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dés, mennyire univerzális ez az értékrend. Nem úgy van-e mos
tanra, hogy több értékrend létezik egyszerre - akár bennünk is?
Hogy lesz így békesség?"

Lám, csak forgunk körbe-körbe, ami talán megfelel egy körvá
lasznak, de előre nem nagyon visz. Ám hiába van úgy, hogy egy
re átláthatatlanabb, egyre kevésbé érthető a környezetünk, mégis
kötelező igyekeznie az egyénnek is, a közösségnek is megismerni.
Sokszor idéztem már volt tanárom mondatát: A bravúr kötelező.

Volna meg valami kis gyakorlatias; Nádas Péter kérdezte
nemrégiben egy indokolatlanul éles válaszcikk kapcsán: nem le
hetne egy kicsit kedvesebben ? Tegyük föl mindig magunknak ezt a
kérdést. Ha vitázunk, ha cikket írunk, ha csak úgy gondolko
dunk, ha leszállunk a villamosról: nem lehetne egy kicsit kedve
sebben? Van, hogy nem lehet, sőt, az hiba volna. De gondoljuk
mindig végig: van, hogy lehet. Ennyivel is "beljebb" lennénk.

Pax-ról Pakson
2007 júniusában
A Vigilia idei karácsonyi körkérdése mintha akaratlanul is ad
hominem érkezett volna. Válaszom némileg szokatlan narratíva
lesz: egy fontos történést szeretnék elmesélni, s válaszomat az elő

adott történetbe kívánom beleszőni. A Vigilia szerkesztői aligha
tudhatták, hogy evangélikus egyházunk espereseitőlegy évvel ez
előtt megbízást kaptam, hogya 2007 nyarán esedékes 5. országos
evangélikus találkozót Pakson én szervezzem meg. Ezúttal nekem
kellett "kigondolni" e nagyszabású - általában három évenként
rendezett - összejövetel témáját, és ehhez kellett munkatársakat
találni. Választásom a "Megbékélés" témájára esett.

Találkozónk bibliai alapigéje 2Kor 5,18-21, ami arról szól,
hogy Isten Jézus Krisztusban megbékéltette önmagával a világot,
s ezáltal, vagyis az ő váltságszerző kereszthalála által mi is meg
békélhetünk egymással, mert ő nekünk adta a békéltetés szolgá
latát. Ma világi körökben is divatos beszélni a "konfliktuskezelés"
különféle technikáiról, s ez rendjén is van; ám mi keresztények
hisszük és valljuk, hogy az igazi megbékélés egyedül Istentől, "fe
lülről" jöhet. S hisszük és valljuk, hogy ő adta Jézust, az ő egy
szülött fiát a mi bűneinkért váltságul; a bűntelent "bűnné tette"
érettünk, ahogyatextusunk is mondja, Ezért a "keresztről szóló
beszéd" páli tanítása, Luther "kereszt teológiája" ma is nagyon
aktuális, noha kortársaink általában idegenkednek az áldozat gon-
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dolatától. Valóban igaz, hogy mi nem hozhatunk áldozatot azért,
hogy a "haragvó Istent kiengeszteljük",de a Biblia egésze arról
tanúskodik, hogy Isten az ő végtelen szeretetéből valóságos áldo
zatot hozott érettünk az ő szeretett, egyszülött Fiának "odaadásá
val", "átadásával". Nagypéntek ezért nemcsak "csak" passió,
azaz szenvedés, hanem - "akció": Isten, az Atya és a Fiú közös,
önkéntes cselekedete miattunk, helyettünk, érettünk. Ezért is
hangzik nagy erővel Nagypénteken, a legsötétebb napon a legvi
lágosabb evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az
ő egyszülött Fiát "átadta" (szándékosan fordítom így), hogy ha
hiszünk - nem "akármiben", hanem az ő új életet teremtő halá
lának és feltámadásának valóságában és erejében, akkor mi is új
teremtések vagyunk. A Húsvét utáni vasárnap az egyház liturgiá
ja rólunk mint "újszülött csecsemőkről" (Quasimodo geniti) beszél.
Pünkösdkor a Szentlélek Isten "kommunikálja" magát nekünk, a
mi addig kemény szívünkhöz az ő megmentő szeretetét. Itt már
csak rajtunk múlik, hogy enged-e szívünk a kopogtató hívásnak,
vagy továbbra is kemények maradunk. Jó, ha tudjuk, milyen
ószövetségi gyökerei vannak a kiengesztelődés teológiájának. Az
ószövetségi ünnepkör egyik legfontosabb ünnepe volt, a zsidóság
által ma is igen komolyan vett őszi "Jom Kippur", a "nagy en
gesztelési nap". Eredetileg a Főpap - évente egyszer - csak ezen
a napon beléphetett a szentek szentjébe, s áldozatot mutatott be
önmagáért és a nép bűneiért. Két bak között sorsot vetettek, az
egyiket szimbolikusan megölték, a másikra a főpap rátette a kezét
és megvallotta a nép bűnét, és azt elengedték a pusztába. A zsidó
nép, Isten választott népe jól tudta s mindmáig jól tudja, hogy a
bűnt Isten ítélete sújtja (ezért az egyik bak leölése a "helyettes ál
dozat" előképe), a másik bak viszont a reá helyezett, megvallott
bűnt elviszi mint terhet a pusztába, ez pedig Keresztelő János
szavait juttatja eszünkbe, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi,
illetve "elviszi" a világ bűneit. Évenként egyszer tehát ilyen szim
bolikus események által mindig "megtisztult" Isten népe. A
"nagy engesztelési nap"-ot a Zsidókhoz írt levél szerzője Isten
érettünk hozott áldozatának és Jézus Krisztus halálának "előképe

ként" mutatja be. Ezt a tipologikus gondolkodásmódot sajnálato
san kiszorította az egyoldalú racionalizmus.

Mindezt "megérteni" teljesen azonban sohasem tudjunk, hi
szen felette nagy titok, müsztérion ez, amit csak szemlélni lehet.
Ittzés János püspök a 2Kor 5,18-21 alapján elhangzó nyitó áhita
ta előtt a paksi Sportcsarnok közönsége egyik evangélikus éne
künk verseivel így imádkozott: Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miér
tünk megholtál, A keresztfa oltárán, Nagy engedelmes voltál. Viselvén
bűneinket, megváltottál minkei, irgalmazz nékünk - hallgass meg
minkei - adj békességet, Ó, Jézus, Ó, Jézus!

Az igemagyarázatot követte a különféle egyházakhoz tartozó
teológusok pódiumbeszélgetése. Kránitz Mihály római katolikus,
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Szűcs Ferenc református, Szuhánszky Gábor metodista és Varga
Gyöngyi evangélikus teológusokkal a kérdés teológiai hátteréről

és a mai aktualitásáról folytattunk eszmecserét. Szűcs professzor
fejtette ki, hogy azt a gondolatot, hogy .Krisztus meghalt a mi
bűneinkért, s ezáltal mi új teremtmények vagyunk", az ősi tanú
ságtételek többféle képpel írták körül: az áldozat nyelvén (Krisz
tus a húsvéti bárány, az engesztelő áldozat), a jognak a nyelvén
(kifizette értünk a váltságdíjat), katonai nyelven Oefegyverezte
az embert fogva tartó gonosz hatalmakat). Tehát Krisztus nem
vereséget szenvedett a kereszten, hanem győzött. Helyesen tette
hozzá a professzor: egyetlen képet sem szabad abszolutizálni,
hiszen ezek körüIírások, ábrázolások, nem pedig fogalmi definí
ciók. A 2Kor 5,l8-21-ben a görög katallagé szerepel, ami kicseré
lést, lecserélést is jelent, pontosabban egy dolognak egy másik
kal való kicserélését; tehát a szó gyökerében felismerhetjük azt a
görög szót, amely "másik"-at jelent.

Fontosnak véltem, hogy megérkezzünk a mába, a kérdés mai
aktualitásához. A pódiumbeszélgetés résztvevőinek - "kötelező

olvasmányként" - elküldtem két fontos könyvet. Az egyik
Fazakas Sándor Emlékezés és megbeUlés című könyve. Ebben írja a
szerző: az egyházhoz nincs hasonló "hely és fórum a világban,
ahol egykori ellenségek megtanulhatnak egymás felé fordulni, bű
nösök és áldozataik egymásnak kezet nyújtani, ahol az Isten irgal
ma konkréttá válhatna az emberek közötti megbocsátásban, és
ahol az emberi lét fenyegetettségét és a halállal szembeni tehetet
lenségét a húsvét fényében lehetne szemlélni". A másik könyvet
én szerkesztettem, a címe: Igazság és kiengesztelődés. Ebben a kiad
ványban azt kívántuk megvizsgálni, hogya dél-afrikai Truth and
Reconciliation Commission mintájára az egyházunk miképpen tud
szembenézni saját közelmúltjával. Ma az új nemzedék a múlt ter
hes öröksége nélkül építheti Jézus Krisztus egyházát a 21. század
eleji Magyarországon. Isten az előttünk járó nemzedék, atyáink
botlásait - Pál apostol szavaival - "példaképpen" adta számunk
ra, hogy mi, akik egy talán szerencsésebb korszakban esetleg "ál
lunk", el ne essünk, hanem inkább a megbotlottakat, az elesetteket
segítsük ismét talpra állni, hogy Isten kegyelméből megtörténjen
a valódi "megbékélés", a valódi "kiengesztelődés".

A teológiai fórum után hét különféle szekcióban folyt beszél
getés a megbékélés konkrét, gyakorlati megvalósulási lehetősé

geiről. Szó volt a nemzedékek közőtti, a felekezetközi, a romákkal,
a határokon túli testvérekkel való megbékélésről, a különbözö
politikai beállítottságú emberek keresztény kiengesztelődéséről,

sőt a zsidósággal folytatott párbeszédről is. Kell, hogy érzékeljük
e hatalmas téma társadalmi konkretizálási lehetőségeit! Hiszen
miről szól a körülöttünk lévő világ? Hát nem a konfliktusaink
ról? Az erők és hatalmak összeütközéséről! Nem hemzseg-e
konfliktusokkal a családi életünk, nem futnak-e még komoly ke-
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GYULAY ENDRE

Katolikus püspök

resztények házasságok is zátonyra? Miért a sok veszekedés és
válás? Miért olyan csökönyös az emberi természet? Miért nem
tudjuk kezelni konfliktusainkat? Miért torkoll sokunk házassága
a válás kudarcába? Hát persze, hogya bűn miatt!

Ezekről a kérdésekről természetesen külön csoportokban folyt
a beszélgetés. A konferencia gazdag anyaga hamarosan könyv
formájában fog megjelenni. Paál Gergely lelkész-rendező mozgás
sérült színjátszó társulata által bemutatott Tékozló fiú produkcióját
azonban már csak a fényképek segítségével tudjuk felidézni.

A két napot záró szombat délutáni Duna-parti úrvacsorai is
tentiszteleten Jézus Krisztus valóságos testében és vérében osz
tozva egy kenyérré, vagy amint Luther mondta: "egy kaláccsá"
válhattunk, a határainkon innen és túlról, keletről és nyugatról,
északról és délről érkező magyar, szlovák vagy német nemzeti
ségű evangélikusok. Ezért is neveztük a szimbólumokban gaz
dag és liturgiájában merészen új vonásokat felmutató Duna-parti
úrvacsorai istentiszteletet a "megbékélés ünnepének".

Köszönet a Vigilia szerkesztőinek, hogy karácsonyi körkérdés
ként idén ezzel a témá val szólítottak meg bennünket. Hálás va
gyok, hogya tudósítás műfajában tanúként tehettem vallomást,
akárcsak egykor az evangelisták. Immár fél évvel az események
után jól esett visszapillantani arra, hogy egy régóta érlelődő

gondolat milyen formákban ölthetett testet. A keresztény életben
nemcsak a hit megvallására, hanem előadására is szükség van.
Karácsonykor, a testtélétel ünneplésekor éppen ez az előadás

zajlik előttünk, körülöttünk és bennünk.

"Az Úr békéje
legyen veletek!"

Békét adj szioünkbe,
Békét családunknak.

Békét nemzetünknek,
Békét a világnak.

Kézbe kell vennünk a Bibliát. Soronként ízlelgetni az Evangéliu
mot, meg-megállva átbeszélni Istennel, hogy mit is üzen ebben-ab
ban a fejezetében nekem. Mit tett Jézus, hogy élt Jézus? A mi ko
runkban én hogyan tudom megvalósítani? Mivel nem érzek ele
gendő erőt magamban ehhez, újra csak Istenhez kell fordulnom:
amire nekem nincs elég erőm, Te add meg nekem, Uram! Sok küz
delmemmel érhetem el, hogy így béke legyen a szívemben.
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