoknak a titokzatos szavaknak. amelyeket csak
a beavatottak ismernek, vagy amelyeket a ráolvasásokban használnak.

Az isteni szé a Bibliában

Az ószövetségi és újszövetségi vallás egészen az Isten szavából magyarázza ma
gát. Itt a szó személyes jellege még nyílvánvalóbb. A teremtéstörténetben az úgy
nevezett "papi kódex" vigyáz arra, hogy a szót ne válassza el Istentől. Ezért
cselekvő értelemben mondja: Isten szól. S szava a rníndenhatö hatalmat és böl
csességet képviseli. Ez a szó a semmiből teremt, vele kezdődik minden, ez hatá
rozza meg a világot és az emberi történelmet. Viszont rámutat a világnak és
Istennek a különbözőségére is. De már jelentkezik benne az üdvösségszerző erő is,
hiszen Isten mindent az emberért teremt, az ember iránt feiezi ki adakozó szerétetét.
Ezt a gondolatot majd az Újszövetség fejti ki jobban. s ott találjuk meg azt az
állítást is, hogy a történelemben a végső szót is Isten mondia ki: a történelem
addig tart, "amíg Isten szava beteljesedik" (Jel 17,17).

Az isteni szö azonban éppen ereje és tekintélye miatt a Bibliában lassan önálló
sul, s önmagában is Istent képviseli. A "dabar Jahve" (Isten szava) különleges törté
neti tényező lesz, igazában ez mozgatja az üdvösség történetét. Speciálisan Isten szavá
nak számít a sínai kinyilatkoztatás (tíz szó), tovább& mindaz, amit Isten Mózesnek
rnond, vagy amit a Második Törvénykönyv bu2ldít6 formában összefoglal. Már
előbb ez a szó irányította a pátriárkák történetét, s ez elevenedett meg a prófétá'k
ajkán. Jahve az égből szól akkor is. ha a tűzoszlopból beszél (Kiv 20,22). Szava
míndig erős és hatékony: benne van a meghívás, a kiválasztás, a küldetés, a fe
lelősségre vonás és a jövő ígérete. Legnagyobb értéke azonban az, hogy Isten
saját népéhez szól általa. Kinyilvánítja előtte önmagát, irgalmát, hűséget, szere
tetét és gondviselését. A szó a szövetség tartozéka. Amíg lsten beszél, addig tudják,
hogy nem fordult el népétől. Ezért a próféták a feddő, a megtorló. az ítéletet
emlegető szót is az irgalom megnyilvánulásának tartják.

lsten a maga szavát rendszerint a próféták ajkára adja (lz 42,1; 61,1; Ez 11.5;
Oz 9,7; Joel 3,l). H. Schlier kimutatása szerint a "dabar Jahve" az Oszövetség
ben 241-szer Iorrkrl elő, s abból 221 esetben mint prófétai szó jelentkezik. A
prófétákat ez a szó hívja meg, ez ad nekik küldetést, hogy építsenek vagy rom
boljanak, ültessenek vagy gyomláljanak (Jel' 1,10; lz 6,1; Ez 2.8). A szóból ki
cseng Isten abszolút akarata, ezért a próféta csak az oroszlán ordításához vagy
a csontjait emésztő tűzhöz tudja hasoplítaní (Am 3,8; Jer 20,9). Nemcsak felvilá
gosító jellege van, hanem mozgatja a nép életét: megörvendeztet vagy csapást
küld, megtérésre sarkall vagy ítéletet hirdet. Amikor aztán az élő szóból írás
lesz, az is Isten uralmának eszköze marad. sőt állandó bizonyítékul szolgál a
néppel szemben. A próféták érzik, hogy Isten a szavában mindkét kezét kitárta
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a nép felé. ezért legfontosabb kötelesség a szó meghallása. illetve az engedel
messeg (MTörv 6,4; Iz 7,la; Jer 22,2). A zsoltáros már arra hivatkozik, hogya
törvényben objektívalódott szónak üdvöt hozó ereje van. mert életet ad (Zsolt
119,50). A későbbi zsidóság már az egész Tórát úgy emlegette. mínt a nép éle
tének forrását. Ott azonban a prófétákon kivül még nem voltak meghatalma
zott intézményes közvetítői az isteni szónak, Az írástudók sokszor a maguk aka
rátát olvasták kí a betűből. vagy ellentétes emberi hagyománnyal közömbösí
tették. Ereje mégis megmaradt. mert Krisztusban Istennek minden ígérete. telje
sedett.

Az Újszövetség visszamenőleg az egész ószövetségi kinyilatkoztatást Isten sza
vának nevezi (Mt 1,22; Mk 12,26; Róm 15,20). Jézusnál azonban jelentkezik egy
feltűn,ő új sajátosság: Isten szava az .ő szava. amely bejelenti Isten országának
eljövetelét és az üdvösség örömhírét (Lk 5,1; 8,11). Szava erős és hatalmas (Mt
'i,28). csodáiban pedig szó és a tett egybeesik, és így tanúsítja Isten országának
kegyelmi tartalmát. Lassankint azonban Jézus szava és személye is azonosul, pél
dául Márk evangéliuma 8,38-ban: "Aki szégyell engem és szavamat, azt az Emberfia
is szégyellern fogja". Az azonosítást és Jézus szavának megszemélvesítését Pál
anostol viszi tovább: Jézusban Istennek minden ígérete (szava) igenné lett (2Kor
1,20). A zsidóknak írt levél 1,1 pedig arra hivatkozik, hogy Jézusban az isteni
szó teljesse és végérvényessé vált. Isten már nem prófétákon kerésztül üzen,
hanem Fia által. aki a mi ndenség örököse s a láthatatlan Isten képmása, azért
benne mindent kimondhatott. amit akart. A szó és Jézus személye közötti azo
nosítás legerősebb János írásaiban. Az ő evangéliuma szerínt Jézusban a Logos,
az Atya örök Szava lett emberré. s emberi alakjában is felismerhető, hogv telve
van kegyelemmel és Igazsággal (Jn 1.12). Amit ö mond vagy tesz, abban az Atya
szava konkretizálódik a világban, s ez a 'szö kimondottan az üdvösségre Iránvul.
"Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üd
vösséget szerezzen a világnak" (Jn 3,17). Isten szavának ezt az üdvösségszerző

erejét a többi evangélista is jelzi, amikor Jézust az új tanítás magvetőjének
nevezi. Ebből a magból az örök élet gyümölcsei teremnek. Péter úgy jellemzi
Jézus működését, hogy "békét hirdetett". a választott népnek (ApCsel 10,36).

Az apostoli igehirdetés azonban nem olyan értelemben nevezi Jézust Logos
nak. hogy rajta kívül nincs' más isteni szó. Ö a teljesség, akiben Isten mindent
kimondott magáról, ami belefér a teremtményi keretbe. De éppen rnivel teremt
ményi alakban jelent meg, azért őt is magyarázni kellett. Isteni szö volt az, ami
öt bevezette, és az' is. ami róla tanúskodik vagy őt értelmezi. Isten radikális
önkimondása ugyanis annyira gazdag és rnély, hogy azt csak a Szentlélek segít
ségével lehet átfogni és a történelemben állandósítani. Hasonlóan ahhoz, hogy
Jézus embersége is a Szeritlélek teremtő ereje folytán jelent meg világunkban.
Az Atya Jézusban kimondta egész kilétét, akaratát, tervét. A Titusnak írt levél
3,4 még arra utal, hogy "jóságát és emberszeretetét" is tükrözni akarta benne.
Jézus misztériumának azonban van m~g egy másik oldala. Obenne . Isten szava
nemcsak olyan értelemben volt hatékony, hogy világosságot gyújtott, hanem abban
az értelemben is, hogy emberi viselkedésével megadta a tökéletes választ az Atya
szavára. O mint a Fiú az Atyáról beszélt, de ugyanakkor a mí nevünkben be
szélt az Atyához. Azért benne az Isten és az ember közöttí párbeszéd elérte tel
jességét. Mivel pedig, velünk marad a világ végéig, megvan a biztosíték, hogy az
emberiség meghallja az isteni szót és válaszol is rá. Az e~áz ilyen értelemben
[olytatja Krtsztus rnüvét: először hallgatja az isteni szőt, hirdeti, továbbadja. de
ugyanakkor belőle él, s ezzel válaszol is rá. .

Isten szavának újszövetség! értelmezéséhez tehát lényegesen hozzátartozik az
a mozzanat, hogya Jézusban megtestesült isteni szó az egyhdzban meg7ll4rad és
Jelen .van. Az apostolok úgy indultak el, mínt a tanítás letéteményesei, és az Ige
szelgálnak nevezték magukat (Lk 1,2). Ok nem egyszerűen a tanítás továbbadói,
hanem a Krisztusban megvalósult üdvösség hírnökei. Isten kinyilatkoztatott ta
nításának hatalommal felruházott hordozói (IKul' 4,1). Tudják, hogy nem elméleti
tanítást hirdetnek, hanern evangélíurnot, az üdvösség örömhírét. Akí ezt hittel
fogadja, az az üdvOsséj:( részese. Isten szava tehát ..ezentúl apostoli szó is. de ú2Y,
hogy benne maga Kriszlus és az általa hozott üdvösség válik jelenvalóvá" (Leo
Scheffczyk, Sacramentum mundi-ban 11,1404). Az apostoli egyház bizonyos afelől,

hogy az .evangélium a", "Úr szava". de nemcsak 'abban az értelemben, hoav Krisz
tustól ered. hanem abban is. hogy a hittel elfogadott szóban az üdvözítő Krisztus
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közli magát (2Kor 4,5). A tanításban azért lehet maga Krisztus a tartalom. mert
a Szentlélek. az emberi szót képessé teszi erre a szellemi. dinamikus jelentésre.
Más szavakkal ugyanezt mondía H. Schlier: "Az apostolok szava visszaemlékezés
a Jézus-eseményre, de a visszaemlékezés a tanúskodó Szeritlélek erejében megv vég
be" (Handbuch theol. Grundbegríffe II,859). A Jézustól megigért Szentlélek tehát a
biztosíték, hogy kinyilatkoztatott tanítás a történelemben nem veszti el szuverenitását.
Erő van benne, vagy megvalósítsa Isten országát és el.iUSSIJI' cl föld határáig. Nem az
emberi bölcsesség formái biztosítják hat~konyságát.,hanem a benne levő természet
fölötti erő, amely "az üdvösségre vezet" (Róm 1.16).

Szent Pálnál különben a további teológiai reflexió nyomait is kereshetjük.
Azon túl, hogy az evangéliumot azonosítja a benne rejlő isteni erővel. arra is
figyelmeztet, hogy a ;tanítás magán hordozza a .Jcereszt botrányának" és .,Isten
oktalanságának" jegyeit. De a hivő felfedezheti benne a mindent meghaladó böl
csességet és szentséget is. Ez a tanítás a kiengesztelődés szava. amely végre is
hajtja, amit ígér (2Kor 5,19). Aki befogadja. annak szívében a hit által Krísztus
lakik (Ef 3,17), és ahhoz is hozzásegíti. hogy a Ieltámadt Krisztusban meglássa
Isten dicsőségének végleges felragyogását, amj egyúttal a mi örökségünk (2Kor 4,6).

Végül, mivel a Krisztusban megjelent üdvösség-esemény minden időkre szól,
azért az Isten szava hirdetésének intézményessé kellett válnia az egyházban. Már
az apostolok gondoskodtak arról, hogy az evangéliumnak !fgyen~knunkatársai.

akik vállalják az "Ige szolgálatát' (ApCsel 8,4; lKor 16,10). A hirdetés nemcsak
szóban folyt, hanem írásban is. Az apostolok leveleik száfuára ugyanazt a hit
belí engedelmességet követelik, mint -élő tanításuk számára (2Tessz 2,2; 3,14; 2Kor
lIi,lO; lTim 3,14). Irásaikat intő buzdító szónak (logos parakleseos) mondják,
amelyben Isten kegyelme munkálkodik (Zsid 13.22; lPét 5,12). Az evangélisták is
azzal a tudattal írják könyvüket. hogya bennük levő örömhír egyenlő a Krisz
tusban megjelent üdvösség feltárásával és közvetítésével (Mk 1,1; 14,9; Mt 2-1,24).

Azt is hozzá kell még tenni, hogy az Isten szava úgy maradt meg az egy
házban, mint karizmatikus szö, amely természetfölötti hatást vált ki. A hit. a re
mény és a szeretet az igehirdetés kapcsán születik meg. Ezért figyelmeztet Péter
apostol: "Aki beszél, Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel
szelgálfon. 'amelyet Isten ad neki, hogy így minden Isten dicsőségére váljék
Jézus Krísztus által" (lPét 4,14). Szent Pál pedig még kiegészíti azzal, hogy az
igehirdetés szerit szolgálat, liturgia, amely megszentelí vaz embereket: ..Krisztus
Jézus szolgáíának kell lennem a pogányOk között, és Isten evangéliumának szerit
szolgálatát keU el1átnom, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszantelt kedves
áldozati ajándékrká legyenek" (Róm 15,16).

DogmaWr&éneti visszatekintés

Az apostoli egyházban tehát világosan tükröződik a meggyőződés. hogy az Isten
szavának üdvösségszerző, kegyelemközlő hatása van, s ez a meggyőződés kivllág
lik az újszövetségi könyvekből is. Az egyház azonban nemcsak a szót adta tovább.
hanem tetteket is alkalmazott, s hitt abban. hogy azo]' is a Krisztus által meg
szerzett üdvösség eszközei. Ilyen tettek voltak a keresztelés, a kenyértörés, a kéz
rátétel a Szentlélek közlésére vagy az .egyház! hatalom és küldetés átadására.
A szönak és a tettnek az összefüggését azonban csak később kezdte vízsgální az
egyházi teológia. Az első század végén Római Kelemen a korintusiaknak írt
levelében (13,3; 46,7) úgy beszél lsten szaváról, mint ami hitet fakaszt és építi.
az egyházi közösséget.' A Didaché (4,1) szerínt az Úr jelen van mindenütt, ahol
dicsőségét hirdetik. Antiochiai Ignác a Szeritírást a Logos testének és vérének mond
ja, amely áJtal· tapasztalhatővá vá1i<k közöttÜil1k. A kimondott teológiai reflexió azon
ban Szent Ag06tonnal kezdődi-k. Ű az Isten szavát úgy tekinti, mínt az egyházban je
lenlevő üdvözítő hatást. Az Isten szava nem a holt betű. hanem a Szentírásből. kiol
vasott élő szó, s ennek a szónak a hirdetése az egvházhoz kötődött. Agoston hasonlít
ja össze először a szó és a szentség haltását, illetőlega kettőt úgy kapcsolja össze. rnint
a teljes üdvrendi hatás okát: "Akereszt5égben a szö és a szentségí jel által születünk
újjá" (In Joanne, 13,5). A szót hisszük, a szeritség-jelet magunkra alkalmazzuk.

A sző és a szentségi jel párhuzama ettől kezdve megmarad a teológiában.
A skolasztika - főleg Szent Tamás után - erősen rátereli a figyelmet a szentség
objektív belső hatására (opus operatum), ezért az egyházi igehirdetés üdvrendi.
illetve kegyelmi értékelése csm~ken. A közénkon teológusok inkább úgy fejezik
ki magukat, hogy a szó dísznonalja az embert a hitre és a kegyelem befogadá-
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sára. Természetesen olyanok is akadtak. akik a píetísztíkus irányzattól vezet
tetve a belső kegyelmi hatást színte elszakították a külső igehírdetéstől.. W1lcliffel
pedig megindult az az irányzat, amely viszont az igehirdetés jelentÓlSége mellett
egyre kevesebb üdvrendi hatást tulajdonított a szentségeknek. tgy az isteni szó
és a szentség egyensúlya és összhangja sokáig elvégzendő feladata maradt a
teológiának. .- . .

A reformáció egyházaiban az Isten szava központi fogalma lett 11 hitnek es a
teológiának, de az értelmezés eléggé változó volt. Luther krísztolőgiaí értelmezést
adott neki. Az Isten szavában reflík az üdvösség eseménye, de csak azok számára,

. akik birtokolják a Szentlelket. Kálvin bizonyos értelemben spiritualizálja az
isteni szót, amennyiben a kegyelmi hatást nem a szó közvetítésével aondolía el,
hanem közvetlen Isteni belenyúlás alapján. S inivel a reformációban. az Isten
szava abszolút jelentőséget kapott. azért a katolikus teológia a tridenti zsinat
után inkább a szentségek kegyelemközlő hatását i~yekezett tisztázni.

A kérdés új .értékelése századunkban következett be. KarZ Barth az Isten
szavának három fqrmáját különbözteti meg: a kínvílatkoztatást, a Bibltát és az
egyházi igehirdetést. Külön kiemeli, hogy az írás nem azonos az Isten szavával
olyan értelemben, ahogyan azt a szóbeli sugalmazás hívei állították. Az Irás és
az igehirdetés adott esetben és aktuális értelemben válik Isten szavává az egy
házban. Rudolf Bultmann ezt az aktualízálást úgy magyarázza. hogy az Isten
szava csupán egzisztenciális és eszkatologikus megszólítás. Amit a Szentírás el
mond, az ennek a végső célra irányuló figyelmeztetésnek a korabeli mitikus
nyelvbe való beöltőztetése. Csak azt kell meglátni benne. 'hogy új önértékeléshez
segíti az embert. Isten szavának ezt a formai értékelését azonban a legtöbb pro
testáns teológus sem fogadja el. E. Br~nner például hangoztatja, hogy Isten a
kinyilatkoztatásban valóban kítárulkozík az ember előtt és igazságot közöl vele.
G. EbeZing pedig arra utal, hogy a szó-eseménv;ben Isten valóban megszóIítja
az embert, megvilágítja egaísztencíáját, és megnyitja előtte az üdvösséget, mínt
jövőt. Sőt még P. TiZlich is elismer benne valamilyen tanítást (logos) jelleget,
pedig lényegében az Isten szavát ő is úgy fogja fel, mínt az isteni transzcendencia
szimb6lumát. Pannenberg sem közvetlenül az Isteni szó tartalmát kerest, hanem
inkább azt a jellegét, amellyel. az egyetemes emberi történelemre hat. azaz
amennyiben utal a végső üdvösség! kifejletre. Ezeknek a véleményeknek valamilyen
formában a katolíkus teológiában is megvan a vísszhangjuk, de ott természete
sen rnindíg tisztázni kell a szó és a szentségi jel kapcsolatát.

Az isteni szó sajátságai

A teológiai feldolgozás abból indul Iri, hogy az Isten szava üdvtörténeti valóság.
Ahogy H. VoZk megjegyzi: "Istennek hozzánk intézett szava' mindenekelőtt azt
jelenti, hogy helyzetünk nemcsak Isten léte által, hanem szabad akaratú meg
nytlatkozésa által is meghatározást nyert az irgalom és az üdvössé2 irányában"
(Handbuch theol. Grundbegríffe II,867). Isten belső keg.yelmi ténykedése feltéte
lezi a szőban való megszöittást, A kegyelem rejtett valóság, ezért magyarázat
nélkül nem ismerhetjük meg. Még maga Krisztus, a kegyelem lelttQltéletesebb
megjelené6e sem olyan magától értődő, hogy ne kellett volna kilétét magyarázni.
Isten szava a Szentírásban olyangyújtő fogalom, amely megismertet bennünket
az ő ránk irányuló kegyelmi tetteivel. Közli tehát a Krisztusról szóló üdvözítő

tanítást és míndazt, ami üdvözítő ténvkedését megjeleníti s gyÜmölcsözően elénk
tárja. Ez a sz6 sokrétú és sok formájú. Nemcsak megismertet valamivel, hanem
a ránk vonatkozó üdvrendi hatást is közvetítí. Megsejteti, hogy mí a kej;1J1elem,
és egyúttal sugározza a kegyelmet. Ezért az Isten szava az egyhá:tiban nemcsak
a dogmák forrása, hanem Krisztusnak a Szentlélek által aktualizált kegyelmi
hatása is kifejeződik benne.

Az isteni szó azonban mindíg emberi kiadásban jelenik meg. Az emberi
nyelv il maga logikai, jelentéstani és esztétikai funkciója révén válhat az isteni
szö hordozójává. Az isteni üzenet. a tett és a kitárulás így fogalmazódhat meg
általa. Az ember pedig alapjában nyitva áll a transzcendens világ előtt. ezért
be tudja fogadni az isteni szót. De csak a kegyelmi felemelés képesíti arra, hogy
hittel fogadja be és engedelmeskedjék neki. A hit hallásból fakad. azaz megelőzi

a külső igehirdetés. A történeti megjelenés csúcspontja Jé2J'JS Krisztus, az Ige,
a Logos. O a témája a Szeritírásnak és ai egyházi igehirdetésnek. Az egyház vallja,
hogya Szeritírás nemcsak tartalmazza az Isten szavát. hanem azon van, hogy
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az egyház igehirdetésében megelevenediék. . azaz visszacsengjen benne az apos
tolok dinamikus szava. A Szentírás továbbá nem egyszerűen Isten kl ielentő szava.
hanem már az apostoli egyház hitbeli elfogadása és tanúskodása is. A Szerit
írás tehát úgy az Isten szava, ahogy az ember már válaszol is erre a szóra. A
válasz azonban sohasem volt csupán az ember öntevékenysége. hiszen a hitet a
Szentlélek kegyelme teszi lehetövé. A Szentlélek jelenléte miatt a Szentírás nem
mínt üres jel tanúskodik Krisztus mellett, hanem mintegv szakrarnentálls módon,
azaz aktualizálja, jelenvalóvá teszi, amit tanúsít.

A kegyelemmel való telítettség miatt az Isten szavát az emberi szó soha nem
érheti utol egészen, és nem is rendelkezhet vele. Még az egyház is úgy áll. mint
a nagyobbal, a magasabb rendűvel szemben, aminek alávettetett. Az egyház az Isten
szavából születík; köteles a szót elfogadni és neki engedelmeskedni. Ugyanakkor
az Isten szava az egyházban érvényesül, teljes aktualizálasát az igehirdetésben
éri el. Az egyház azonban nem- az írott szót ismétli. A hirdetés lényege a kifej
tett -bíblíai szó. De a teológiának rnindig keresnie kell a biztosítékot arra, hogy
az emberi hirdető az Isten szavát mínt természetfölötti valósággal telített szót
hirdesse. Ehhez szükséges a meghívás és a küldetés, amelyet Krisztus. az apos
toloknak, illetve az egyháznak adott. "Hogyan hirdessék, ha nem kaptak külde
tést ?" (Róm 10,15). Az emberi akarást és tettet ez a küldetés kapcsolja Istenhez.
hogya hirdetés a tőle megparancsolt és lehetövé tett szolgálat legyen. De a kül
detés önmagában még nem biztosítja. hogya hirdetés tartalmi/aa is kifejezi az
Isten .szavát, Ez csak úgy érhető el. ha a hirdetés igazodik a kinYilatkozt~táshoz
illetőleg annak normatív forrásához, a Szentíráshoz, mégpedig úgy, ahogy azt a~
egyházban míndíg értelmezték. Az írott szó így lesz lélekkel átitatott tanítás.
amely valóban hitet fakaszt. ., .

. Ahogy az Isten szava az egyház számára ajándék és feladat egyszerre. úgy
az egyes hivő számára is kegyelem és ítélet. ítélet annyiban, hogy f~tárja elesett.
bűnös voltunkat. és kegyelem annyiban. hogy felajánlja az üdvösséget Krisztus
ban. Az ember tehát az Isten szava előtt döntés elé kerül: bevállía-e gyarlóságát
és elfogadja-e az üdvösséget. A kihívás érthető: a kinyilatkoztatott szóban maga
Isten van jelen, illetőleg jelen van benne a Jézus Krisztus által végbevitt üdvözí
tó tett. Az egyház funkciója azonosul Krisztus tettével. 'ahogy ő mondta: ..Aki

.titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). Ezért lehet az egyházi igehirdetés. a
kérügma kegyelmi ténykedés, és ezért egyúttal az egyház küldetése is. A Szerit
lélek hatására Bál apostol így mutat rá: "Mi az Istentől eredő Lelket kaptuk,
hogy megismerjük, amit Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről be
szélünk, de nem emberi bölcsesség tanította szavakkal. hanem ahogyan a Lélek
tanít" (IKor. 2,11-13).

A szó és a szentség kapcsolata

Isten szavának tehát meg kell maradnia az egyházban; mert az. mint a Krisz
tusról szóló tanúságtétel. a lelki élet forrása. Ahol az egyház jelen van. ott van
igehirdetés, és mínden ~gazi Igehirdetés egyházi jellegű. Ha pedi~ azokat a mö
dozatokat, ahogyan Krisztus az egyházon keresztül üdvösségünket munkálja, II ke
DlIelem eszközeinek mondíuk, akkor Isten szavát is annak kell mondanunk. Ez
nem meglepőbb, mint az az ál'Iítás, hogya szentségek a kegyelem eszközei. mélt
hel ezek bizonyos tekintetben különböznek is az Isten szavától. Hogyan kapcso
lódik a kettő egymáshoz?

Az egyház míndíg a szó és a szentség~egyháza volt. Ma már túl vagyunk
azon az egyoldalú megkülönböztetésen, hogya protestáns egyházakat az ige egy
házainak, a katolikust pedig a szeatségek egyházának nevezzük. A II. vatikáni
zsinat az isteni szó üdvszerző hatalmát és normatív Iellegét az egész egyházi
élet számára hangsúlyozta, s gondoskodott arról. hogy ennek nyoma legyen a li
turgikus megújulásban is. Ugyanakkor érezzük, hogy ki kell eg,észítenUnk a refor
máció korának azt a nézetét, hogy "az igaz egyház ott található. ahol az evanaé
líumot tisztán hirdetik és a szentségeket helyesen kiszolgáltatják". Ugyanis az
egyház lényegéhez a hirdetésen és a szentséaeken kívül hozzátartozik a szeretet
szolgálat, a diakónia és az apostoli küldetés is.

A szó és a szeritség kapcsolatának elemzésénéla mai technika és természet
tudomány világában súlyt kell helyeznünk a misztériumokat bevezető alap
kérdésekre is. Többek közt : Mit jelent az, hogy az Isten szól vagy cselekszik?
Hogyan éri el transzcendens hatása az embert? Milven szerepe van a szimbó-
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Iumnak az ember életében? És mílyen szerepe lehet az Istennel fennálló kapcsolat
ban? A szentségek ugyanis jelképes cselekmények. amelyek éppen a jelképek
által közlik a kegyelmet. Végül nem hagyhatjuk fi!'!yelmen kívül, hogy amít a
.,szentség" íogalomba beleszorttunk. abban egymástól eléggé távol álló kegvelmí
tények szerepelnek. Gondoljunk csak például az eukarisztia és a házasság szen
ségének különböző struktúrúiára.

A legfontosabb követelmény az, hogy az isteni szót és a szeatséget ne te
kintsükúgy, mint két kűlönböző üdvrendi nagyságot, hanem mint az egyház éle
tének két megnyilvánelását. Az emberiség üdvének egyetemes jele és munkálóia
az egyház, s az egyháznak mint alapszentségnek a kegyelmeit közvetítik az
egyes szentségek. De az egyház sem áll önmagában, hanem Krísztusból és Krisz
tustól értelmezi magát. Sőt. az igehirdetésen és a szentségeken vkeresztül nem
magát valósítja meg, hanem ezek azok a módozatok, amelyeken keresztül a
Krísztusból kiinduló üdvösség kiárad az emberekre. Az egyház tehát úgy hordozza
az isteni szót és a szentséget, ahOgy Krísztus rábízta. Ezért, ahogy Walter Kasper
rnondja, "a szó és a szentség teológiáját Krisztussal kell kezdeni. Mindkettő tőle

kapja a tekintélyt és az erőt. A szó és a szentség a kegyelem eszközei, de csak azért,
mert Krisztus közvetítő tevékenysége áll mögöttük" (Glaube und Geschichte,
1970, 296). Először Krisztus lett az emberiség üdvének döntő jele, mégpedig szava,
tette, személyisége, halála és feltámadása által. Éppen halála és feltámadása 
mínt az üdvösség állapotának megvalósulása - adta meg a lehetőséget, hogy
ez az üdvösség emberi jelképekben kifejezhető és közölhető legyen.

Krisztus a feltámadásában "éltető lélek" lett (lKor 15,45), s egyúttal mutatia
azt a célpontot. ahová a földi világot el akarja vezetni, és ezt a belőle kiáradó
~ermészetfölötti hatásokkal teszi meg. Neki tehát joga volt ahhoz, hogy ne csak
szeban nyilatkozzék az üdvösségről, hanem ahhoz iSI, hogy ezt az üdvösséget
látható jeleken keresztül közölje. Az ember testi létének éppen ez az érzékel
hetőség felel meg. Szent Agoston már jól látta, hogy a szentségí jel azt érzé
kelteti, amirő] a szó beszél. Ezért nevezte a szentséget "látható szónak" (verbum
vislbile). De ugyanilyen joggal meg is fordíthat juk a kifejezést. és beszélhetünk
"hallható szentségről" (sacramentum audíbíle) is. A szeritség tehát· mintegy tes
tileg, egész valóságában közvetíti azt, amit az isteni szó tükröz. A szó arra törek
szik, hogy megtestesüljön a szentségben: "Aki hisz és megkeresztelkedik. üdvö
zül". Ezért mondíuk, hogy a szö és a szeritség egységet alkotnak az egyházban,
illetőleg érzékelhető és érthető formában fejezik ,ki az egyház életét, Az Isteni
szö tehát a szentségben éri el a legmagasabb kegyelmi hatástokot. Úgy is mond
hatjuk. hogy a szentség az egyházban a legintenzívebb formája annak az isteni
szónak, amit bíttel kell fogadni. Ezért a szentség nem szakadhat el sem az isteni
szótól, sem a bittől. Nem lehet magában álló varázsszer.

A teológusok valóban arra törekednek. hogy ~ szö és a szentség kapcsolatának
leírásában ne következzék be az üdvrendi tettekkettö7Jése, továbbá, hogy az egyik
<l másikkal szemben ne veszítse el erejét. (Például a keresztség nem ad más
kegyelmet, mint az isteni szó hittel való befogadását, noha éppen azt teszi tel
jessé,) A szerzők inkább csak szavakban rkülönböznek, amikor' a szó és a szentséi
egymásrautaltságát és belső egységét leírják. Karl Rahner így fejezi ki magát:
"A szeritség feltűnhet úgy, mínt a legmagasabb emberi és egyházi foka annak
az isteni szönak, amelyet az egyházban hirdetnek" (Schriften zur Theologie, X,278).
H. Schlier szerint az igehirdetés előszó a szentség sűrített szavához. O. Semmelroth
pedig úgy gondolja, hogy aszó az IstentóI az ember felé, a szentség pedig az
embertől az Isten felé valömozgás, de mindig az egyetlen üdvrendnek két egymás
felé tekintő fázisa. (Sacramentum mundi,4,1410).

Ezzel már feleletet is adtunk arra, hogy rnit kell érteni az isteni szö mintegy
szakramentális jellegén. Az ige hirdetését -és hallgatását nem az egyházi szentel
ményekhez kell mérní, mert ezek csak az egyháznak a szentségek analógiájára
elgondolt tettei. Az isteni szó magától Krisztustól ered. ő közli magát a hívővel,

de közlése valahogyan a hit általánosságában marad. A szeíitségben eUenben
ugy közlí magát, mint aki az emberi élet határozott szítuácíófát akarja meg
szentelni, s egyúttal kinyilvánítja az egyházban való Ielenlétét. Ezért a szeritség
ben a kegyelem is, az ember válasza is jobban konkretizálódik, mégpedig egyházi
keretben. Egyszeru formában tehát így fejezhetnénk ki magunkat: Aki hirdeti vagy
befogadja az Isten szavát, az valójában már nyitva áll a szentségek előtt is ....
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Aki a szentségekhez járul, arra kötelezi el magát, amit a hitén keresztül már
megismert és remél. Mindkét esetben mint az egyháznak, a mísztíkus testnek
tagja fordul a fő, Krisztus felé, ezért kitett annak a kegyelmi hatásnak, amely
Krisztusból az egyház felé árad. A szentség tárgyi hatékonvságának (opus opera
tum) .magyarázatát pedig csak· abban kell keresni, hogya szentségben jobban
megnyilvánul Krísztus ígérete és elkötelezettsége, továbbá a szeritség felvevőjé

.nek engedelmessége és Krísztussal való azonosulása.

SZENNAY ANDRÁS

Szent Gellért lelkisége és teológiája

Gellért lelki nagysága különösen az ország kritikus időszakában mutatkozott
meg. István király életének utolsó szakaszában elsősorban Gellért püspök védte
a korabeli reakciós erők ellenében a még zsenge, újonnan ezervezett magyar
allarníságot és a keresztény hitet. Később, Szent István halála után, a belső párt
viszályok idején kemény szavakkal fordult mind Péter, mind Aba Sámuel kirá
lyok .ellen, és ugyancsak szígorúan korholta a hol az egyik, hol a másik párt szol
gálatába szegődő püspöktársait. - tIetének befejezése - nyugodtan állíthat
Juk ~ a hitért és a magyar hazáért vállalt mártírhalál volt. A pogány Vatha
csapatai 1046. szeptember 24-én fogságba ejtették. majd a ma is róla elnevezett
Gellért-hegy lábánál társaival együtt kivégezték. Holt tetemét Csanádra vitték.
és az általa alaJpított Szűz Mária apátság templomában helyezték örök nyugalomra.

Gellért lelkisége
Az olyan lelkületet - vallhat,Í'Uk Kühár Flórissal -, mínt Szent Gellérte, igen
nehéz elemezni. A nagy természet hangjai csendülnek ki belőle, a természleté.
mely rejtelmes, mínt a~kony erdeje az éjszakában, - és mégis olyan átlátszó,
mínt a kristálytiszta forrás és patak vize. Ennek a természetnek a hangja talál
visszhangra Gellért lelkében, - és a kettő együtt Istent dicséri. Teljességgel soha
nem lesz megmagyarázható az ill hét év, melyet Gellért a bakonyi remeteségben
töltött. Milyen eszmék és képek töltöttélk be lelkivilágát? ts ki lépheti m a át
annak a belső szentélynek a küszöbét, melvben közel ezer esztendeje a szent
életű remete élt, együtt az erdővel. fákkal. virágoíokal, állatokkal, forrásokkal.
patakokkal, esiliagos éggel? Azt sem ismerhetjük pontosan, miként gazdagodott
lelke. az ilyen érintésektől. hogyan formálódott az Isten kezében? Nem tudjuk,
miként is fejlődött az a lélek, amely számára hamu Iesz lassan a világ minden
dicsősége, a királyi udvar pompája, jóléte, és később mégis oly erőssé válik.
hogy szembe mer szegülni földi urával, Aba Sámuellel, nem teszi felére a koronát
és szemébe merí mondaní mínden gazságát, Akkor majd me~isméi1i, amit Deli.'
öeratio-jában már egyszer leírt a gonosz uralkod6król, akik csak azért hatalmas
kodnak, hogy királyoknak hívják őket. de a népet fölfaJiák, adókat követel
nek és önmagukat tiszteltetik, maguknak követelnek imádást.

Megmagyarázhatatlan marad az is, milven tűz és erő égeti, hajtja. hogy elius
son addig a sziklás hegyig, ahol majd vére omlik a magyar hazáért és a keresz
ténységért. Mert hogy a hazáért is, azért a földért és népért. ahol működött.

melyet megszeretett, - afelől semmi kétségünk sem lehet. Talán azért annyit
elmondhatunk : Gellértet fokozatosan egyrészt bizonyos világmegvetés, contemptus
mundi, másvészt az amor Dei, az istenszeretet hatotta át, s e két erőnek szárnya
lett lelkének hajtóereje. Ez az amor Dei. az istenszeretet összefonódott Gellért
ben egyháZának szeretetével.

Amikor az egyházról írt vagy szólt, szinte nem tudta korlátok közé szorí
taní lelke érzéseit. A szavak kifogyhatatlanul ömlenek lelkéből. így valóban csak
elhivatott, tüzes lelkű, mélységes hitű apostol nyilatkozhatott meg. akit elsősor

ban nem a tudományos közlés. az ismeretterjesztés szándéka vezetett, hanem
Krisztus művének, a keresztény életnek valóra váltása. tanúságtétele.
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