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Előszó
Ez a könyv megkísérli az igehirdetés és a vele rokon hitoktatás üdvtörténeti cselekményeit bemutatni az egyházban. Azt
a hátteret tárja föl a Szentírás, az Atyák és a Zsinatok tanítása
alapján, amely erőtér mozgatója és ihletője az igehirdetésnek. A
föltámadt Krisztus személye, jelenléte és működése, valamint
a Szentlélek világosságot és kegyelmet sugárzó ereje van az
igehirdetés és a hitoktatás mögött. Isten szavaként fogadjuk az
igehirdető és a hitoktató szavát. Hallásból ered a hit, a hitből a
megigazulás és a megigazulásból az üdvösség. Bízunk abban,
amit a szerző kifejt és amit Isten ígért, hogy „ha Isten kibocsátja az O Igéjét és Szentlelkét, akkor megújul a föld színe".
„Az Isten Igéje nem tér vissza Istenhez dolgavégezetlenül". Ez
a bizonyosság jól eső érzés az igehirdetőnek, a hitoktatónak és
az igehallgatónak vagy tanítványnak egyaránt. Jézus ígérte,
hogy „aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki
pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem" (Jn.
13,2o).Ez nemcsak lelkesítés a pedagógiai kudarcok esetére,
hanem üdvbizonyosság és az igehirdetés folyamán bennünk
megvalósuló isteni jelenlét. Olyan valóság, amit már nem az
érzékszervek által, hanem a belső hallás és látás által tapasztal
meg minden Igehallgató. Az Ige és a Lélek befogadói a mennyei Atya BEFOGADOTTJAI lesznek, és akkor már meg is
érkeztek az Atya házába, ahol sok hely van. Jézus a halálával és
a föltámadásával készítette el nekünk ezt a végső és boldogító
helyet, ezt a legbensőségesebb OTTHONT: A SZENTEK
KÖZÖSSÉGÉT!
Ide kalauzolja Ciprián atya könyve a kedves Olvasót, ezért
ajánlom jó szívvel a kezükbe és a szívükbe az Ö művét.
Pannonhalma, a 2003. év húsvétján
Dr. Várszegi Asztrik OSB.
Püspök - főapát
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„Mi nem tartozunk azok közé, akik
nyerészkednek Isten igéjén, hanem
őszintén, mintegy Istenből beszélünk,
Isten színe előtt, Krisztusban " (2 Kor. 2,17)
Bevezetés
Rabindranath Tagore csodálatosan fejezi ki az emberi szó
méltóságát: „A legmélyebb serleg, amelyből az emberi szív
az Isten kegyelméből megízleli a mennyei életet: az emberi
hang. Nincs ettől alkalmasabb edénye s ő maga is ebből az
edényből issza mennyei italát."1
íme, a vallási hovatartozás szempontjából oly távol álló,
de lelkében és gondolkodásában sok keresztény vonást
hordozó hindu költő is megérezte, hogy az emberi hang
és az emberi szó fönséges dolgoknak lehet serlege. Az
emberi szó gondolatok, akarások és érzelmek hordozója.
Már pusztán természetes síkon is kifejezést nyer benne az
ember belső világa. A szó az ember kis világának szellemi
tartalmát kisugározza a kozmikus világba, hogy aztán
ismét befogadásra találjon egy újabb gondolkodó lény
mikrokozmoszába. Az emberi szó a közvetítő szerepét
tölti be az emberek egymásközti érintkezésében. A beszélő
saját szaván keresztül kilép önmagából, és belép egy
másik személy belső világába, hogy egy szellemi agapén
kicseréljék rejtett kincseiket: gondolataikat. A gondolat- és
szeretetcserének eszköze a szó. A szó azonban nemcsak az
emberek egymásközti érintkezésében használható eszköz.
Az Isten is lefoglalhatja magának az emberi szót, amelyen
1

Rabindranath Tagore

keresztül kinyilvánítja nekünk titkait, fölfedi belső életét,
közli számunkra gondolatait és szeretetét. Ebben az esetben
az emberi szó szakrális jelleget nyer, mint minden más dolog,
amelyet Isten lefoglal, hogy az ő vallásos tiszteletének és
az emberek megszentelésének legyen alkalmas eszköze. Az
emberek egymásközti gondolatkicserélésének egyezményes
jele és eszköze a szó.
Ez azért van így, mert emberi egzisztenciánk nem tisztán
szellem, hanem anyagnak és szellemnek lényegi egysége. így
mindaz, ami bennünk, mint szellemi gondolat megfogant,
legalkalmasabban szavaink által fejezhető ki és vihető át más
személyek gondolattartalmává.
Az angyalok világában a szónak, mint külső anyagi
jelnek közvetítő szerepére nincs szükség ahhoz, hogy
gondolataikat egymással közöljék, illetve kicseréljék. Náluk
- szent Tamás szerint - elegendő az akaratuk egyszerű aktusa
vagy vonatkoztatottsága, amely arra irányul, hogy fogalmi
ismeretük egy bizonyos részét a másiknak ismertté tegyék.
„... conceptus mentis angelicae ordinatur ad manifestandum
alteri per voluntatem ipsius angeli, conceptus mentis unius
angeli innotescit alteri, et sic loquitur unus angelus alteri;
nihil est enim aliud loqui ad alterum, quam conceptum mentis
alteri manifestare." 2
Az angyalok gondolatközlésének nem áll útjában az ő
testiségük nehézkessége, amely elzárná értelmük alapvető
és csak az akaratuktól függő nyíltságát társaik elől, amint az
az embereknél fönnáll. Ugyancsak szent Tamás mondja: „...
clauditur mens hominis ab alio homino grossitiem corporis;
unde cum etiam voluntas ordinat conceptum mentis ad
2

Az angyal értelmének fogalma a másik angyal számára magának az angyalnak az akarata által válik
nyilvánvalóvá vagy ismertté, az egyik értelmének fogalmát a másik igy ismeri meg, és így beszél az egyik
angyal a másikkal Nem más dolog ugyanis beszélni a másikkal, mint az értelem vagy elme fogalmát a
máiknak kinyilvánítani.

manifestandum alteri, non statim cognoscitur ab alio; sed
oportet aliquod signum sensibile adhibere." 3
Szent Tamás idézi Nagy szent Gergely pápát: „Alienis
oculis intra secretum mentis quasi post parietem corporis
stam us; sed cum manifestare nosmetipsos cupimus, quasi
per linquae ianuam egredimur, ut quales sumus intrinsecus,
ostendamus." 4 Mivel az angyaloknál ez az akadály nincs
- folytatja szent Tamás -, ezért „quam cito (angélus) vult
manifestare suum conceptum, cito alius cognoscit." 5
Az anyalok természete tehát kizárja annak lehetőségét,
hogy számukra Isten szóbeli kinyilatkoztatást adjon,
amelyben érzékelhető jelek (signa sensibilia) közvetítenék a
vallási igazságokat. Ha Isten velük is közölni óhajtja titkait
vagy üdvösségtervének bizonyos mozzanatait, akkor azokat
nem kell érzékelhető jelek formájában kinyilatkoztatnia,
hanem a fogalmi ismeretek egyszerű közlésével juttatja
tudomásukra. Ezt az ismeretet nevezzük scientia infusának,
ami természetesen az emberek világában is lehetséges Isten
részéről. Ezért nincs az angyalok számára igehirdetés, hanem
csak kinyilatkoztatás.
A kinyilatkoztatásnak az a sajátos módja, amely érzékelhető
jelek által történik, csak az emberek világában lehetséges és
szükséges, éppen emberi természetük anyagi összetettsége
miatt. Isten megtehette volna, hogy belső életének föltárása,
azaz önkinyilatkoztatása eszközéül az emberek számára is
a scientia infusât használja, de úgy látszik, hogy ezt csak
3

„az ember elméje a másik embertől a test nehézsége, súlyossága miatt van elzárva. Innen
amikor az értelem az akarata által ki akarja nyilvánítani a fogalmát a másiknak, a másik
ismeri meg, hanem szükséges valamilyen érzékelhető jelet alkalmazni a megismeréshez."
* „Az értelem titkán belül mások szeme számára ismerhetönek csak mintegy a test
állíthatjuk, de amikor magunkat kinyilvánítani vágyunk, mintegy a nyelv kapuján
magunkból, megmutatva, hogy milyenek, kik vagyunk belülről."
5
„amikor az angyal a maga fogalmát azonnal ki akarja nyilvánítani, az a másiknak az
nyilvánul."

adódik, hogy
nem azonnal
egy részletét
megyünk ki
azonnal ki is

részben tette, ti. a próféták esetében; a kinyilatkoztatás
továbbadásánál, és az egész emberiség számára történő
elterjesztésénél a signum sensibilét, az emberi szót használta
és használja fel, mégpedig igehirdetés formájában.
Általánosan megfogalmazva tehát azt mondhatjuk, hogy
Isten közölni akarta az emberiséggel belső életének titkait,
és velünk való szándékát; és hogy ez a szellemi kincs,
illetőleg ez a jóságos isteni szándék a címzetthez eljusson,
üdvösségtervébe belefoglalta az igehirdetés nagyszerű
intézményét. Mivel az igehirdetésnek Isten tervében és
az emberiség üdvözítésében központi szerepe van, ezért
szükséges, hogy kidolgozzuk magának az igehirdetésnek a
teológiáját. Ezen azt értjük, hogy a tartalomban megadott
fejezetcímeknek megfelelően föltárjuk az igehirdetés
dogmatikai hátterét és Isten üdvösségtervében elfoglalt
szerepét.

1. Általános fogalmak
Az ószövetségi választott nép gondolkodásában a „szó"
vagy „ige" kifejezés nem csupán a szájjal kimondott emberi
vagy isteni gondolatot jelenti, hanem valami „dolgot" is. Ez
világosan kifejezésre jut a héber „dabar" szóban. A „dabar"
jelenthet „szót" is és „dolgot" is. Ez a sémita gondolkodás
tükröződik szent Péter kijelentésén Krisztus eucharisztikus
beszédével kapcsolatban, amikor azt mondja: „Uram, kihez
menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak": vagyis: az
örök élet „dolgait" bírod.6 A görög hrema = verbum szó
mögött Péter gondolkodásában a héber „dabar" van, amely
egyaránt jelent szót is és dolgot is. Kézenfekvő, hogy itt
a „dabart" a „dolog" jelentésében érti szent Péter, mert
előzőleg Krisztus eucharisztikus beszédében arról a dologról
volt szó, amely képes örök életet adni, vagyis az ő testéről.
Tehát Péter itt Krisztusnak nem a tanítására, hanem az örök
életet adó testére gondol, amely eledel formájában lesz a
hívők tápláléka.
Nyelvtanilag a héber „dabar" szó jelenthet eseményt,
élményt, ügyet, érintkezést, üzletet vagy cselekményt is. A
szentírás is használja a „dabar"-t esemény értelmében: „A
szolga elbeszélte aztán Izsáknak mindazt (ti. mindazokat a
dolgokat), amelyet cselekedett". 7
Ha az Isten igéjét vagy szavát vesszük tekintetbe, akkor
még világosabb a „szó"-nak és a „dolog"-nak egy kifejezéssel
(dabar) való jelölése. A teremtés tana már a Krisztus előtti V.
században kikristályosodott a zsidók vallási fölfogásában.
Élénken áll előttük az a gondolat, hogy az Isten abszolút ura
az egész világnak, ő szól, és a dolgok létrejönnek. Amikor a
"Jn 6,68
7

Gen 24,66.

jahvista teremtéstörténetet megfejelik az elohista hagyomány
teremtéstörténetével, akkor már az isteneszméjük szinte
teljesen megtisztul az antropomorf vonásoktól. Isten egy-egy
szavára megvalósulnak a teremtés részletei: „Mondá az Isten:
Legyen világosság! És lön világosság." 8 Az Isten szava tehát
teremtő szó, amely létre is hozza azt, amire irányul, vagyis
Isten kimondott szavát követi a dolog, amely megvalósul. Ez
kétségtelenül így van a teremtés vonalán.
Amikor azonban mi az igehirdetés teológiájával foglalkozunk, akkor Istennek nem ezt a teremtői tevékenységét
vizsgáljuk, hanem az ő természetfölötti belenyúlását a
történelembe, tehát az ő új teremtését. Ez viszont párhuzamba
állítható a teremtéssel, hiszen ugyanannak az isteni működésnek és tevékenységnek kétféle módozatáról van szó.
A teremtésben „elhangzó" isteni szót követi a dolognak, a
teremtménynek megvalósulása. Ezzel Isten belső dicsőségét
és tökéletességeit kifelé is megnyilvánítja. Mikor azután az
eszes lény számára Isten föltárja titkait a kinyilatkoztatás
és igehirdetés formájában, akkor szintén követi a szót a
dolog, vagy tett, mert Isten természetfölötti leereszkedése,
gondolatainak kinyilatkoztatása csak úgy lehetséges, ha
egyben az embert egy magasabb létre emeli, és megteremti a
beszélgetési alapot a teremtett kegyelem ajándékozásával.
„Ha Isten az embert megszólítja - mondja Volk -, akkor
az ember már „Istentől megszólított" lesz. Ez elől már nem
tud kitérni. Míg ez a megszólítás megtörténik, az ember
Isten szavától lesz terhes, 'Istentől megszólítottá' válik."9
Az Istentől kiinduló és az ember felé irányuló megszólítás
tehát az embert egy új viszonyba hozza az Istennel. Magának
az embernek az értékelése és helyzete változik meg azzal,
8
9

Gen. 1,3.
H. Volk: Zur Theologie des Wort Gottes, Münster. 1962, 13. p.
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hogy Isten partnerévé válik az ö kinyilatkoztatásában.
Amikor Isten a kinyilatkoztatás által egy új viszonyt
kezdeményez az emberrel, akkor már az ember megkapja
a teremtetlen kegyelmet, magát az Istent, amennyiben az
Isten közeledik feléje. Ez a kinyilatkoztatás akkor lesz
hatékony, ha a „megszólított ember" a teremtett kegyelem
által részesedik Isten természetében, majd a hit, remény
és szeretet aktusaiban méltó választ tud adni Isten kegyes
leereszkedésére, a kinyilatkoztatásra. Az Isten megszólítása
és az ember felelete által kialakul a személyes én-te viszony
Isten és az ember között, amely az ember vallásos életének
tengelyévé válik. A kinyilatkoztatás tehát első mozzanata
Isten üdvtetteinek, melyekkel föl akarja venni az eszes
teremtményt szentháromsági életének közösségébe. A
kinyilatkoztatás, mint Isten megszólítása, szervesen beletartozik Isten üdvtettei közé. A kinyilatkoztatás és a belőle
fakadó igehirdetés nem más, mint Isten belső gondolatainak
és életének kiterjesztése az emberek világába. Isten belső
életének személyes gondolata az Ige, a második isteni
személy. Ezért minden isteni kinyilatkoztatás és igehirdetés
vonatkozásban van Isten személyes Igéjével. Sőt, mivel Isten
gondolatának minden mozzanatát az Igében mondja ki, ezért
mindaz a kinyilatkoztatás, mely a teremtett világ felé történik,
már eredetében is az Isten személyes Igéje által valósul meg.
Rejtett formában megnyilatkozik ez a gondolat az
ószövetségi szentírás bölcsesség-irodalmában is. Az újszövetségből tudjuk, hogy az a bölcsesség-fogalom, amely az
ószövetségi szentírás könyveiben szerepel, Isten személyes
Bölcsessége, Isten Igéje. „Szent Pál ugyanis az ószövetségnek
a Bölcsességről szóló tanítását fölhasználja Jézus istenségének bizonyítására. A kolosszei levélben a tévtanítók

angyaltanával szemben rámutat Jézusnak az angyaloknál
is magasabb rangjára. Az ószövetség a Bölcsességről, mint
minden teremtménynél előbb létező, és a teremtő Istentől
mégis különböző lényről beszél. Szent Pál ehhez a szentírási
támaszponthoz kapcsolja tanítását, feltárva az ószövetségi
szövegeknek eddig rejtve maradt mélyebb értelmét."10
A Bölcsesség már a teremtésnél is ott volt, mert azt
mondja magáról, hogy amikor az eget Isten fölállította már
ott voltam; amikor biztos törvénnyel kört vont a mélység
színe fölé; amikor a fellegeket odafenn megerősítette,
és kimérte a vízforrásokat, amikor a tengert körülvette
határaival, és törvényt szabott a vizeknek, hogy át ne hágják
határaikat, amikor a föld alapjait megvetette: ott voltam
mellette, mindent elrendeztem, és gyönyörködtem nap-nap
után; színe előtt játszadoztam mindenkor, játszadoztam a
földje kerekségén, és gyönyörűséggel voltam az emberek fiai
között."11
Szent Pál tanításából világos, hogy az ószövetség bölcsesség-fogalma Isten személyes Bölcsességét, az Igét jelenti.
A zsidókhoz írt levél kifejezetten utal arra, hogy „miután
többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a
próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt
hozzánk. Öt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa
teremtette a világot is."12 Ebből látható, hogy a Zsidókhoz
írt levél szerzőjének gondolatában ugyanaz a személy az
újszövetségi kinyilatkoztatás szócsöve, akiben a teremtés is
megvalósult. Isten személyes Igéje által teremtette a világot,
mert „O a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény első
szülöttje. Benne teremtett mindent a mennyben és a földön:
10

Dr. Dezsényi Lóránt OSB: Újszövetségi exegézis (főiskolai jegyzet) Pannonhalma, 1962. 5. p.
" Péld. 8,22-31.
12
Zsid. 1,1-2.

a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat,
fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és
érte teremtett. O előbb van mindennél, s minden benne áll
fönn.'" 3
Ha most megfigyeljük a Példabeszédek könyvének előbb
idézett szövegét (Péld. 8,22-31 ) és a következő verseket, akkor
láthatjuk, hogy már az ószövetségi kinyilatkoztatás is Isten
személyes Igéjének műve volt, bár az ószövetség Isten-népe
ennek nem volt és nem is lehetett tudatában. A Példabeszédek
könyvében ugyanis a Bölcsesség a továbbiakban így beszél:
„Most pedig gyermekeim hallgassatok reám! Boldogok, kik
megtartják utaimat. Hallgassátok az intést, legyetek bölcsek
és el ne vessétek azt magatoktól. Boldog az az ember, aki
hallgat reám és ajtómnál virraszt naponta, és őrzi ajtóm
félfáját: mert aki engem megtalál, életet talál és üdvöt merít
az Úrtól. Aki azonban ellenem vét, saját lelkének árt; mind,
aki gyűlöl engem, a halált kedveli."14
Az újszövetségi kinyilatkoztatás fényénél az ószövetségi
kinyilatkoztatásból is kiderül hogy Isten személyes Bölcsessége szól az emberekhez és boldogok azok, akik
hallgatják szavát. Az ószövetségi szerző gondolatában itt
csak egy fogalomnak a megszemélyesítéséről van szó. De
a sugalmazó Isten ezért fogalmaztatta már eleve így ezeket
a szövegeket, hogy a későbbi kinyilatkoztatás fényében
fölismerhessük Isten személyes Bölcsességének már az
ószövetségben meglévő kinyilatkoztatói működését.
Ez az igazság még jobban kifejezésre jut Szent Pál
tanításában. Az 1 Kor. 10,1-5-ben a bűnből való megigazulás
és az üdvösség elnyerésének ószövetségi előképeit, az
Egyiptomból való kivonulást és az ígéret földjére való bejutást
" Kol 1,14-17.
14
Péld. 8,32-36.

említi az Apostol. Ebben a szövegben azt mondja Szent Pál,
hogy „amennyiben Ábrahám hitének és ígéreteinek szellemi
örökösei vagyunk, a pusztában vándorló nép „atyáink"
nekünk. Különféle kiváltságokat kaptak Istentől: Mindnyájan
a felhő alatt voltak (Ex. 13,21; Num. 14,14), amely mutatta
az utat és védte őket a nap heve ellen. Mindnyájan átmentek
a tengeren, mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesben, a
felhőben, a tengerben. A keresztség szót Szent Pál jelképes
értelemben használja. Mózes az ószövetség közvetítője volt,
s általa Isten a felhőben és a tengerben olyan javakat adott
a zsidó népnek, amelyek előképei a keresztségben kapott
kegyelemnek. Tehát maga Mózes is előképe Krisztusnak.
A tengeren való átkelés jelzi a bűnből való felszabadulást,
a felhő pedig Isten közelségét. Azután még két ajándékot
említ: a mannát, a szellemi eledelt és a sziklából fakadó vizet,
a szellemi italt. A manna kétségtelenül az Oltáriszentség
előképe, hiszen Krisztus is megvonta ezt a párhuzamot a
kafarnaumi beszédében. Nehezebben érthető a szellemi
ital, mint jelkép. A negyedik vers így hangzik: 'Mindnyájan
ugyanazt a szellemi italt itták. Ittak pedig az őket követő
szellemi sziklából: a szikla Krisztus volt.' Az ószövetség
több helyen Istent nevezi sziklának (2 Kir. 22,2; Zsolt. 17,3).
A vers értelme az, hogy a Megváltóról szóló jövendölés, mint
valami szellemi ital bátorította a pusztában vándorló népet.
A bátorítás a jövendöléseken keresztül Krisztus személyéből
folyt. Mivel élt a tudatukban, ezért mondja, hogy követte
őket."15
Krisztus személyétől tehát az ószövetségi kinyilatkoztatás
nem független, hanem általa és benne történik. De Krisztusnak
az Atyával szembenálló személyi jellege szövegértelem
15
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szerint még nem lett nyilvánvaló az ószövetségben. Az
újszövetségi kinyilatkoztatás fényében már tudjuk, hogy
Isten szent Fiában nyilatkoztatta ki önmagát. Hogy a Fiúban
történt isteni kinyilatkoztatás mélyére hatolhassunk, rövid
szentháromságtani utalást teszünk Isten
örök Igéjének
születésére.

2. Isten Igéje a Szentháromságon belül
Isten Igéjének a Szentháromság életén belül lévő helyzetét
csakis a már megtörtént kinyilatkoztatásból tudhatjuk, de
éppen ebből vezethetjük le az igehirdetés dogmatikáját.
Szükséges tehát az igehirdetés teológiájának kidolgozásához,
hogy Isten személyes Igéjének az Atyától való születését
emberi fogalmakkal kifejezzük. Ezzel kapcsolatban röviden
összefoglaljuk Szent Ágoston tanítását. O az emberi megismerés tapasztalati tényéből vette az analógiát ahhoz, hogy az Ige
eredését az Atyától megvilágítsa. Eljárása abban a szentírási
kijelentésben leli dogmatikus alapját, hogy „Isten a maga
képére és hasonlatosságára teremtette az embert."16 Az ember
szellemiségének mélyén tehát Isten képét hordja magában.
A szellemi élet pedig az ismerés és szeretés tényében
bontakozik ki, s ez a szellemi dinamizmus teremtményi
tükröződése vagy kiadása a szentháromsági eredéseknek. Az
ember önismerésében szellemi síkon megszüli önmagának
fogalmi képét. Ez az öntudatban jut belső kifejezésre. Ennek
a születésnek az ősképe az Isten Igéjének az Atyától való
eredése. „Az Atya kimondja önmagát (egy befelé mondott
tisztán szellemi szóval), és ezáltal szüli a Fiút.'" 7 Az Atya
tehát önismeretének a személyes Igében adja tökéletes és élő
kifejezését. Az isteni önismeretben kimondott Ige tartalmazza
az Atya létteljességét, és lényegét tekintve egy vele: „Én és az
Atya egy vagyunk." 18
Az Istennek a már megteremtett eszes lények, nevezetesen
az emberek számára történő önkinyilatkoztatása nem független az Isten személyes Igéjétől. Sőt, azt mondhatjuk,
16
l7
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hogy eltekintve a kinyilatkoztatás módozatainak ó- és
újszövetségi különbségeitől, Isten minden kinyilatkoztatása
végső fokon személyes Igéjében és Igéje által történt. Az
ószövetségben embereket, prófétákat használt föl erre, míg
az újszövetségben maga jött személyesen, az itt nem döntő
ellenvetés. Szent Péter az első levelében rámutat arra, hogy
a Krisztusban elhozott „üdvösséget kutatták és vizsgálták
a próféták is, akik a keresztényeknek szánt kegyelemről
jövendöltek. Azt vizsgálták - folytatja Szent Péter -, hogy
melyik vagy milyen időre mutat Krisztus bennük működő
pneumája, mely előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és
a rákövetkező megdicsőülést." 19 A következő versben külön
említi Szent Péter, hogy az ószövetségi kinyilatkoztatással
a próféták nem önmaguknak, hanem a keresztényeknek
szolgáltak. Ez az ószövetségi kinyilatkoztatás az első
pünkösdkor elküldött Szentlélek megvilágosításában egészen
új fényben áll a keresztények előtt. Joggal következtethetjük
tehát, hogy a pneuma Christou Krisztus isteni erejét jelenti. A
pneuma a szentírásban legtöbbször csak isteni erőhatást jelöl,
tehát mindhárom isteni személy közös működését, amelyet
bármelyik isteni személynek tulajdoníthatunk (appropriatio).
Az az erő, amely a prófétákban működött, Krisztus ereje
volt, tehát az isteni Logosz szólt a próféták által. Másként
fogalmazva: mielőtt a Logosz testben megjelent volna, már
a prófétákban is a pneuma Christou beszélt. Tehát nem volt
más a beszélő személy az ember-Jézus Krisztusban, mint aki
szólt a próféták által.
Azonkívül azt is meg kell gondolnunk, hogy van az
újszövetségnek is olyan kinyilatkoztatása, amely az apostolok, mint emberi eszközök fölhasználásával történt, s mégis
19
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azt mondjuk, hogy „e végső korszakban Fia által szólt
hozzánk az Isten.1'20 Nem teszünk különbséget Krisztus személyes tanítása és az apostoloknak adott kinyilatkoztatás
között. Hiszen Krisztus személyes tanítása is emberi szerzőnek, az evangélistáknak az írásában maradt ránk. Tehát „e
végső korszakban" Krisztus az evangélisták által szól hozzánk, korábban pedig az ószövetségi sugalmazott szerzők
által. Ahol tehát isteni sugalmazás van, ott a szent szöveg,
amely a kinyilatkoztatást hordozza, a Logosz szerzőségének
a műve. Isten pedig minden kifelé ható működésében, így a
kinyilatkoztatásban is, úgy lép fel, hogy az a három isteni
személy közös műve: az Atya szól személyes Igéje által a
Szentlélekben.
Szent Tamás fölteszi ezt a kérdést: Utrum in nomine Verbi
importetur respectus ad creaturam? (Vajon az Ige nevében
bennfoglaltatik a teremtményekre való vonatkoztatás?) Erre a
kérdésre adott válaszában Szent Tamás mintegy belevonja az
Igének az Atyától való eredésébe, hogy az Ige az Atyától való
születésében nemcsak az Atyának, mint Istennek a személyes
kifejezője, hanem a teremtésnek is. Hiszen az Atya önmagát
nemcsak annyiban ismeri és mondja ki az Igében, amennyiben
ő Isten, hanem annyiban is, amennyiben teremtő. „Respondeo
dicendum, quod in Verbo importetur respectus ad creaturam.
Deus enim cognoscendo se, cognoscit omnem creaturam.
Verbum autem in mente conceptum est repraesentativum
omnis eius quod actu intelligitur. Unde in nobis sunt diversa
verba secundum diversa quae intelligimus. Sed quia Deus
uno actu et se et omnia intelligit, unicum Verbum eius est
expressivum non solum Patris, sed etiam creaturarum. Et sicut
Dei scientia, Dei quidem est cognoscitiva tantum, creaturarum
20
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autem cognoscitiva et factiva; ita Verbum ï)ei, eius quod in
Deo Pâtre est, est expressivum tantum; creaturarum vero est
expressivum et operativum; et propter hoc dicitur in psal.
XXXII,9: Dixit et facta sunt; quia importetur in Verbo factiva
eorum, quae Deus facit."21
Mivel pedig a teremtés egyetemes fogalmába nemcsak
a természetes rend megalkotása tartozik bele, hanem a
természetfölötti létrend megteremtése is, vagyis az új
teremtés kegyelmi ténye és az üdvösség minden mozzanata
- bár ez utóbbi nem jár ki a természetnek és nem is folyik
abból -, ezért Isten minden kinyilatkoztatása szükségképpen
az Igében történt, mint az Isten teremtése is. Az Ige ugyanis
úgy kapja az Atyától az isteni természetet, hogy abban már
az Atyának minden terve és szándéka benne van: a teremtés
és a megváltás rendje is, minden mozzanatával együtt.
Amikor tehát az Ige születik az Atyától, az ő születésében
már benne van az istenség örök elhatározása a természetes
és természetfölötti létrend létrehozására, tehát magától
értetődően a kinyilatkoztatás ajándékozása is. így az Ige
születése elválaszthatatlan Isten azon igéitől, amelyeket
teremtményeinek szóbeli kinyilatkoztatásban közölt. Ezért
nevezi Szent Ágoston a kinyilatkoztatást verbum Verbinek.
Ennek a szentháromsági ténynek a mélyén van minden
kinyilatkoztatás és ebből fakadó igehirdetés megalapozva.
Ezzel Krisztus lesz a teremtésnek és az üdvrendnek nemcsak
eredete és mintája, hanem célja és beteljesedése is. Ezért
21
Summ. Theol. I q. XXXIV. A. III. „Azt kell mondanom, hogy az Igében benne van a teremtményekre
való tekintet. Ha Isten ugyanis megismeri önmagát, akkor megismer minden teremtményt is. Az Ige ugyanis
az értelmében hordozza minden érthető fogalmát, ami ténylegesen érthető. Innen ered, hogy bennünk vannak
a különböző szavak, amelyeket a különböző dolgokról értünk. De mivel Isten egy aktus (=ténylegesség), és
magát és mást is gondol, ezért az ő egyetlen kifejezett Igéje nemcsak az Atyáé, hanem a teremtményeké is.
Innen adódik, hogy mivel Isten tudása csak önmaga által ismerhető meg önmagában, a teremtmények által
is ismerhetővé és megtehetővé válik. így az Isten Igéje is, amennyiben az Atyában van, csak kifejezhető,
amennyiben a teremtményekben is van, megismerhető és megcselekedhető. Ezért mondjuk a 32. Zsoltár 9.
Mondatával: 'Isten mondta és lettek. Mivel bent létezők az Igében azok a megcsinálhatok, amiket Isten meg
is tesz."

Isten teremtése és üdvrendje is krisztocentrikus. Ez világosan
kifejezésre jut Szent Pál tanításában: „Áldott legyen az Isten,
Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei,
lelki áldással megáldott minket! Benne választott ki a világ
teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk
előtte. Szeretetből eleve arra rendelt, hogy - akaratának
tetszése szerint - Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk,
s magasztaljuk fönséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában
fölkarolt minket.
Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának
titkát, amellyel elhatározta, hogy az idők teljességével
Krisztusban, mint főben foglaljon össze mindent, ami a
mennyben és a földön van. Benne vagyunk hivatva az örökségre, melyre annak végzése szerint lettünk rendelve, aki
mindent akaratának szabad elhatározása szerint cselekszik.
Ezzel magasztaljuk dicsőségét mi, akik már azelőtt is
reméltünk Krisztusban. Benne kaptátok ti is a megígért
Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazság igéjét,
az üdvösségteket hirdető evangéliumot és hittetek benne. Ő
örökségünk foglalója, míg Isten dicsőségének magasztalására
teljesen meg nem váltja tulajdonát." 22
Ebből a szövegből kitűnik, hogy már az ószövetség
is Krisztusban remélt (ti. a megígért Messiásban) és a
mennyei örökségre mind az ószövetség, mind pedig az újszövetség Isten-népe Krisztusban nyert meghívást. Tehát a
kinyilatkoztatás minden foka és formája Krisztussal szükségképpen vonatkozásban van.
Az ószövetségi szentírás szövegeiben sok helyütt előfordul, hogy Jahve szól a néphez. Későbbi inspirált glosszátor
néhány helyen beszúrja az angyal kifejezést, tehát Jahve
22
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angyala beszél, de úgy mint Isten. A szentatyák ezeket a
helyeket fölhasználják annak bizonyítására, hogy itt már
az Atya a Logoszban nyilatkoztatja ki magát. Érvelésük
lényege, hogy Jahve angyala külön személy, s mint Jahve
küldöttje szól, de mégis mint Isten beszél. Schütz így foglalja
össze ezzel kapcsolatos mondanivalóját: „A bűnbeesés
után, a közvetlen érintkezés megszűntével Isten rendesen
küldöttje (maiah) útján nyúl bele láthatóan az üdvtörténet
folyásába. Ez a küldött sokszor Jahvéval van azonosítva.
Tehát úgy tetszik, mintha ezzel jelezve volna egy kettősség
az istenségben: a küldőnek és a küldöttnek a kettőssége (vö.
Gen. 16,7-14; 18,2; a Mambre völgyében Ábrahám „hármat
látott, egyet imádott"). A régebbi szentatyák Jahve küldöttjét
az örök Igével azonosították. Mikor azután az ariánusok
az ő szubordinacianizmusukat akarták kiolvasni belőle,
Szent Ágoston egy Krisztus-képviselő angyalra értelmezte.
Nyomában jártak a skolasztikusok: a második isteni személy
csak az újszövetségben jelent meg láthatóan. Nem lehet
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy Izaiás és Malachiás
szerint a megváltó a nagytanács angyala, a szövetség angyala
(vö. Iz. 9,6; Mai. 3,1; Ex. 33,26)"23
Néhány idézettel szemléltetjük, hogy a szentatyák az
ószövetség egyes angyaljelenéseit, ahol a küldött Jahve nevében beszél, a Logoszra értik.
Antiochiai Theophilus szerint a Logosz beszélt Ádámmal
a paradicsomban: „Nam et ipsa nos divina scriptura docet
Adamum dixisse auditam a se dixisse vocem; vox autem
ilia, quid aliud est nisi Verbum Dei, quod est quoque Filium
eius..." 24
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Schütz A.: Dogmatika 1 216. p. Budapest, 1923. Szent István Társulat.
Theoph Ant.: Ad autolyeum 2,22. „Ugyanis azok az Isten által mondott dolgok, amiket Ádám ötöle
hallott szóban, azok a szavak voltak, amelyeket az Isten Igéje, vagyis az ő Fia mondott".
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Nagyon kifejező Szent Vazul tanítása: „Quare compertum
est omnibus et exploratum, ubicumque idem et angélus et
Deus appellatus est, Unigenitum significari, cum se hominibus
per singulas generationes manifestet, suisque sanctis Patris
nunciet voluntatem. Itaque qui et coram Moyse se ipse eum
qui est nominavit, non alius praeter Deum Verbum, qui erat in
principio apud Deum, intelligi poterit."25
Szent Jeromos így magyarázza Izaiás szövegét: „Butyrum
et mel comedet, ut sciat probare malum et eligere bonum",
s hozzáfűzi: „Non mireris ad rei novitatem, si virgo Deum
pariét, qui tantam habet potestatem, ut molto post tempore
nasciturus. Ipse est enim qui visus est Abraham et locutus est
cum Mose..." 26
Isten örök elhatározása szerint - amint ezt a megvalósulásból tudjuk - Jézus Krisztusban van az ószövetség népének és
a pogányoknak is „szabad útja egy Lélekben az Atyához."27
Ha az Atyához Jézus Krisztuson keresztül vezet az út, akkor
az Atya is Jézus Krisztuson keresztül jött mindkét néphez
kinyilatkoztatása által. Istenhez ugyanis csak azon az úton
lehet eljutni, amelyen ő közeledett felénk, mert a mi Istenhez
jutásunk az ő előzetes kinyilatkoztató és kegyelemközlő
tettein alapul. Nyilvánvaló tehát, hogy Isten Igéjének
behatása és működése alatt áll az egész ószövetség, mely
éppen ezért lehetett „nevelőnk Krisztusra"28, akár a törvényt,
akár a prófétákat tekintjük. Krisztusra nevelt az ószövetség,
" B a s i l i u s : Adversus E u n o m i u m 2,18. „Amiben részesítettek és kifejezettek mindenek, ugyanúgy az az
angyalnak és az Istennek is kinyilvánul, ami az Egyszülöttet jelzi, mikor magát az embereknek, mint
egyedi fajt kijelenti, jelenti a szenteknek is az Atya akaratát. Éppen így, aki Mózes előtt magát, mint
„AKI VAN"-nak nevezte, másnak mondta az Igét az Istenen kívül, aki kezdetben volt az Istennél, amint
azt érteni is lehet."
26
Hieron.: In Isaiam commentarii 3,7,15. „Tejet és mézet eszik már, amikor a jót és a rosszat meg tudja
különböztetni", s hozzáfűzi: " ne csodálkozz a dolog újságán, ha Istent szül a Szűz, aki oly hatalommal
rendelkezik, hogy sok idő múlva fog szülni. Ugyanaz ugyanis, aki látta Ábrahámot, mint aki beszélt
Mózessel".
27
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mert Isten úgy fogalmaztatta meg a szentírókkal műveiket,
hogy bennük a kinyilatkoztatás későbbi fokán fölismerhető
legyen a Messiásra való burkolt utalás, akiben Isten Igéje
személyesen jelent meg, és tárta föl előttünk Isten titkait.
A Bölcsesség könyve szépen megszemélyesíti Isten
büntető parancsát, de az újszövetség fényénél alkalmazhatjuk
a szöveget Isten személyes Bölcsességére, az Igére is: „Mert
mialatt mély csend borult mindenre, s az éjjel sietős útja
közepén tartott, mindenható igéd az égből, királyi trónodról
ott termett a pusztulásra szánt föld közepén, miként a zord
harcos."29 Isten igéje az ószövetségben inkább csak mint
vallási tanítás, életszabály vagy prófétai ígéret jelentkezett,
míg az újszövetségben személyesen állt elénk, mint hitünknek
és szeretetünknek a tárgya.
A Törvény kőtábláin Mózes Isten parancsait kapta, mely
beletartozott a kinyilatkoztatás egyetemességébe, de egyúttal
„nevelő volt Krisztusra" is. A prófétai intézményben Isten
hallatta szavát, kinyilvánította akaratát, és közölte ígéreteit.
Isten igéjének legtipikusabb szócsöve és megbízott terjesztője
az ószövetségi próféták voltak. Az igehirdetés általuk valósult
meg a választott nép körében. Prófétái voltak ugyan a pogány
népeknek is, akik istenük nevében beszéltek, de ezek csak
ritka esetben lettek Isten igazi kinyilatkoztatásának hordozói
és eszközei (vö. Bálaám próféta). De a zsidó népen belül Isten
kiválasztott férfiakat, akikkel közölte terveit és akaratát, majd
szólásra, illetve írásra indította őket, hogy tanítása ismertté
legyen a nép előtt. így alakult ki a prófétizmus ószövetségi
intézménye, mely azonban egyéni elhivatottságon alapult,
még ha később úgynevezett prófétai iskolák is alakultak egyegy próféta működése folyamán.
29

Bölcs. 18,14-15.

3. A prófétizmus teológiája
Az ószövetségi prófétizmus egyik legjobb és modern
feldolgozását adja a 'Jeruzsálemi Biblia", melyet Párizsban
adtak ki francia nyelven. Ennek a fejezetnek gondolatmenetét
az említett forrás alapján fejtjük ki.30
„Az ókor nagy vallásainak is voltak különböző fokban
és formában ihletett személyei, akik azt állították, hogy
istenük nevében beszélnek. Mariban az Eufrates mellett,
Babilonban és Föníciában a Kr.e.-i második évezredből
való szövegekben a prófétizmus körébe tartozó tényekről
olvasunk. A biblia is utal Baal 450 prófétájára, akiket a tyrusi
Jezabel hívott be Izraelbe és Illés próféta szégyenített meg a
Kármelen (1 Kir. 18,19-40). Ezek nyughatatlan extatikusok
voltak. Ihlettek csoportjai tűnnek fel Sámuel mellet (1 Sm.
10,5; 19,20) és Illés idején (1 Kir. 18,4). A zenétől felizgatva
(1 Sám. 10,5) ezek a próféták együttesen jutottak önkívületi
állapotokba, melyek átterjedtek a nézőkre is (1 Sám. 10,10;
19,20-24), vagy pedig jelképes cselekedeteket játszottak el
(1 Kir. 22,11). A biblia prófétáinál azonban sohasem ezek a
rendkívüli események teszik a lényeget. Mégis ugylnazt a
nevet viselik: nabi. Előfordul, hogy az ebből származó ige
annyit jelent, mint eszeveszettként viselkedni (1 Sám. 18,10).
Azonban a „nabi" szó valószínűleg olyan gyökérből ered,
amely azt jelenti: „szólítani, hírül adni". A nabi eszerint az,
aki elhivatott, vagy aki hírül ad. Akár egyik, akár a másik
értelem már a lényegét érinti az izraelita prófétizmusnak. A
próféta hírnök és az isteni szó tolmácsolója. Ezt világosan
kifejezi két párhuzamos hely: Ex. 4,15-16: Áron lesz Mózes
mondanivalóinak tolmácsolója, mintha ő volna a „szája"
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és Mózes „az isten'*, aki ihleti, és Ex. 7,1: Mózes „isten
lesz a Fáraó számára" és Áron az ö „prófétája", nabi-ja;
hasonlóan hangzik Jahvénak Jeremiáshoz intézett szava: „Az
én szavaimat adom ajkadra" (Jer. 1,9). Minden ószövetségi
próféta abban a tudatban gyakorolja tisztét, hogy Isten szavát
tolmácsolják, és ezért így vezetik be mondanivalójukat:
„így szól Jahve", vagy: „Jahve szava". Isten szava egészen
hatalmába keríti őket, ezért nem képesek hallgatni róla. Arnos
próféta így kiált fel: „Jahve, az Úr szól, ki ne prófétálna?"
(Ám. 3,8.). Eletük egy napján ellenállhatatlanul meghívta
őket az Úr, és Jónás történetének eleje megmutatja, hogy mi
az ára annak, ha valaki le akarja rázni magáról ezt a prófétai
küldetést.
A prófétákat azért küldte az Isten, hogy tudassák az ő
akaratát, sőt maguk is „jelek" legyenek. így nemcsak szavaik,
hanem cselekedeteik, életük is prófécia. Tanításukkal és
életükkel egyaránt előképei a „Prófétának", Jézus Krisztusnak.
Mikor Ezekiel Isten különös parancsait végrehajtja, „jel lesz
Izrael háza számára" (Ez. 4,3; 12,6; 12,11; 24,24). Izaiásnak
ruhátlanul kell járnia, hogy jósjel legyen (Iz. 20,3)."
Kérdés, hogy miképpen jut el a prófétához Isten üzenete?
„Legtöbbször látomásban (Iz. 6; Dán. 8-12.). hallomásban
vagy belső sugalmazásban". Istennek teljes mértékben ki van
szolgáltatva a teremtmény. Az ószövetség tanítja, hogy „olyan
a király szíve az Úr kezében, mint a vízfolyás, ahová akarja,
oda irányítja" (Péld. 21,1). Az újszövetség hasonlóképpen
nyilatkozik: „Előtte teremtmény láthatatlan nem marad,
szemében minden födetlen és nyílt" (Zsid. 4,13).
„A próféta különböző módon továbbítja Isten üzenetét:
lírai alkotásban vagy prózai elbeszélésben, példabeszédben
vagy világos szavakban, esetleg szónoklatokban. Az üzenet

átvételében és közlésében mutatkozó változatosság nagy
részben az egyes próféták egyéni temperamentumától és
természeti adottságaitól függ, de egyben megegyeznek:
minden igazi próféta tudatában van annak, hogy ö csak
eszköz, és a szavak, melyeket kimond, egyszerre az övéi is,
meg Istené is. Megingathatatlan meggyőződés él bennük,
hogy Isten szólt hozzájuk, s a szót közvetíteni kell. Ez
a meggyőződés az Istennel való közvetlen kapcsolatnak
titokzatos, misztikus megtapasztalásán alapul.
A prófétai üzenet ritkán szól egyénnek (Iz. 22,15).
Kivétel a király, aki a nép feje; továbbá a főpapok, akik a
közösség vallási képviselői, különösen a fogságból való
visszatéréskor (Zach. 3). Minden meghívástörténetben
a néphez kap küldetést a próféta (Ám. 7,15); Iz. 6,9; Ez.
2,3), sőt Jeremiás esetében az összes néphez (Jer. 1.10). Az
isteni üzenet a jelenre és a jövőre is vonatkozik. Amilyen
mértékben Isten szócsöve a próféta, annyiban felül áll az
időn, „előremondásai" megerősítik és kiegészítik „közléseit".
De mivel a próféta csak eszköz, megtörténhet, hogy az
üzenet, melyet közvetít, túllép azoknak a körülményeknek a
határán, amelyek között elhangzik, sőt magának a prófétának
a tudatát is felülmúlja, titokkal marad körülvéve mindaddig,
amíg a jövendő megvalósítja, s ezzel megfejti. Ilyen az összes
messiási jövendölés is.
A próféta küldetése Izrael népéhez szól, de látóköre sokkal
tágabb, miként Isten hatalma, akinek műveit hirdeti. Jónás
például Ninivébe kap küldetést igehirdetésre.
Voltak Izrael népében álpróféták is. Az igazi prófétát
jövendölése beteljesedéséről lehet megismerni. Aki a jövendőt
előre megmondja, az csak Isten mindentudásából merítheti
ismeretét. Az igazi próféta további ismertetőjele, hogy

tanítása egybehangzik a jahvista tannal. A Deuteronomium
13. fejezete fölhívja a nép figyelmét arra, hogy néha az
álpróféta jövendölése is beteljesedik, aki azonban el akarja
téríteni a nép szívét olyan istenek szolgálatára, akiket a nép
nem ismer. Ekkor nem szabad hallgatni az álpróféta szavára,
mert „csak próbára tesz titeket az Úr, a ti Istenetek, hogy
kiderüljön, szeretitek-e öt teljes szívetekből, vagy sem."31 De
ebből a szövegből is kiderül, hogy a prófétizmus a hivatalos
vallástól elismert intézmény volt, és csak az álpróféták
tanítása került elitélés alá. Néha a próféták papok mellett
tűntek fel (Jer. 8,1; 23,11), és Jeremiástól tudjuk, hogy a
jeruzsálemi templomban volt szobája Ben-Johanánnak, Isten
emberének, aki valószínűleg próféta volt. Az Ószövetségben
azonban a prófétai tiszt és a papi szolgálat különböző
emberekhez volt kötve. A prófétai szerep és a papi mivolt
csak Jézus Krisztusban egyesül egy személyben. Az általa
alapított újszövetségi vallás azután továbbviszi Krisztusnak
ezt az adottságát, mert az újszövetségi papság Krisztus
egyetlen papságában való részesedés. De erről majd később
szólunk részletesebben, amikor az újszövetségi egyházi
igehirdetésről lesz szó. Az ószövetségi prófétizmus lényege
tehát, hogy Isten kiválaszt egy embert, akinek közvetlen
élménye lesz Istenről (vö. Mózes), kinyilatkoztatást kapott az
ő szentségéről és akaratáról, Isten világánál ítéli meg a jelent
és látja a jövőt. Küldetése van Istentől, hogy emlékeztesse
az embereket Isten parancsaira. így felfogva a prófétizmus
olyan jelenség, amely Izraelnek sajátja, egyik módja az isteni
gondviselésnek a választott nép vezetésében."
Mózes által megígérte Isten ezt az intézményt: „Prófétát
támaszt neked az Úr, a te Istened a te saját nemzetedből s a
te saját testvéreid közül, úgy mint engem: arra hallgass." 32

Itt a prófétai intézmény van megígérve. Azonban a Krisztus
előtti négy évszázad folyamán gyakorlatilag nem jelentkezik
próféta. Ez tükröződik a 73. Zsoltárban: „Nem látjuk immár
jeleinket, próféta nincs, s nincsenek köztünk, aki tudná:
még meddig megyen így."33 De vár az ószövetség egy nagy
prófétát, aki valami egészen különös értelemben próféta,
nabi: aki Istenről beszél. Ezért küldenek „a zsidók papokat
és levitákat Keresztelő Jánoshoz" 34 , és megkérdezik tőle:
„A Próféta vagy?"35. Keresztelő János tagadólag felelt; s
később, mikor már Jézus is nyilvánosan fellépett, és „az
emberek látták, hogy Jézus csodát müveit, beszélni kezdtek
róla egymás között: 'Bizonyosan ez a Próféta, akinek el
kell jönnie.'" 36 Mikor azután Jézus véghezvitte művét, és
az apostolok tanúságot tesznek Krisztus isteni küldetése
mellett, akkor Szent Péter a templomi beszédben kifejezetten
hivatkozik a Deuteronomium 18,15-19-re: „Mózes mondta
ugyanis: Urunk Istenünk hozzám hasonló prófétát támaszt
majd nektek testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindabban,
amit majd mond nektek. Mindazokat pedig, akik nem
hallgatnak erre a prófétára, közösítsétek ki a népből. Az összes
próféta Sámueltől kezdve, és aki csak ő utána szólt, szintén
ezeket a napokat hirdette. Ti vagytok a prófétáknak és annak
a szövetségnek a fiai, melyet Isten atyáinkkal kötött, mikor
így szólt Ábrahámhoz: 'A te utódaid által részesül áldásban
a föld minden nemzetsége.' Isten szolgájának föltámasztása
után először hozzátok küldte el őt, hogy áldástokra váljék, ha
mindegyitek megtér gonoszságából." 37
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Szent Péter ebben a beszédében Deuteronomium, 18.15
ígéretét, mely általában a prófétai intézményre vonatkozott,
Izrael számára, Jézusra alkalmazza. Ez azért volt lehetséges,
mert a Deuteronomium szövegét Krisztus korában valószínűleg már a zsidók is személyes értelemben vették, s ezért
várják a Prófétát. „A Próféta vagy?"38 - kérdezték keresztelő
Jánost a zsidók által küldött papok és leviták, akik a Messiás
után érdeklődtek Jánosnál. A Deuteronomium szövegére még
szent István első vértanú is hivatkozik a zsidókkal szemben.
Mózest, mint a próféták legnagyobbikát úgy emlegeti, hogy
„a pusztai együttlét során ő érintkezett az angyallal, aki
Sina hegyén szólott hozzá és atyáinkhoz. O vette át az élet
igéit, hogy velük közölje azokat."39 Mózes, mivel szemtőlszembe beszélt Istennel, és „átvette tőle az élet igéit", melyek
a kőtáblákra voltak írva, egyedülálló módon volt előképe
annak a „Prófétának", aki tanítását nem mint magáét, hanem
mint a mennyei Atyáét hirdette vö. Jn. 7,16). Mi már tudjuk
róla, hogy emberi lelke szerint Isten állandó színelátásában
élt, sőt személy szerint Isten Fia volt, tehát a legautentikusabb
tanítást adhatta Istenről. Krisztus személyében tehát az
Istenről beszélő próféták egészen különös képviselőjével
találkozunk. Benne az Isten személyes Igéje öltött emberi
testet magára. Isten-emberi mivoltában ő a prófétizmus célja
és koronája; lénye és tanítása a legfönségesebb igehirdetés!
Isten személyes Igéjének Krisztusban való megtestesülését
fölfoghatjuk úgy is, mint igehirdetést. Eljutottunk ahhoz
a ponthoz, ahol alkalmasnak látszik a megtestesülés
dogmatikus tényét és adottságát az igehirdetés teológiájának
szempontjából kifejteni.
38
59

Jn. 1,19-23.
Ap. Csel. 7,38.

4. A megtestesülés mint igehirdetés
Röviden vázoljuk ebben a pontban a megtestesülés
dogmatikáját, hogy a benne mutatkozó igehirdetői jelleg
egészen világosan álljon szemünk előtt.
Krisztusról tanítja az egyház, minden hívő anyja és
tanítómestere, hogy személy szerint Isten volt: Isten
egyszülött, természetes Fia, Isten Igéje. A Szűzanya méhében
magára vett egy teljes és tökéletes emberi természetet, s
ezáltal „minden tekintetben hasonlóvá lett testvéreihez"
(Zsid.2,17), a bűnt kivéve. Emberi személy nem volt benne,
hanem isteni személye egyesítette magában az isteni és emberi
természetet. Emberi természetén keresztül tehát közvetlenül
Isten személyes Igéje szólt hozzánk. De az Ige ezt az emberi
természetet a kinyilatkoztatás eszközéül úgy használta,
hogy annak az unió hypostaticából (személyes egységből)
fakadó minden adottságát figyelembe vette: Krisztus emberi
lelkének a visio beatificából (a boldog színelátásból) és
a scientia infusából (beléöntött tudásból) nyert tudásán
keresztül adta a kinyilatkoztatást. A scientia aquisita
(megszerzett ismeret) pedig mintegy anyagot szolgáltatott a
vallási igazságok képszerű és szemléletes megvilágításához,
mely Krisztus példabeszédeiben nagyszerűen tükröződik.
Mikor tehát Isten Krisztus által kinyilatkoztatást adott, akkor
nem egy emberi személyt indított benne szólásra, hanem
maga beszélt emberi természetén keresztül. Ezért Krisztus
sohasem hivatkozik arra, hogy őt, mint embert életnek egy
pontján Isten meghívta prófétának és emberi személyét
arra használta, hogy tanítást adjon a népnek, hiszen benne
nincsen emberi személy. O az Atya tanítását adja tovább,
mert személyisége nem Istennel, mint olyannal áll szemben.

hiszen maga is Isten, hanem csak az Atyával. Mivel tehát
Krisztusban egy konkrét emberi természet nyert fölemelést
Isten Igéjének személyes egységébe, ezért lehetett ez az
emberi természet Isten személyes igehirdetésének alkalmas
eszköze. Krisztusból beszélő személy Isten egyszülött Igéje
volt, amit tehát hirdetett az egészen egyedülálló módon volt
Isten szava, tanítása vagy igéje.
A próféták esetében - mint láttuk - az emberi személy
volt Isten kinyilatkoztatásának organuma (szerve), Krisztus
esetében pedig az ő emberi természete. A próféta személye
úgy áll a sugalmazó Istennel szemben, mint aki képes nem
engedelmeskedni neki, vagy tud olyan dolgokat prófétálni,
ami nem Jahve üzenete. Különben nem lenne értelme annak,
hogy az igazi próféta fölismerésének kritériumai legyenek.
Azonban Krisztus esetében, bár emberi akarata szabad,
de mégsem tud vétkezni; ő tehát nem lehet hamis próféta.
Tanítása vagy prófétálása tökéletesen megbízható. Ezért
látszik meg rajta, hogy „úgy tanított, mint akinek hatalma
van."40 O maga is azt szeretné, ha pusztán személye miatt
hinnének benne az emberek: „Ha jeleket és csodákat nem
láttok, nem hisztek."41
így Krisztus embersége az Istenről szóló igehirdetésnek
legeredetibb, legközvetlenebb orgánuma létében
és
működésében egyaránt. Ha az igehirdetést nem korlátozzuk
csupán a szóbeli tanításra, hanem kiterjesztjük Isten minden
üdvtettére, akkor a megtestesülésben megvalósuló személyes
egység Krisztus embersége és az Ige között már puszta
létében is hatalmas és beszédes igehirdetés! Isten tettei
önmaguktól beszélnek, még ha a hallgatás csöndjében
valósulnak is meg. Istennél a szó és a tett nemcsak a teremtés
40
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természetes rendjében, hanem a megtestesülés és megváltás
tényeiben is egybeesik. Az unió hypostatica már puszta
létében és adottságában is hangosan beszél Isten jóságáról
és szeretetéről, minden szóbeli kommentár nélkül. Krisztus
csodáiért is megkövetelte a hitet, nemcsak tanításának
kívánta elfogadását. Tette ezt annak tudatában, hogy Istennek
éppen úgy tanítása az ő üdvtette, mint kinyilatkoztatott
szava. Ezért mondja az Úr: „Olyan tanúságom van, amely
felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyek végbevitelét rám bízta az
Atya. Maguk a tettek, amelyeket végbe viszek, tanúskodnak
rólam, hogy az Atya küldött engem."42 Vagy másutt: „Ha
nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem. De ha
azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek
a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya
énbennem van és én az Atyában." 43
Krisztusnak a Nikodémussal való párbeszédéhez már
valószínű Szent János fűzi hozzá az alábbi idézetet. Ebből
is világos, hogy maga a kereszthalál Isten szeretetéről beszél
és Krisztus világbajövetelének a ténye ítélet: „Úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz,
aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem
azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem
hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, azt nem
ítéli el, de aki nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten
egyszülött Fiában. Az ítélet ez: a világosság a világba jött, de
az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot,
mert gonoszat cselekedtek." 44 Az Úr Jézus kánai csodájához
is azt fűzi Szent János apostol: „Kinyilvánította dicsőségét,
tanítványai pedig hittek benne." 45 Krisztus csodája tehát
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igehirdetés volt. mely kiváltotta a hitet tanítványai lelkében,
akár csak szóbeli tanítása. Amint tehát Jézus igehirdetése
nemcsak szavaiban, hanem tetteiben is megvalósult és
hitet követelt; úgy visszamenőleg Isten nemcsak Krisztus
tanításában adott kinyilatkoztatást, hanem Krisztus lényével
és életével egyaránt.
4.1 Krisztus az emberiség született papja és prófétája
Krisztus a megtestesülés üdvrendi ténye által csodálatosan
és egyedülálló módon egyesíti személyében az isteni és
emberi természetet. Ezért született közvetítő Isten és az
emberiség között. Papi szerepében egyrészt kiérdemli és
közli Isten kegyelmét az emberiségnek; másrészt közvetíti
az emberiség hódolatát és kéréseit az Atya felé. Prófétai
tisztében pedig a legautentikusabb kinyilatkoztatást hozza
az Istenről; majd pedig továbbítja az emberiség válaszát
erre a kinyilatkoztatásra Isten felé. Benne a papi és prófétai
szerep egy személyben egyesült isteni és emberi születésénél
fogva. Általa nem egy emberi személy nyer küldetést az
emberiséghez, hanem Isten második személye beszél teljes
ismeretben és közvetlenséggel hozzánk emberi természetén
keresztül.
„Jézus Krisztusban látható lett Isten Igéje és emberségének
minden szavában Isten örök Igéje lett hallható szó. Amit az
Atya nekünk szánt az Örök Igazság mérhetetlenségéből,
azt Jézus Krisztus mondta el arámi nyelvjárásban, emberi
edényekbe öntve Isten gondolatait és ugyanakkor visszavitte
a hazugságba tévedt és gyűlöletbe átalkodott emberi szót Isten
Igazságának szolgálatára és szeretetének kifejezésére." 46
4Í
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Longhaye írja: „Az igazság nem emelkedik Krisztus fölé,
mint valami erösebb, idegen hatalom, hanem inkább ö az, aki
az igazságon uralkodik, vagy méginkább olyan az igazság,
mintha saját lényege, belső állaga lenne. O maga az igazság."47
Nem bizonykodik. Kijelentései saját nevében adja, és tudja,
hogy tanítása fönnmarad változatlanul. Egyszerű és fennkölt
is egyszerre, amellett mindig világos és nyugodt. Ha földi
ember meglátja az igazságot, nem tudja eltitkolni élményszerű
meglepetését. Jézusban nem okoz emberi meglepetést az
igazság meglátása." 48 „Beszédeinek tartalma a Gondviselés,
mely a földi életet őrzi, az örök élet és a feltámadás, melyről
isteni bizonysággal szól. Elvont igazság és gyakorlati
erkölcs, vallásosság és természetközelség, komolyság és
vigasztalás, magas követelmények és a napi élethez való
alkalmazkodás csodálatos egyensúlyban jelennek meg szavai
nyomán... Ki merte volna Istent tyúkhoz hasonlítani, mely
szárnya alá rejti csibéit? Vagy szőlőtőkéhez, amelyhez úgy
hozzánőnek a lelkek, mint a vesszők? Ki tudta volna ezt
olyan emelkedett lelkiségben kimondani, mint Jézus tette,
minden magyarázkodás, vagy zavar nélkül?"49
Mindennek dogmatikai magyarázata az, hogy emberi
lelke földi életének egész folyamán élvezte az Isten színelátását. Az isteni Igazság mérhetetlen birodalma számára
teljesen nyitott volt. A földi élet minden dolgában Isten
örök eszméinek megvalósulását látta. A teremtményekből
vett analógiákat mesterien tudta fölhasználni Isten titkainak
szemléltetésére. O tökéletesen otthon volt Isten világában
és tudta, hogy mi lakik az emberben, ezért a kölcsönös
vonatkozások meglátása és képszerű kifejezése egészen
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kézenfekvő volt számára. Példabeszédeinek tartalmi
mélységét és művészi formáját sohasem érti meg az, aki ezt a
dogmatikai hátteret figyelmen kívül hagyja.
4.2 Az apostoli igehirdetés
Krisztusnak az Istenről hozott kinyilatkoztatása nem
maradt elröppenő szó, mert ő gondoskodott igéinek
állandósításáról: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el
nem múlnak." 50 Nyilvános föllépésének kezdetén megalkotta
magának az apostoli testületet, melynek fejévé Pétert tette.
Ezt a kis közösséget állandó tanító és nevelő munkájával
fölkészítette arra, hogy igéit megőrizzék és hirdessék az
egész világon: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek
az evangéliumot minden teremtménynek." 51 Az apostoli
küldetésnek és igehirdetésnek ez a létalapja és létoka.
Azonban igehirdetésük nem az ő magáncselekedeteik, mert
Márk hozzáfűzi: „Azok pedig szétszéledtek, mindenütt
hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük és tanításukat
csodákkal kísérte és hitelesítette."52 Az apostoli igehirdetést
éppen az különbözteti meg minden más szónoklattól vagy
meggyőző beszédtől, hogy ők közvetlen isteni megbízásból
beszélnek, igehirdetésük tárgya csak Isten kinyilatkoztatása
lehet, és Isten erejében hirdetik azokat. Igehirdetésük
eredménye sem kizárólagosan az ő emberi erőfeszítéseik
következménye, hanem a kegyelem természetfeletti hatása
a hallgatókban. Az apostoli igehirdetésben a krisztusi mű él
tovább.
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Mk. 16,20.

4.3 Az igehirdetés és a hitletétemény
Az apostolok halálával lezárult Isten kinyilatkoztatása.
Ettől kezdve a hívek számára elsődleges hitforrás az egyház
tanítása, mely a szentírásból és a szenthagyományból merít.
Azért van szükség az egyház tanítására, mert a szentírást
és a szenthagyományt többféleképpen lehet érteni. Kell
tehát az isteni tekintéllyel és a hit és erkölcs dolgában a
tévedhetetlenség adományával ellátott intézmény, amely
dönt és irányít a vallási igazságokkal kapcsolatban. Még
sem mondjuk, hogy az egyház tanítása a sugalmazás
ténye alá esik, hanem csak azt állítjuk, hogy a Szentlélek
asszisztenciájának kíséretében történik, mely megóvja a
tanítóhivatalt a vallási tévedésektől. A szentírás azonban
Istennek olyan emberi szóba illetve leírt szövegbe rögzített
kinyilatkoztatása, amely minden részletével és egészében
is sugalmazott írás: „cum omnibus suis partibus"53. Ilyen
szempontból tehát különbséget kell tenni a szentírás és
a szenthagyomány, mint sugalmazott hitforrások és az
ezekből merítő hivatalos egyházi tanítás, valamint az egyházi
igehirdetés között. A szentírás és a szenthagyomány esetében
az isteni közreműködést sugalmazásnak, az egyházi hivatalos
tanításnál asszisztenciának, meg az egyházi igehirdetésnél
egyszerűen pneumatikus közreműködésnek nevezzük Isten munkáját. Ezért az igehirdetés egyéni gyakorlásánál
becsúszhat a tévedés anélkül, hogy ezt az együttműködő
Istenre kellene visszavezetni. Hasonló az eset a bűn létrejötte
és az isteni okság viszonyához. Az igehirdetésben előforduló
tévedésekért és hibákért egyedül és kizárólagosan az
igehirdető felelős!

5 . Az igehirdetésben megnyilvánuló krisztusi jelenlét és
működésmód
Krisztus föltámadásával és megdicsőülésével embersége
szerint is fölülemelkedett a tér és az idő korlátain, és hasonló
módon tud hatni az apostoli igehirdetésben, mint a szentségki
szolgáltatásban. A különbség csak annyi, amit a hagyományos
kegyelemtani műszavakkal jelölhetünk: a szentségekben ex
operato (magával a cselekvéssel) hat a kegyelem: „Si quis
dixerit per ipsa novae Legis sacramenta ex opere operato
non conferri gratiam, sed solam fi dem divinae promissionis
ad gratiam consequendam sufficere: s.s."54 (Ha valaki azt
mondja, hogy az új törvény szentségei által magával a
cselekvéssel nem közvetítődik kegyelem, hanem csak az
isteni ígéreteknek hitére és a kegyelem követésére elégséges
hatás jön létre: ki van közösítve)
Az igehirdetésben pedig ex opere operantis Ecclesiae
(a cselekvő Egyház cselekvéséből) hat Isten kegyelme, itt
tehát szükséges a hallgató részéről a tanítás elfogadása, hogy
elnyerje Isten kegyelmét.
A fölmagasztalt Úr az örökkévalóság jelenéből uralkodik
a téren és az időn. Amint a szentségekben ő a főkiszolgáltató,
úgy az igehirdetésben is ő a tulajdonképpeni beszélő. Ezért
mondja Szent Ágoston: „Úgy akarjuk hallgatni az evangéliumot, mint a jelenlévő Urat... az Úr az égben van, de itt
van az ő igazsága... Az Úr feltámadt teste csak egy helyen
lehet, de igazsága mindenhová eljut. Hallgassuk meg tehát az
Urat. és amit ő maga ad igéiben, azt akarjuk mi is adni."55
Az igehirdetés tárgyköre tehát csak a krisztusi igazságok
lehetnek. Krisztus csak erre adott megbízást, csak ez kelthet
• 'Cone Trid Sess VII; Decr De Saciamentis, D-Scli 1608
55
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természetfölötti hitet, és vezethet az örök életre: „Atyám
akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne,
örökké éljen."56 A protestáns A. Niebergall így magyarázza
Luther fölfogását Krisztus jelenlétével kapcsolatban, mely
az igehirdetésben megnyilvánul: „Ahol az igét hirdetik, jelen
van maga Krisztus, Krisztus hirdeti magát. Az újszövetség
nem más, mint egy szentbeszéd. Az ige, az írás igéje is, akkor
eleven, teremtő, hatékony ige, ha élőszóval hirdetik."57
Figyelemre méltó K. Bart szava is: „Amikor az egyház
az igét hirdeti, valójában az egész Isten Igéjével, magával
Istennel van dolgunk a Szentlélek által. Az egyház
igehirdetése nem csupán emberi eszmék és meggyőződések
hirdetése, ... hanem Isten saját igehirdetése."58
Th. Friedrich a Theologisches Wörterbuch-ban így ír
az egyházi igehirdetésről: „A megdicsőült Krisztus szól az
emberekhez. Jelen van küldöttjének szavában. A szentbeszéd
egyszerre isteni szó és emberi szó, amint Jézus is valódi
ember volt és valódi Isten. Az igazi igehirdetés nemcsak
Jézusról szóló beszéd, hanem magának Krisztusnak a
beszéde: 'Aki titeket hallgat, engem hallgat' (Lk. 10,16).
Csak a hívő hallja meg Isten hívását az emberi szóban (Róm.
10,14-17). Az igehirdető Krisztus, a szentbeszéd Isten szava,
Isten szava pedig annyi, mint Isten jelenléte. Az újszövetségi
igehirdetésnek isteni cselekvéssé kell válnia, s ez akkor
történik meg, ha O szól."59
A krisztusi igehirdetés tehát nem fejeződött be azáltal, hogy
az Úr itt járt közöttünk, hirdette Isten országának örömhírét,
aztán fölment a mennybe, és az ismeretlenség homályába
burkolódzott. Éppen ellenkezőleg: annak ellenére, hogy
56
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történetileg eltávozott közülünk, pneumatikusan továbbra
is velünk maradt. Elküldte a Szentlelket, aki tanúságot tesz
róla, megalapította az egyházat, amellyel mindörökre vele
marad, mert ő benne él egyházában és az egyház őbenne.
Egy szervezett és hatalmas apparátussal hirdeti önmagát a
történelem lezárásáig minden idők minden emberének. Az
apostoli testülettel és azok utódaival kiterjesztette igehirdetői
tevékenységét az egész világra. Az új szövetség igehirdetőiben
Krisztus igéje él tovább, és rajtuk keresztül maga Krisztus
hirdeti országának örömhírét. „Ezért Aquinói Szent Tamás
az igehirdetést 'officium principelissimum sacerdotis'nak, a pap legelső kötelességének nevezi. Eszerint a papi
munkában Isten országa terjesztése szempontjából nem az
eucharisztikus áldozat az első, hanem éppen az igehirdetés.
Közvetítőnek lenni Isten és az emberek között Krisztus egy
és egyetlen közvetítői szerepében mindenekelőtt ezt jelenti:
hirdetni Isten üzenetét az emberekhez, prédikálni Krisztus
evangéliumát. Amikor az emberek ezt az üzenetet hallgatják,
és magukba fogadják, akkor valósul meg az a találkozás az
Isten és az ember között, mely az ember egész üdvössége."
„Csak azért van keresztény igehirdetés a világon, mert az
Ige, aki már az egész teremtés kezdetén Istennél volt, és maga
az Isten, aki által mindennek a teremtése történt, testté lett
és lakást vett köztünk; és mert az Atyának ez az örök Igéje,
aki emberi alakban a világba jött, szolgálatára embereket
választott ki és a világba küldte őket megbízásával; és mert
közöttünk van az egyházban minden nap egészen a világ
végéig, és újból és újból embereket választ ki szolgálatára
és meghívja őket küldetésében való részesedésre. Amint
Isten egykor a prófétákhoz szólt, úgy szólhat immár Krisztus
a paphoz teljesebb igazságban: 'íme, én szájadba adom

igéimet; íme, én ma nemzetek és országok fölé állítalak,
hogy gyomlálj és rombolj, hogy szétszórj és széthányj, hogy
építs és ültess (Jer. 1,9-10). Szétküldheti őket a megbízással:
'Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik,
üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik' (Mk. 16,15-16). Kereken
kimondhatja nekik: 'Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki
titeket megvet, engem vet meg. aki pedig engem vet meg, azt
veti meg, aki küldött engem' (Lk. 10,16). S most emberek
járnak ezen a földön, akik elmondhatják Szent Pál apostollal:
'Krisztus szól bennem!' (2 Kor. 13,3)60
Az igehirdetésben meglévő krisztusi jelenlét és közreműködés Szent Pál tanításában egészen nyilvánvaló. A
korintusi közösségnek azt írja, hogy „Isten előtt. Krisztusban
beszélünk."61 Korábban pedig: „Mi nem tartozunk azok közé,
akik nyerészkedünk Isten igéjén, hanem őszintén, mintegy
Istenből beszélünk, Isten színe előtt Krisztusban"62
„Nem mintha saját erőnkből képesek volnánk valamit
is kigondolni magunkról, hiszen képességünk Istentől
származik. O tett minket alkalmassá, hogy az újszövetség
szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké."63 „Krisztus
követségében járunk, Isten maga buzdít általunk."64 A
tesszalonikiakhoz így ír az apostol: „Evangéliumunk ugyanis
nemcsak szóval jutott el hozzátok, hanem erővel, a Szentlélek
kiárasztásával és mélységes meggyőződéssel is."65
Krisztus szerepének az igehirdetésben bőséges kifejtését adja I. Hermann a „Handbuch theologischer
Wl
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Grundbegriffe" „Verkündigung" címszava alatt, mikor
így ír: ,.Az igehirdetőben lévő isteni Lélek közvetítése
által Krisztus magát hirdeti. Az igehirdetés tehát egy
karizmatikus cselekedet. Az igehirdetés cselekményében
működik az Úr a követe szájába adott Pneuma által. Ezért
ez nem merészelhet csak úgy valamit mondani, amit nem
Krisztus cselekedne általa (vö. Róm. 15,18-19: Nem merek
ugyanis beszélni, csak arról, amit Krisztus vitt végbe általam
szóval és tettel a pogányok megtérítésére, jelek és csodák
hatásával és a Szentlélek erejével"). Ha pedig Krisztus az ő
küldöttjében beszél, akkor a hithirdető igehirdetése inkább
egy történelemfölötti szó, a hallgatók számára egyidejűleg
és most a jelenlevő Úrnak igehirdetése az apostoli szóban.
Krisztus nemcsak egyszer beszélt, hanem beszél itt és most.
Az ő szava nem terjeszkedik, hanem jelen van. O nem, mint
nem-részes előadó lesz (ti. az igehirdetésben), hanem mint
kihirdető. Ezért a kihirdetés (Proklamation) tárgyilag a
legmegfelelőbb megjelölés, amit az újszövetség kérügmával
jelöl (Schlier). Mint kihirdetés, az igehirdetés mindig jelenkarakterű. Ez a tényállás még érthetőbb lesz, ha az ószövetségi
kérügma fogalmát figyeljük meg. A Deuterojesajja (40,9;
41,27; 52,7) adja a kérügma vallási fogalmát: az örömhírhozó
hirdeti Jahve győzelmét. Az ő hirdetése pedig nem egyszerű
tudósítása a bekövetkező eseményeknek, inkább teremtő
az ő szava, egy új kezdetet alapoz meg, hogy ti. Jahve az
ő uralmát elfoglalja. így lesz ez az esemény a hallgatók
számára valóság. Az üdvösség örömhírének hirdetése már
előre tudósít, de nem egy elmúlt eseményről, hanem az
maga egy esemény, és egy új történelemnek a kezdete.
Ezen a módon kell érteni az újszövetségben is az örömhír
hirdetését. Mindenekelőtt a szentpáli szóhasználat adja ezt

az értelmezést. A Róm. 15,19 szerint az igehirdetés célja,
hogy az evangélium teljességre jusson. Ez a kifejezésmód
megfelel az ószövetségi igehirdetés-fogalomnak és jelenti:
Krisztus evangéliumát aktualizálni (Molland). Az igehirdetés
tehát az üdvösség jóhírének egy hatékony erővé válása, mely
a jelenlevő Isten üdvtette úgy, hogy ez itt és most a hallgatók
számára kötelezően lép föl és követelményt támaszt.
Ez a fölfogás még érthetőbben kifejeződik a 2 Tim. 4,17ben: Az Úr segítségemre van és megerősít engem, hogy
általam az igehirdetés teljesedésbe menjen, és minden pogány
megismerhesse azt. Mivel itt az Isten szava az emberszájban
mondja ki magát (Schlier), jelenti az evangélium egyúttal a
tanúságtételt, a martíriumot is: mint a beszélő személyes jótállását arról, amit az Isten benne és általa művel. Az Isten
üdvtette jelen lesz az igehirdetés szavában, mely egy új
teremtői jövendőt alapoz meg, és aminek mindenkor a hitben
való felelet jár ki. így az igehirdetés Isten üdvösségtettének
eszkatológikus dinamikáját is magával hozza."66
Schütz Antal sem zárkózik el ettől a gondolattól: „Szent
Pál meg van győződve, hogy Krisztus beszél belőle; azért
úgy kell fogadni döntéseit, mint Krisztus szavát; ha angyal az
égből hirdetne mást, átok alatt legyen (1 Kor. 7,40; Gal. 1,8;
2,2; 2 Kor. 13,3; 10,15-16). Ez annál súlyosabban esik latba,
mert Szent Pál nem volt azok közül való, kikhez közvetlenül
voltak intézve az Üdvözítő ígéretei és biztosításai."67
Az igehirdetésben Krisztus jelenlétének és működésének
problématikáját Odo Casel Maria Laach bencés kolostorának tudós szerzetese fejtette ki a „Jahrbuch für
Liturgiewissenschaft" 1928-ban megjelent 8. kötetében.
"'Handbuch theologischer Grundbegriffe, Unter Mitarbeit Zahlreicher Kachgelehrter. Herausgegeben von
Heinrich Frtes. Band 11. Kösel-Verlag. München 1963. „Verkündigung": I. Biblisch. 759-768. p.
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Casel nagy patrisztikai és vallástörténeti ismeretéről tesz
tanúságot a „Mysteriengegenwart" című nyolcvan oldalas
tanulmányában. A krisztusi jelenlét legközvetlenebbül
a szentmisével és a szentségekkel kapcsolatban érdekli,
de misztérium-tanát kiterjeszti a szentírásra is, amit az
egyházban olvasnak. Munkásságának eredményét ezen a
ponton építhetjük bele az igehirdetés teológiájába. O nem
kifejezetten arról az igehirdetésről beszélt, amelyben a
hithirdető saját szavaival kifejti a krisztusi igazságokat, hanem
az igehirdetés forrásának, a szentírásnak az egyházban való
fölolvasásáról. Tanítása azonban figyelemre méltó, hiszen
gondolatai a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójában is
tükröződnek.
Röviden ismertetjük Casel misztérium-tanát, hogy a
számunkra fontos mondanivalóját helyesen értsük.
Casel a „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft" 6. kötetében
(1926) a 142. oldalon így ír: „A misztériumban a láthatatlan
és a látható, a mennyei és a földi, az isteni és az emberi, a
belső lelki erő és a külső materiális kép találkozik." Tehát
a misztériumhoz tartozik egy jel, az ami fölfogható az
ember számára - és a jelenlét. A jel mögött észre kell venni
a jelenlétet. Másképpen fogalmazva: „A megfoghatatlan,
láthatatlan Isten megnyilvánulása az ember számára
valamilyen látható és felfogható dolog jele alatt." Ilyen tág
értelemben a teremtett világ is misztérium. Benne van Isten
(Deus immanens et transcendens), és ha a teremtett világ
mint jel, szimbólum nem lenne, akkor az Isten nem volna
megismerhető senki számára sem. Eltekintve attól, hogy
akkor a megismerő sem létezne.
Isten az ember elbukása után egy új misztériumban
nyilatkoztatta ki magát: az ószövetségi szentírásban. Itt

emberi szavak és cselekedetek azok a jelek, szimbólumok,
amelyekben a végtelen Isten megnyilatkozik. Ez már nem
általános isteni megnyilatkozás, csupán a zsidó népnek szól. Az
idők teljességében megjelenik ismét Isten kinyilatkoztatása:
Krisztus. Ő Isten legnagyobb önkinyilatkoztatása. Az emberi
természet itt a szimbólum, a látható és érzékelhető jel, amely
mögött a második isteni személy rejtőzik, sőt egy vele.
Szent János írja: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk,
amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk
tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent.
Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla és hirdetjük nektek az
örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk."68
Krisztusban a jel és a jelzett a legnagyobb kapcsolatban
van egymással. Ez az unió hypostatica. Minden tette,
minden szava, egész élete az Isten kinyilatkoztatása. Sőt,
szavai és tettei egyúttal megváltói mű is. Casel szerint a
Krisztus-misztérium továbbfolytatódik az egyházban és ez
a kultuszmisztérium. Ez magába foglalja az egyház egész
életét, elsősorban az áldozatbemutatást, a szentmisét. Ide
tartozik még a szentségek, a szentelmények kiszolgáltatása,
a szentírásnak az egyházban való olvasása, sőt az officium
divinum (zsolozsma) is. A II. Vatikáni Zsinat azt mondja:
„Krisztus jelen van szavában, mert ő maga szól hozzánk,
mikor az egyházban a szentírást olvassák." 69
Az egyház isteni alapítású, melyben Krisztus tovább él.
Tehát az egyház is misztérium: a láthatatlan Krisztusnak
megnyilvánulása: az ő titokzatos teste. Casel kifejti Krisztus
jelenlétének módjait:
- Természetes létmódja szerint Krisztus az Atya jobbján
ül.
''".In. 1.1-2.
Constitutio de Sacra Liturgia, c. I. & 7.
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- Az oltáriszentségben sacramentaliter (szentségileg) van
jelen. (Trid. Sess.l3.c.l: realiter et substantialiter, D-Sch:
1636). A szakramentális jelenlét pedig azt jelenti, hogy az
oltáriszentségben jelen van Krisztus teste és vére.
- A többi szentségben ereje szerint (virtualiter) hat
Krisztus.
- A szentírásnak az egyházban való olvasása is misztérium
Casel tanításában. Erre vonatkozó felfogása a kővetkező
mondatokban foglalható össze: „Az evangéliumnak az
egyházban való liturgikus fölolvasása mintegy az isteni
Logosznak Epiphaniája a keresztény közösségben. Amit tehát
olvasnak, pneumatikusan jelen lesz, és így misztériummá
válik."70 Az isteni Logosznak ezt a pneumatikus jelenlétét
nevezhetjük misztériumos jelenlétnek, bár maga Casel mutat
rá tanulmányának elején, hogy ez tulajdonképpen tautológia,
„hiszen a jelenlét a misztérium lényegéhez tartozik."71 A
misztériumos jelenlét elnevezést azonban Casel megtartja,
és a jelenléti módok egy sajátságos (specifikus) faját látja
benne.
Casel mellé oldaállíthatjuk Friedrich Jürgensmeistert is, aki
a Christus gestern und heute című cikkében a következőket
írja: „Azért emelkednek fel a hívők az evangélium olvasásakor, mivel ebben az igehirdetésben maga Krisztus lép
eléjük és beszél hozzájuk, mégpedig a misztikus Krisztus
révén. Ezért veszi körül a liturgia az evangélium olvasását
ünnepélyes szertartással, amely utal magának Krisztusnak a
megjelenésére hívei közösségében. Amint Jézus kortársai és
tanítványai az ő ajkáról hallották szavát, ugyanúgy fogadják a
misztikus Krisztus tagjai Jézus szavát az egyház ajkáról, mint
az egyházban továbbélő Krisztustól. Az újszövetségi szentírás
7,1
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Isten szava, az ő titokzatos testében jelenlévő Krisztusnak a
szava. Amint ő jelen van a szentségben az ő eucharisztikus
jelenlétével, amint jelen volt kortársai számára az ő földi
tartózkodásában, úgy van ő jelen a hívek számára, akik
titokzatos életközösségben vannak vele összekötve. Tehát
jelen van a titokzatos Krisztus és vele együtt az ő „igéje",
melyet földi életében kimondott. így írhatja Szent Ignác ezt
a szokatlan szót, hogy ő az evangéliumhoz menekül, „mint
Krisztus testéhez" (Philad. 5,1): confugiens ad evangelium,
tamquam ad carnem Jesu; És az evangéliumot az örök élet
tökéletességének nevezi: perfectio vitae aeternae. (uo. 9,2)72
Szent Pál említi az Efezusi levélben, hogy Krisztus,
„aki leszállt (ti. a földre), ugyanaz emelkedett minden
ég fölé, hogy a mindenséget betöltse."73 Krisztus tehát
föltámadásával, megdicsőülésével és mennybemenetelével
olyan állapotba került, hogy bár emberségével a mennyben
van jelen, de egyben saját személyében betölti a mindenséget
is. Neki van módja arra, hogy evangéliumának az egyházban
való fölolvasásakor misztériumosan jelen legyen a hívők
közösségében.
Az apostoli igehirdetés azonban Krisztust hasonló
módon jelenvalóvá tette a hívők közösségében, mint ma az
evangéliumoknak az egyházban való liturgikus fölolvasása.
Helyesebben az apostolok igehirdetése a misztériumosan
jelenlévő és pneumatikusan működő Krisztus hatására jött
létre. Gondoljunk csak arra, hogy a második evangélium
Péter igehirdetését tartalmazza. Papias tanúsága így hangzik
erről: „Ezt is mondotta a presbiter (Joannes): 'Márk Péter
tolmácsa lévén, mindazt, amire emlékezett, pontosan leírta,
72
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azonban nem valami sorrendben, a Krisztustól mondott vagy
cselekedett dolgokat, mert hiszen se nem hallgatta az Urat,
se nem kísérte őt. Később azonban, amint mondottam, Péter
kíséretében volt, aki a szükséghez képest tartott oktatásokat,
ámde nem úgy, mint aki az Úr viselt (vagy mondott)
dolgainak (logion küriakon) sorrendjét adja elő.... Mert csak
arra fordította figyelmét, hogy semmit ki ne hagyjon abból,
amit hallott és ne tévesszen meg semmiben." 74
Kérdés, hogy a szentmisében történő igehirdetés,
melyet a püspök, mint apostolutód, vagy a pap, illetve
a diakónus, mint a püspöki igehirdetői hatalom részese
végez, mennyiben áll Krisztus misztériumos jelenléte és
pneumatikus működésének hatása alatt? Amennyiben
az igehirdető Krisztus igazságait vagy misztériumait
hirdeti, és az ő megbízásából beszél. Krisztus jelenléte és
közreműködése csak egy árnyalattal lehet gyengébb, mint az
apostoli igehirdetésben, vagy az evangéliumnak az egyházi
közösségben való liturgikus olvasásában. A krisztusi jelenlét
és működés fokozatairól természetesen csak a teremtett világ
oldaláról beszélhetünk. Krisztus személyét tekintve Isten,
ezért jelenléte sem nem fokozható, sem nem csökkenthető az
ő szempontjából. Inkább úgy kell elgondolnunk a krisztusi
jelenlét és működésmód fokozatait, hogy a teremtett dolgok
vagy cselekvési folyamatok részéről van meg a többkevesebb érzékenység a Krisztus mindenütt való jelenlétére
és működésére. Tehát minden teremtett dolog vagy cselekvés
az említett érzékenységi fokának megfelelően hordozza a
krisztusi jelenlétet és működést.
Az igehirdetéssel kapcsolatban meg kell még azt is
fontolni, hogy az apostoliságnak a püspöki hatalomtól
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való megkülönböztetése csak a szentírás sugalmazásánál
és Krisztus melletti tanúságtétel szemtanúi jellegénél jöhet
szóba, de az igehirdetés rendes formájánál nem, mert az
igehirdetésre küldött püspökök is közvetlenül Istentől kapják
a szentelésben megbízásukat, akár csak az apostolok. A
püspököket is Krisztus szenteli, mint ahogy bárki kereszteljen
is, Krisztus keresztel (vö. Aug. Tract. 6. in Joannem). így
tulajdonképpen a törvényesen fölszentelt püspökök és
igehirdetői hatalmukban részesülő papok - bár tér és idő
szempontjából távolabb állnak a történeti Krisztustól, mint
az apostolok -, de a pneumatikus Krisztussal ugyanolyan
viszonyban vannak, mint apostol-elődeik. Az idő múlása
nem sorvasztja el a fölszentelt igehirdetők eleven kapcsolatát
a megdicsőült Úrhoz, sem Krisztusnak misztériumos
jelenlétét és pneumatikus működését nem apasztja el az idő;
mert ha a történeti Krisztustól való tér- és időbeli távolodás
a megdicsőült Krisztussal való misztikus kapcsolat rovására
menne, akkor ez utóbbi kötelék minden bizonnyal az idő
egy pontján megszakadna. Márpedig az Úr maga biztosít
bennünket az ő titokzatos jelenlétének és működésének
állandóságáról: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden
népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek. íme, én veletek vagyok minden nap, a
világ végéig."75
Krisztus misztériumos jelenléte és pneumatikus működése
a Szentlélek elküldésével lett hatékonnyá. „Én pedig kérni
fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az igazság
Lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja
meg őt, mert nem látja és nem ismeri; de ti ismeritek,
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mert bennetek marad."76 A Vigasztaló pedig, akit az Atya
a nevemben küld, megtanít majd mindenre és eszetekbe
juttat mindent, amit mondtam nektek."77 „Aki szeret engem,
azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom öt én is, és
kinyilatkoztatom magamat neki."78 „Amikor eljön ö, az
igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától
fog szólni, hanem azt mondja, amit hall és a jövendőt fogja
hirdetni nektek. O majd megdicsőít engem, mert az enyémből
kapja, amit kijelent nektek."'79
„Az egyház a Szentlélek jelenléte miatt meri magát az
igazság egyedüli tévedhetetlen tanítójának nevezni. Már az
apostolok így írnak a jeruzsálemi zsinatról: Úgy tetszett a
Szentléleknek és nekünk... A másik Vigasztaló eljövetele
nem zárja ki Krisztus közelségét. Ha el is távozik, nem hagyja
őket árván. Emberi számítás szerint legnagyobb elválasztó a
halál, de ő diadalmaskodik rajta. A tanítványok a feltámadás
napján és méginkább a Szentlélek eljövetelekor megértik,
hogy a megváltás révén az isteni titkok világa feltárult
előttük. Megértik, hogy Krisztus teljesen egy az Atyával,
örök és mindenható. A hiten keresztül átélik azt is, hogy
Krisztusban vannak és Krisztus bennük. Azért lehetséges ez,
mert Szent Pál szerint a feltámadt Üdvözítő 'éltető lélek' (1
Kor. 15,45) lett mindnyájunk számára."80
Egyébként Krisztus főpapi imája csodálatos kinyilatkoztatást ad nekünk az apostolok, maj d pedig az egyház és Krisztus
bensőséges viszonyáról. Krisztus állandóan azt hangsúlyozza,
hogy átadta az apostoloknak az Atyától kapott tanítását.
A tanítás és a szeretet köteléke tartja meg az apostolokat
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a Krisztussal való eleven közösségben. Majd az egyházról
mondja az Úr: „Nemcsak értük (az apostolokért) könyörgök,
hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem.
Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy
és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye
a világ, hogy te küldöttéi engem... (Atyám) megismertettelek
velük: és meg is foglak ismertetni, hogy a szeretet, amellyel
engem szeretsz, bennük legyen és én őbennük."81 Krisztus
tehát az apostoloknak és az egyháznak a vele való egységét,
mely a kölcsönös ismeretben és szeretetben valósul meg,
egyenesen az Atyával való egységéhez hasonlítja. Tudjuk,
hogy Krisztus az Atyával „egylényegü1'82, tehát a hasonlított
egység az apostolok, valamint az egyház és Krisztus között
valami egészen kifejezhetetlen egység. Ennek az egységnek a
megvilágítására Krisztus nem is a teremtett világból veszi az
analógiát, hanem a szentháromsági élet lényegi egységéhez
hasonlítja azt. Ez kifejezésre jut a Jn. 17,21-23-ban: a Logosz
és az Atya szám szerint egyetlen a mivoltában és szám szerint
kettő a személyében. Tehát lényegi azonosság van közöttük
személy-azonosság nélkül. Ez fennáll Krisztus és az egyháza
között is abban az értelemben, hogy szám szerint ugyanannak
az egy isteni mivoltnak részese a kegyelem által az egyház
minden tagja, mint amelyik isteni mivoltnak részese Krisztus
embersége az unió hypostatica által. A hasonlatosság az,
hogy Krisztus és az egyház egy valóság személy-azonosság
nélkül, ugyanis az egyház nem személy. így érthető „amint
te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek
ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldöttéi
engem. Én átadtam nekik a dicsőséget, amit nekem adtál,
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hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én bennük,
te énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ök is."83
Ha Krisztus az ö jelenlétéről és az egyházban való
működéséről így gondolkodott, akkor nekünk nem szabad
elszegényítenünk ezt a viszonyt csak azért, mert annak
kifejezése nem fér bele természetes fogalmi gondolkodásunk
kategóriáiba, de belefér a hit által megvilágosított értelmünk
gondolkodásába. A szentírás alapján azt bátran mondhatjuk,
hogy Krisztusnak az igehirdetőkben való jelenléte és
működése feltétlenül több a puszta jogi megbízásnál és
küldetésnél. Ezzel azonban nem állítjuk Krisztus fizikai
jelenlétének és működésének olyan módját, mint ahogy a
feszítő gőz jelen van a mozdonyban és mozgatja azt, vagy
pedig ahogy a beszélő használja a megafont. A megdicsőült
Úr most a szent Pneuma erejében működik az igehirdetőkben
és igehirdetők által. Ezért utalja föltámadt Krisztus a
megtérő Sault az egyház szolgájához, Ananiás tanítványhoz:
„Kelj föl, menj be a városba, ott majd megmondják, mit
kell tenned."84 Krisztus annak tudatában teszi ezt, hogy
ő működik az általa kiválasztott és küldött tanítványban
is. A további igehirdetésnek most már ez lesz a rendes
módja. A megdicsőült Krisztus igehirdetői tevékenységét
az apostolokban, utódaikban akarja folytatni, hogy ezt a
működést kiterjessze az egész világra.
Ismét csak Jürgensmeiert idézzük: „A titokzatos Krisztus
valóságából új fényben létezik a prédikáció és a katekézis által
történő keresztény oktatás is. A titokzatos Krisztusban van a
történeti Krisztus folytatása és jelenvalósága. Az egyház, mint
a továbbélő Krisztus továbbviszi Krisztus igehirdetésének
művét. A történeti Krisztus igehirdetése egy tanfolyam
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kezdete volt, amely nem szűnt meg Krisztus halálával,
hanem tovább kell tartania az idők végezetéig. Az egyház
tanítóhivatalának igehirdetésében is Krisztus az egyetlen
tanító mester. A keresztény üdvoktatás a prédikációban és a
katekézisben a titokzatos Krisztusnak egy élettevékenysége.
Annyiban, amennyiben az Krisztust tartalmazza és őt és
az ő tanítását hirdeti. Krisztus igehirdetésének folytatása.
Ez magától értetődően nem azt jelenti, hogy minden
prédikációt és katekézist mindenben és mindenkor, mint
Krisztus hibátlan és abszolút művét lehet föltüntetni, mert a
prédikátor és a hitoktató keresheti önmagát, vagy mást, ami
nem Krisztus. Inkább azt jelenti, hogy az egyházi igehirdetés
lényegében mint a titokzatos Krisztus tevékenysége úgy
tekinthető, hogy az a történeti Krisztus tanítói feladatát
teljesíti és valósítja meg. Amennyiben pedig ez így van,
Krisztus maga van ott a keresztény igehirdetésben... Mivel
Krisztus egyházában titokzatosan jelen van, ezért az ő igéje
is élő jelenlétnek örvend az egyház szájában, és nem úgy
akar a hívek szíveibe behatolni, és bennül élni, mint valami
emberi beszéd, vagy holt betű. Isten igéjének valósága benn
van a titokzatos Krisztus valóságában. Az egyházban lesz az
írás Isten igéjévé és a keresztény igehirdetés Krisztus tanító
szavának folytatásává. A titokzatos Krisztus valósága alapján
nyugszik a szentírásnak és a keresztény igehirdetésnek egész
teljessége és valósága."85
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6. Az isteni küldetés
Az igehirdetés kötelező erejét és hatékonyságát az
isteni küldetés (missio divina) tényéből veszi. Ennek az
isteni küldetésnek a következő formái vannak: az első
Jézus Krisztusra és a Szentlélekre vonatkozik. Krisztus és
a Szentlélek küldetése inkább dogmatikus tény, mint jogi
megbízás, mert a szentháromsági eredésekben gyökerezik.
Krisztus és a Szentlélek küldetésének ismét két formája
valósult meg: a látható és a láthatatlan küldetés. A Fiú látható
küldetése a megtestesülés pillanatában történt, a Szentléleknek
pedig a tüzes lángnyelvek alakjában. A láthatatlan küldetés az
igazak lelkében megy végbe a megszentelő hegy elem által:
„Mivel Isten fiai vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a
szívetekbe."86 A Szentlelket az Atya és a Fiú küldi, a Fiút csak
az Atya, az Atyát viszont senki sem küldi, ő jön: „Aki szeret
engem és beszédemet megtartja, Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk és lakóhelyet szerzünk nála."87 Az isteni
küldetések tehát a személyek származásának rendje szerint
történnek. Szent Tamás szerint „a szentháromsági küldés a
szentháromsági személy örök eredése időleges eredménynek,
új jelenlét- és működés-módnak hozzáadásával." 88
„Az Atya tökéletes szeretetben és szabadságban küldi
a Fiút és a Szentlelket. Viszont ezt a Fiú és a Szentlélek
nemcsak elfogadják, nemcsak egyetértenek vele, hanem a
kezdeményezést és elhatározást is az Atyával együtt hajtják
végre. Ök maguk is akarják, ezért küldi őket az Atya. S
mivel a három személy tökéletesen áthatja egymást, a
küldött személlyel együtt a máik két személy is jelen van,
Bí
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s ugyanolyan természetfölötti kapcsolatba kerülnek vele
a teremtmények. A legtökéletesebb küldetés ment végbe
a Fiú emberrélevésében, aki személye egységébe vette fel
az emberi természetet."89 A Szentlélek pünkösdi elküldése
a lángok alakjában csak járulékos kapcsolatot jelentett
a lángnyelvek részéről a Szentlélek felé. Az igehirdetés
szempontjából a Fiú és a Szentlélek szentháromsági
küldetéséből a látható küldetések a fontosak és jelentősek.
A szoros értelemben vett újszövetségi kinyilatkoztatás a Fiú
látható küldésével, a megtestesüléssel kezdődött, és Krisztus
nyilvános működésében teljesedett ki: „Más városban is
hirdetnem kell az Isten országát, mert ezért küldettem."90
Krisztus ezt a küldetést kiterjesztette az apostolokra, illetve
utódaikra: „„Mint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket."91 Itt Krisztus elsősorban a bűnbocsánatra ad hatalmat
az apostoloknak. De ebben az apostoli küldetésben benne
van az igehirdetésre adott küldetés is, mert Máténál Krisztus
azt mondja: „Én kaptam minden hatalmat a mennyben és
a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden
népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek. Imre, én veletek vagyok mindennap a
világ végéig." 92
Krisztus tehát nemcsak a szentségkiszolgáltatásra
(keresztség, bűnbocsánat szentség) adott hatalmat, hanem
az igehirdetésre is. Az igehirdetés által kell Krisztus
tanítványává tenni minden népet. Krisztus teljhatalmában
- melyet az Atyától kapott az ő szentháromsági eredése, ill.
küldetése által -, benne van az igehirdetésre való küldetés
89
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hatalma is. Az apostolok küldetése pedig nem más, mint
Krisztus szentháromsági küldetésében való részesedés,
ezért az apostolok Krisztus tekintélyével léphetnek fel. Ha
Krisztus az ö szentháromsági küldetéséhez hasonlítja az
apostoloknak adott igehirdetői megbízását, illetve küldetését,
akkor a két küldetés hasonlóságának mértékében létrejön
az időleges eredménynek, az új jelenlét- és működésmódnak a hozzáadása is. Másképpen fogalmazva: Krisztus
szentháromsági küldetése abban áll, hogy létrejön egy új
jelenlét- és működés-mód az unió hypostatica tényében.
Ezáltal nem az Ige lett jobban jelen Krisztus emberi természete
számára, hanem fordítva: Krisztus embersége lett jelen az Ige
személyében. Az unió hypostatieában tehát egy új eredmény
hozzáadása következett be a mindenütt egyformán jelenlevő
Ige számára: Krisztus embersége személyes egységbe
lépett az Igével. Az apostolok küldetésével ilyen eredmény
hozzáadása nyilvánvalóan nem következett be. mert egyrészt
itt Krisztus maga a küldő, másrészt pedig az apostolok emberi
személye megmaradt, tehát nem léptek unió hypostaticába az
Igével. Azonban ha Krisztus az apostolok küldetését az ő
szentháromsági küldetéséhez hasonlítja, akkor ez legalább
annyit jelent, hogy Krisztus szentháromsági küldetése oka,
forrása és mintája az apostolok Krisztustól való küldetésének.
A két küldetés közti hasonlóság aránya szerint Isten Igéje is
jelen van és működik az apostolokban.
Az apostolok a püspökszentelésben ugyanazt az isteni
küldetést adják tovább, és így alakul ki a successio, a
püspökök megszakítatlan láncolata, mely bármely püspöktől
az apostolokon keresztül Krisztusra vezethető vissza. Az
apostoli küldetésből fakad az egyház tanítóhivatalának
működése és isteni tekintélye, majd pedig a Szentlélek

asszisztenciája. Schütz Antal mondja: „Az egyháznak az
a rendeltetése, hogy az egész emberiségben érvényesüljön
az Isten-ember titka. A hivatottaknak azért kell szervezett,
jogilag is megalapozott természetfölötti társaságba egyesülni,
hogy együttesen élettartalmukká tegyék az örök Igében
megnyilatkozó szent igazságot és az igazság egységében
a Szentlélek bensőséges szeretetével az Atyának adják át
magukat." 93
Az egyház igehirdetése az isteni küldés és tévedhetetlenség
adományán keresztül nyer végső megalapozást. Hittételként
valljuk, hogy a katolikus egyház a kinyilatkoztatott igazság
megőrzésében és tanításában tévedhetetlen. „A tévedhetetlen
tanítás az egyháznak állandó életműködése, és mint
ilyen, magamagát igazolja. Aki él, annak nem kell külön
bizonyítania, hogy él, hanem élettevékenységei tesznek róla
tanúságot mindenkinek, akinek van érzéke az élet iránt."94
„Szent Ignác szerint Jézus Krisztus az Atya gondolata,
miként a püspökök is a világ négy táján elhelyezve Krisztus
gondolatában vannak. Ireneus azt mondja: „Ahol az egyház,
ott a Szentlélek és az igazság karizmája; az egyházi elöljárók
a püspöki utódlással együtt az Atya végzése szerint az igazság
biztos karizmáját is elnyerték (Iren. III. 4; 24,1; IV. 26,2)."95
Az egyház tévedhetetlen tanítói hivatalát ünnepélyes,
azaz rendkívüli vagy közönséges, azaz rendes formában
szokta gyakorolni. Az ünnepélyes tanítás a Római Pápa „ex
cathedra" döntéseiben és az egyetemes zsinatok tanításában
jut kifejezésre, melyet a pápa erősít meg. Az I. Vatikáni
Zsinat így foglalta határozatba a pápa tévedhetetlenségét:
„Tanítjuk és kinyilatkoztatott igazságként kihirdetjük,
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hogy a Római Pápa, amikor ex cathedra szól, azaz Ö mint
az összes keresztények legfőbb pásztora és tanítója egész
apostoli tekintélyét latbavetve, az egész egyházra kötelezőleg
meghatároz egy hit- és erkölcsbeli tételt - a Péternek
megígért isteni segítség következtében - ugyanazzal a
tévedhetetlenséggel rendelkezik, amellyel az isteni Megváltó
az egész egyházat ellátta a hit és erkölcs terén. Ezért a Római
Pápa döntései önmagukban megmásíthatatlanok, nem pedig
azért, mert az egyház elfogadta őket."96
„A különleges isteni megbízást és segítséget a tanításra
az apostolok testülete kapta. A tévedhetetlenség az apostolok
utódaiban, a pápában és a püspökök közösségében van meg,
akár zsinatra gyűlve ünnepélyesen tanítanak, akár az egyház
mindennapi életében. Krisztus abszolút isteni hatalmával
hívta életre a tanítóhivatalt. Nem adott kezükbe gondosan
megszerkesztett okmányokat, nem eskette föl őket különös
hűségre, nem fenyegette őket megtorló ígéretekkel. Elég
volt a felszólítás, hogy legyenek tanúi (Ap. Csel. 1,8), s
elég volt a Szentléleknek, az igazság lelkének az elküldése,
aki megtanítja őket minden igazságra. (Jn. 16,13). Krisztus
szava isteni szó volt, és hatékony erő rejlett benne. Amikor
a magáéhoz hasonló küldetést adott apostolainak (Jn. 20,21),
akkor szava több volt jogi fölhatalmazásnál. Természetfeletti
segítséget adott nekik, hogy folytatói legyenek megváltói
tevékenységének. A tanítóhivatal Krisztust képviseli és
eleveníti meg; nem élettelen emlékként, hanem eleven
dinamizmussal. Az egyház más téren sem Krisztus emlékét
ünnepli, hanem megjeleníti az üdvösség eseményeit. Az
evangélium ma is úgy hatol a szívekbe, mint amikor Krisztus
szájából hangzott. A feltámadt Krisztus 'éltető lélek lett" (1
"'Cone. Vaticanum I. sess. Ív., d-Sch.: 3073-3074.

Kor. 15,45), és szellemiségével egészen benne van művében.
A Szentlélekben saját lelkét lehelte apostolaira és utódaira.
Amit a Szentlélek közölt az egyházzal, az mind Krisztusé:
'Az enyémből kapja, amit kijelent nektek' (Jn. 15,14).
Ilyen felvértezés után kötelezhette az embereket arra,
hogy higgyenek megbízottainak. Az üdvösség és kárhozat
azon fordul, hogy elfogadják-e az apostolok tanítását.
Az evangélium hirdetését semmiféle hatalom nem fogja
korlátozni azon a mértéken túl, amit Isten Gondviselése
előre megengedett. Krisztus mint minden égi és földi
hatalom birtokosa küldte szét tanítványait (Mt. 28,18),
s meg tudja nyitni azokat a kapukat, amiket az emberek
bezártak. Segítsége nincs külön időhöz és alkalomhoz kötve.
Állandóan jelen van egyházában... A tanítóhivatal tagjai
egyéni életükben nem kapták meg a bűntől és a tévedéstől
való mentességet, de az egész testület a hivatalos tanításban
a megfellebbezhetetlen igazságot nyújtja... Azonban a
kinyilatkoztatás közlése nem egyszerű tanítás. Az evangélium
a természetfeletti élet magja. A hívőkben Krisztus élete
fakad belőle. Az apostol azt kívánja az efezusiaknak, hogy
a hit által Krisztus lakjék a szívükben (Ef. 3,17). A hit nem
magában adja a természetfölötti életet, hanem a keresztség
közvetítésével. Csak az hisz, aki elfogadja a keresztséget,
mint a krisztusi újjászületés eszközét. Az egyház a
tanításával tehát közvetlenül belenyúl a szentháromsági
élet szétosztásába... Mivel a kinyilatkoztatás igazságokat
és ígéreteket közöl, bennük Isten közlendő lelke tükröződik,
azért az emberi felelet csak a hit, remény és szeretet lehet. A
hiten keresztül fölismerjük és befogadjuk a természetfölötti
igazságokat, a reményen keresztül már előre birtokoljuk,
amiket megígérnek s a szeretetben a magunkénak tekintjük

mindazt, ami az Istené. így valósul meg a Kinyilatkoztatásban
az életközlés... Az igehirdetés feltárja Isten bölcsességét,
hatalmát, szentségét és szeretetét... Az igehirdetés több, mint
tanítás: tanúskodás a Szentlélek erejében. Az evangélium
hirdetése nyomán természetfölötti élet fakad." 97
Ezzel a gondolatmenettel már közeljutottunk ahhoz, hogy
az igehirdetés kegyelmi hatását kifejtsük, előbb azonban
még néhány szót kell mondanunk az ember szerepéről az
igehirdetésben.
Az igehirdetés a fölszentelt személy olyan cselekedete,
melyben a természetfölötti világ létezéséről tesz tanúságot,
s a misztériumok hirdetésével gyarapítja a hitet: építi a
lelkekben Isten országát. Emberi cselekedeteik tehát a
kegyelem behatása alatt állnak, ezért nem pusztán emberi
cselekedetek, mert a kegyelem az actus salutaris (üdvösséges
cselekedet) síkjára emeli és vonja be azokat. Azonban a
kegyelem hatása alatt álló igehirdetői tevékenység egészen
emberi tevékenység is, mivel a kegyelem nem rontja
le vagy nem változtatja meg az emberi természetet és
tevékenységet, hanem tökéletesíti. Az emberi képességek
tehát úgy kapcsolódnak bele az isteni működés hatásaiba,
hogy a cselekvés egészen Istené és egészen az emberé
egyszerre. Az Isten okteljessége tehát nem rontja le az emberi
tevékenységek viszonylagos önállóságát. Az igehirdetőnek
minden képességét latba kell vetnie, hogy az isteni működés
hatékonyan érvényesüljön az igehirdetésben. Az egyéni
fölkészültség elengedhetetlen és a felelősség alól nem lehet
semmilyen jogcímen kibújni. Isten úgy akarja használni az
embert az igehirdetésben, amint az emberi természetének
megfelel. Értelmi és szabadakarati képességet azoknak
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sajátos természete szerint fogja be az igehirdetés munkájába.
A fogyatékosság tehát az igehirdető számlájára írandó, nem
pedig Isten kegyelmének és segítségének elmaradására.
Az embernek mindig megmarad a lehetősége arra, hogy
akadályt gördítsen az Isten kegyelmi indítása elé, és engedjen
természeti gyöngeségeinek. Azonban Isten terveit végső
fokon nem tudja az emberi hanyagság megakadályozni, de
itt és most gátja lehet a kegyelem kiáradásának. Úgy kell
tehát fölkészülnie az igehirdetőnek, mintha minden tőle
függene, és olyan lelkülettel kell cselekednie, hogy minden
eredmény Isten kegyelmének hatása. Az igehirdető értelmi
felkészültségéről a teológiai oktatás gondoskodik, akarati
disposicióját pedig a vallásos nevelés, az egyéni mély lelkiélet
készíti föl az igehirdetés feladatára. Az egyéni lelkiéletnek
tehát jelentős befolyása van az igehirdető tevékenységében.
El kell jutnia a hit- és kegyelmi élet bensőségére, hogy
hatékonyan hirdethesse az igét. Az Isten rendkívüli, csodás
működésére ugyanis nem hagyatkozhatunk, és nem várhatunk
a Szentlélek első pünkösdi csodáihoz hasonló kegyelmi
hatásokat az igehirdetésben. Az egyéni meggyőződés
erejének kell áthatnia az igehirdető minden szavát, mint az
apostol mondja: „Mivel pedig a hitnek ugyanez a szelleme
él bennünk, mint amiről írva van: 'Hittem és azért szólaltam
meg'; mi is hiszünk és ezért beszélünk."98 „Mivel az Úr
félelmének tudatában élünk, igyekszünk meggyőzni az
embereket, hiszen Isten előtt ismertek vagyunk... Krisztus
szeretete sürget minket abban a meggyőződésben, hogy ha
egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak." 99
Szent Pál leveleinek majd minden sorából ez a hitbeli
meggyőződés sugárzik. Elgondolható, hogy akkor milyen
" 8 2 Kor. 4,13.
" 2 Kor. 5,11 ; 15.

volt az apostol igehirdetése. Igaz ugyan, hogy a második
korintusi levélben Szent Pál maga idézi a korintusiak ellene
irányuló vádját: „A levelek súlyosak és kemények, de
személyes megjelenésében nincs erö és beszéde gyarló.'" 00
Az apostol is elismeri: „Ha beszédben fogyatékos vagyok
is, a tudásban nem."101 Azonban Szent Pál „gyarló beszéde"
mégis csak nagy hitbeli meggyőződést hordozott: 'Hiszen
tanítása és igehirdetése nem az emberi bölcsesség meggyőző
szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyításából."102 Az
igehirdető meggyőződésén tehát nem annyira a természetes
szuggesztív erőt kell érteni, mint a profán szónokoknál,
hanem a hit mélységét s a szavak mögötti lelkületet: a megélt
vallásosságot. Az igehirdető meggyőződésének az ereje
olyan mértékben növekszik, amilyen mértékben otthonos
lesz Isten világában: az igehirdetés meggyőző erejét nem
az emberi képességekből veszi, hanem a kegyelem és az
isteni erő hatékonyságából. Mivel az igehirdetőben Isten
ereje működik, Isten tevékenységét pedig kegyelemközlés
kíséri, ezért az igehirdetés hatása sem merülhet ki pusztán
az érzelmek fölkeltésében, gyönyörködtetésben és esztétikai
élvezet nyújtásában. Az igehirdetés létében, tevékenységében
és hatásában is Isten kegyelemközlő üdvtette, ezért a
következő fejezetben bővebben kifejtjük az igehirdetés
kegyelemközlő szentségi jellegét.
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7. Az igehirdetés kegyelemközlő szentségi jellege
7.1 Történeti áttekintés
Ha áttanulmányozzuk a Tridentinum után megjelent
katolikus dogmatika könyveket, egy sajátos hiányérzetünk
támad. Sem az Isten kegyelméről szóló tanításban, sem
pedig a szentségek tárgyalásában nem foglalkoznak a
könyv írói az igehirdetéssel dogmatikai szempontból. Ezt
a sajnálatos helyzetet nem magyarázza meg egyedül az a
körülmény, hogy a Tridentinum után a teológiai szakok
lassan különváltak, s ezért az igehirdetés elméletét és
gyakorlatát a homiletika keretében tárgyalták. Sokkal inkább
válaszol az előbb említett hiányérzetünkre az a történelmi
helyzet, hogy a Tridentinum utáni teológiánknak erősen
protestánsellenes beállítottsága volt. Johannes Baptista
Schneyer ezt írja: „... mintha a reformáció után a szentségek
üdvösségünket előmozdító szerepe egészen elföldte volna
a szentbeszéd fontosságát katolikus oldalon, ellentétben
azzal, hogy a szentségi élet terén alaposan megcsonkított
protestáns egyházak megértették a szentbeszéd jelentőségét
üdvösségünkben." 103
A Tridentinum legfontosabb feladata az volt, hogy a
hitletéteményt megvédje az újítókkal szemben. A XVI.
századi újítók a hitletéteményt a szentségek oldaláról
kezdték ki. Csak két szentséget, a keresztséget és az
úrvacsorát fogadták el krisztusi alapításúnak. Ezzel szemben
az igehirdetésnek éppen a szentségek rovására tulajdonítottak
rendkívüli fontosságot. Érthető tehát, hogy ilyen történeti
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helyzetben a Tridentinum nem foglalkozott az igehirdetés
teológiájával, hanem csak a megtámadott és részben elvetett
szentségeket vette védelmébe, csak ezekre vonatkozóan
fejtette ki tanítását...
Ebből azonban még nem következik, hogy az
igehirdetésről nem lehet többet mondani, mint amennyit
a Tridentinum utáni katolikus teológusok állítottak. Az
igazság teljessége és a dialógus szelleme megkívánja, hogy a
hangsúlyt a megfelelő helyre tegyük, és az igazságot minden
oldalról megvilágítsuk! Az igehirdetés kegyelemközlő
szentségi jellegét a szentírásból és a szenthagyományból kell
bizonyítanunk, mert amit e két hitforrás nyilvánvalóan tanít,
azt az egyház is tanítja, és előterjeszti még akkor is, ha éppen
ebben a tekintetben az előbb említett történelmi helyzet
miatt, kifejezetten nem nyilatkozott, és így hitcikkelyt róla
nem is hozott. A helyzet megvilágítására megemlíthetjük,
hogy az I. Vatikáni Zsinat sem szólt kifejezetten a püspöki
kollegialitás elvéről, hanem csak a pápai tévedhetetlenség
dogmáját hirdette ki, és csak az ő jogkörét írta körül; mégsem
mondhatjuk, hogy a püspöki kollegialitás elve egyedül a II.
Vatikáni Zsinatnak új találmánya, amelyet az egyház eddig
semmilyen formában sem tanított, illetve vallott. Hasonló a
helyzet az igehirdetés és a szentségek összevetésénél is. A
Tridentinum az újítókkal szemben megállapította, hogy „ha
valaki azt mondaná, hogy az újszövetségnek a szentségeit
nem a Mi Urunk Jézus Krisztus alapította, vagy hogy több,
vagy kevesebb szentség lenne, mint hét, ... vagy hogy a hét
szentség valamelyike nem igazi és sajátos értelemben vett
szentség, az ki van közösítve."104 Tehát az egyház tanításával
jutnánk ellentétbe, ha a hét szentség számát az igehirdetéssel
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bővítenénk. Erről azonban nincs szó. Az igehirdetésről csak
azt állítjuk, hogy kegyelemközlő szentségi jellege van (non
est sacramentum, sed sacramentale), és nem csupán alkalom
a más úton történő kegyelemközlésre.
Még megjegyezhetjük azt, hogy amint a Tridentinum
a szentségek számának meghatározásával nem akarta
egyenlő rangúvá tenni a szentségeket, ugyanúgy nagy
rang- és fontossági különbség van a szentségeken kívüli
kegyelemközlő eszközök között. Egy olyan szentelményt,
mint a lábmosás, amelyet maga Krisztus rendelt, üdvösségtörténeti és kegyelemközvetítői szempontból az igehirdetés
biztosan megelőz; fontossága és értéke miatt közvetlenül a
szentségek után következik; az időbeli sorrendet tekintve
pedig a szentségek előtt foglal helyet: „A hit ugyanis
hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből" - mondja
Szent Pál apostol.105
A gyermekkeresztség esetében is tulajdonképpen a
keresztszülőknek adott oktatás, a kötelességeikre való figyelmeztetés, s egyáltalán a szentségkiszolgáltatást megelőző
oktatás a keresztségről, mint igehirdetés, időben megelőzi a
szentséget.
A felnőttkeresztségnél pedig szó sem lehet addig a
szentség kiszolgáltatásáról, amíg az illető el nem sajátítja a
keresztény hit alapigazságait (vö. traditio symboli et redditio
symboli, azaz a hitvallás átadása a keresztelendőnek, és a
hitvallás visszaadása, ill. elmondatása a keresztelés előtt:
nagyszombat éjszakáján).
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7.2 A Tridentinum utáni hitvitázó katolikus teológusok
tanítása
J. Kuhn írja: „Az Isten igéje (prédikáció) sajátos
értelemben nem kegyelemközvetítö; ennek meghallgatásához
nincs kegyelem kötve: sem a bűnbocsátás, sem pedig a belső
ember megújulása; az evangélium hirdetése és az Isten
igéjének meghallgatása által eljutunk a hitre, a már mint
hívők, a szentségek közvetítésével megigazulunk." 106
Ehhez a véleményhez csatlakozik Viktor Schurr is:
„Az igehirdetés nem teszi Krisztust valóban és lényegileg
jelenvalóvá az istentisztelet evangéliumában, s nem is ad
magából kegyelmet vagy bűnbocsánatot." Schurr továbbá
éles különbséget tesz Krisztus személyes szava és az
egyház igehirdetői szava között: „Krisztus közvetlen szavai,
melyeket itt a földön maga mondott (pl.: 'akarom, tisztulj
meg" Lk. 5,13), olyan szavak, mint a krisztusi szentség
formái, de az egyház biblikus és kérygmatikus szavait nem
lehet sajátos értelemben szentségi szavaknak fölfognunk. A
prédikáció csak külső kegyelem, amely alkalommal a belső
kegyelmet fölajánlja Isten, és ha az ember nem zárkózik el,
meg is kapja azt."107
Kuhn és Schurr véleménye a hitviták talajából nőtt ki.
Tanításuk visszavezethető Thomas Stapleton felfogására,
amelyet így ismertet Schneyer: „Stapleton először meggyőző
érveket sorakoztat föl, hogy miért használják ki a reformátorok
a saját értelmezésükben az Úr szavát (Mt. 8,8: 'Csak egy
szót szólj, és meggyógyul az én szolgám.'). Stapleton úgy
akarta megcáfolni a reformátorokat, hogy különbséget tett a
lw
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szentbeszéd szavai és annak ajézusi ígéretnek szavai között,
amelyeknek hitt a százados, és csodában részesült. Ez a
cáfolat azonban nem sikerült neki. Amit azután a szentbeszéd
feladatáról és hatásáról mond, az azért érdemel figyelmet,
mert felfogása irányadó maradt a reformátorok elleni
védekezésben: a szentbeszéd Isten akaratát hirdeti, megtanít
a hit és erkölcs igazságaira. Ezenkívül fölkelti vagy bővíti
és megerősíti a hitet. A szentbeszéd szavai hasonlítanak az
elvetett és megöntözött maghoz, de nem azért, mert hirdetik,
hanem azért, mert elhiszik a hallottakat. így csak anyaga a
hitnek, nem pedig közvetítője vagy eszköze... Ha elhisszük
az evangélium szavát, akkor üdvösséget hoz nekünk az
Isten kegyelme által, amely utóbbi az első és egyetlen oka
üdvösségünknek." 108
7.3 A Tridentinum-korabeli protestáns fölfogás és a
Tridentinum tanítása
Ezzel szemben a protestáns teológia egyedül az
igehirdetésre és a belőle fakadó „bízó hitre" (fides fiducialis)
épít. A szentségeket pedig csak „olyan nevelő eszközök"nek tartja, „amelyek által bizonyosabbá válik előttünk Isten
igéjének hitele."109 A szentségek aszerint csupán követik az
igehirdetést és a nyomában támadt hitet, amely egyedül vezet
a megigazulásra.
A protestánsokkal szemben a Tridentinum megvédte a
szentségek szükségességét az üdvösségre, és kiközösítéssel
sújtotta azt, aki állítja, hogy „a szentségek vagy azok vágya
nélkül, egyedül a hit által az emberek elnyerik az Istentől a
'""Joh. B. Schneyer. uo. 168. p.
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megigazulás kegyelmét/' 110 Ezért a protestáns teológia elítélt
szélsőséges nézetét nem fogadjuk el. De nem maradunk meg
a fönt említett szélsőséges katolikus fölfogásnál sem (J.
Kuhn, V. Schurr és Stapleton). Ha a Tridentinum döntései
ki is zárják a hit kizárólagos szerepét a megigazulásban,
mégis megengedik, hogy akár a még meg nem igazult, akár
a már megigazult ember számára az igehirdetés kegyelmet
közvetítsen, gyarapítsa és megszilárdítsa a hitet, amely ,,az
emberi üdvösség kezdete (Rituale Romanum, Ordo baptismi
n. 1.), minden megigazulás alapja és gyökere, amely nélkül
lehetetlen Istennek tetszeni (Héb. 11,6), és amely által
eljutunk az ő fiainak közösségébe."111
A katolikus és protestáns fölfogás között az alapvető
különbség a megigazulás körül van. A protestáns fölfogás
szerint „a bízó hit" adja meg a megigazulást, szerintünk pedig
a megszentelő kegyelem. Ezt a keresztség vagy a bűnbánat
szentsége, esetleg a tökéletes természetfölötti szeretet által
nyerjük el, amely utóbbi a megfelelő szentség fölvételének a
szándékával van összekötve.
Nézzük meg tehát, hogy az igehirdetés kegyelemközvetítő
jellege hogyan illeszkedik bele a megigazulásról szóló
katolikus tanításba! Ha szervesen beleilleszkedik, akkor az
igehirdetés kegyelemközvetítő szentségi jellegének hangsúlyozása nem lesz annyira protestáns-ízű felfogás.
7.4 A kérdés állása
Hogy világosan lássuk a kérdést, felsorolunk gyakorlati és
lehetséges eseteket, amelyek az igehirdetéssel kapcsolatban
fönnállnak. Először vegyük a megkereszteltség tárgyi
""D-Sch.: 1604
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szempontját. A keresztég ugyanis nemcsak a többi szentség
fölvételére nyitja meg a kaput (ianua sacramentorum), hanem
a szentségeken kívül közölt kegyelem befogadását illetően
is megosztja Isten igéjének hallgatóit. A keresztségben
kapott eltörölhetetlen jegy, mint a Krisztushoz tartozás
bélyege, tárgyilag jobban felkészíti az illetőt az igehirdetés
gyümölcsöző hallgatására, mint azt, aki nélkülözi ezt a
természetfölötti megjellegzettséget és isteni lefoglaltságot.
Ha az ige hallgatója nincs megkeresztelve, akkor az
igehirdetésen keresztül közölt megvilágosító és segítő
kegyelem kinyitja lelkét, hogy befogadja a hitet, és ezzel
előkészítse magát a megigazulásra. Ebben az esetben a hit
olyan erős istenszeretetnek lehet kiinduló pontja, hogy a
keresztség fölvételének vágyával összekapcsolva még a
szentség fölvétele előtt megigazulást eredményezhet.
Ha megkeresztelt ember hallgatja az igét, akkor két eset
lehetséges. Ha az illető a kegyelem állapotában van, akkor az
igehirdetés gyarapítja a hitét és istenszeretetét. De ha nem él a
kegyelemben, akkor a szentbeszéd segítő kegyelmet közvetít
neki, amellyel együttműködve eljuthat a megigazulásra a
bűnbánat szentség, illetve a szentség fölvételének vágyával
összekapcsolt tökéletes természetfölötti istenszeretet által.
Az igehirdetés kegyelmi hatását nemcsak a megkereszteltség tárgyi szempontjából vizsgálhatjuk, hanem a
hitismeret és hitelfogadás alanyi szempontjából is. Ez az
alanyi szempont az értelem és az akarat két alapvető szellemi
képességét veszi tekintetbe. Mivel pedig az Isten szava
ismeretközlés és értékföltárás egyszerre, ezért mindkét alanyi
szempont vizsgálata jogosult.
Aki a hit igazságai szempontjából egyszerűen tudatlan,
annak számmára most jelentkezik először a kinyilatkozatott

isteni igazság. Ekkor az igehirdetés kegyelmi hatása, mint
megvilágosító kegyelem úgy készíti föl a magára álló emberi
elmét, hogy az a föltárt igazságot isteni fényben lássa. Ezzel
szemben az elvakultan tudatlannál azt eredményezheti az
igehirdetés kegyelme, hogy bizonytalanná teszi a hallgatót
makacs meggyőződésében, és esetleg az egyszerűen tudatlanság magasabb fokára emeli.
A hitelfogadás az ember részéről az akarat dolga. A
közömbös hallgatót érdeklődővé teheti, a megátalkodottat
pedig megingathatja makacsságában.
Ezek után a kérdés pontosan így áll: az igehirdetés
kegy elemközlő szentségi jellegét nem az dönti el, hogy
egyedül a hit által igazulunk-e meg vagy pedig a szentségek
által. Itt egyedül azt kérdezzük, hogy az igehirdetés hatására
létrejövő hit és különösen a hithez feltétlenül szükséges
kegyelem honnan származik: magából az igehirdetésből e, vagy pedig Isten külön adományozásából, mely az
igehirdetéstől független?! Az igehirdetés kegy elemközlő
szentségi jellegét ilyen értelemben bizonyítjuk a szentírásból,
az Atyák tanításából, a középkori teológusok munkáiból és az
egyház liturgikus gyakorlatából.
7.4.1 A szentírás tanítása
Ha az apostoli igehirdetés csupán alkalom volna arra, hogy
Isten kegyelmet közöljön a hallgatók számára, mint Schurr ezt
állítja, és nem maga az igehirdetés okozná a hit kegyelmét,
akkor Szent Pál apostol nem foghatná úgy föl igehirdetését,
mint amely a hitre előkészít és az alanyi hozzájárulás esetén
meg is adja azt. Hiszen az apostol kifejezetten tanítja: „Jézus
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést

minden néphez, hogy készségessé tegyük őket a benne való
hitre,"112 és „hogy a hit elfogadására jussanak" 113 .Mivel pedig
„a hit természetfölötti erény, amellyel az Isten indító és segítő
kegyelmének hatására igaznak tartjuk a tőle kinyilatkoztatott
dolgokat"114, ezért a kegyelem föltétlenül szükséges, hogy
a hallgatók higgyenek az apostol tanításának. Nincs okunk
feltételezni, hogy Isten ezt a hithez föltétlenül szükséges
kegyelmet az igehirdetéstől függetlenül adja meg, tehát
hogy az igehirdetés csak alkalom a kegyelemközlésre, nem
pedig eszköz és ok. Bár az előbbi lehetőség nem mondható
lehetetlennek, mégis a szentírás különböző helyeiből arra
következtethetünk, hogy maga az igehirdetés a rendes
közvetítője a hit kegyelmének.
Amikor Fülön apostol az etióp udvari tiszthez csatlakozott,
és a tiszt megkérdezte Fülöptől, hogy „mi gátol abban, hogy
megkeresztelkedjem?" 115 - Fülöp azt felelte neki: „Ha teljes
szívvel hiszel, lehetséges."116 Előzőleg pedig elmondja a
szentírás, hogy „Fülöp beszélni kezdett a tisztnek és ebből
az írásból (Iz. 53,7-8) kiindulva Jézust hirdette neki.'"17
Az etióp tiszt Fülöp igehirdetése előtt nem jutott el odáig,
hogy az izaiási szövegben felismerje a Krisztusra vonatkozó
jövendölést. Amikor azonban Fülöp „hirdette neki Jézust",
a tiszt kijelentette. „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten
Fia."118 A Jézusba vetett hit kegyelmét a tiszt nyilvánvalóan
Fülöp igehirdetéséből kapta meg. Ez előkészítette őt a
megigazulásra. Azután „Fülöppel együtt bementek a vízbe és
Fülöp megkeresztelte őt.'"19
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Szent Pál azt írja a korintusi egyházközségnek, hogy
„Krisztus Jézusban az evangélium által adtam életet
nektek.-"120 Ebből arra következtethetünk, hogy Szent Pál
mintegy atyai vonatkozásba került azzal a hívő közösséggel,
amelynek természetfölötti életet adott az evangélium hirdetése
által. Ebben az atyai vonatkozásban feltétlenül benne van egy
ok és okozat közötti összefüggés, amely az igehirdető apostol
és a hívő közösség között fennáll, mert ha ez az okozati
összefüggés nem lenne meg, akkor a hasonlat használhatatlan
lenne. Az apostol éppen abban atya, hogy igehirdetése által
természetfölötti életet közöl: megszüli a galatákat a Jézus
Krisztusban való új életre. Mikor tejjel táplálja őket, akkor
fenntartja bennük a krisztusi életet, miként a gondos atya a
gyermeke táplálásával fönntartja benne a természetes életet.
Kezdetben „tejet", a krisztusi tanítás alapjait, később „szilárd
ételt", e tanításba való mélyebb bevezetést kapnak a közösség
tagjai. A természetfölötti élet táplálása tehát nemcsak a
szentségek kegyelemközlő hatásával történik, hanem az
igehirdetés kegyelme által is.
Az 1 Kor. 1,17-ben kijelenti Szent Pál, hogy „Krisztus
őt nem azért küldte, hogy kereszteljen, hanem hogy az
evangéliumot hirdesse, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy
Krisztus keresztje erejét ne veszítse." Az igehirdetés itt egy
vonalba kerül a keresztség szentségével. Ennek dogmatikai
alapja csak az lehet, hogy mind a keresztség, mind pedig az
igehirdetés kegyelmet közvetít, jóllehet más és más módon. Itt
az apostoli igehirdetéssel szemben áll a bölcselkedő beszéd,
amely utóbbi a Krisztus keresztjének erejét lerontaná. Az
apostoli igehirdetésben viszont Krisztus keresztjének ereje
működik. Az egyház tanítása szerint Krisztus keresztjének
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ereje abban, hogy egyrészt „vétkeinket testén fölvitte a
keresztfára"121, „és örök megváltást szerzett"122 a bűntől;
másrészt pedig kiérdemelte a jelen üdvrend összes kegyelmét
„s testének föláldozásával egyszersmindenkorra megszentelt
minket."123 A keresztáldozat hatása a bűntörlés és a
kegyelemkiáradás. Tehát az igehirdetés is valamilyen módon
közvetítője és eszköze a keresztáldozat e kettős hatásának.
Az Úr Jézus gyönyörű hasonlata szerint a vele való
életközösségben ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. Csak
a tiszta szőlővesszők maradhatnak a tövön; az elszáradtakat,
akik gyümölcsöt nem hoznak, a mennyei Atya lemetszi a
tőkéről. Érdekes, hogy azt Úr Jézus éppen ebben a vele való
életközösséget szemléltető hasonlatban mutat rá arra, hogy
a tanítványok a tőle kapott tanítás hatására lettek tiszták
(vö. Jn. 15,1-4). A búcsúbeszéd meghitt légkörében még
egyszer hivatkozik az Úr arra, hogy a tanítványok azért
barátai neki, mert ő mindent tudtul adott nekik, amit Atyjától
hallott (vö. Jn. 15,15). Igaz, hogy itt magának Krisztusnak
az igehirdetéséről és kinyilatkoztatásáról van szó, azonban
az apostoli igehirdetésben sem csak az ember az, aki szól.
és tanúságot tesz, hanem maga Krisztus és az általa küldött
Szentlélek. „Amikor eljön a Vigasztaló, akit az Atyától
küldök nektek, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő
tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot rólam, hiszen
kezdettől velem vagytok."124
Szent Péter első levele kifejezetten újjászületésről beszél
az igehirdetéssel kapcsolatban: „Nem veszendő magból
születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje
által. Ez pedig az az ige, amelyet nektek hirdettek.'" 25
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7.4.2

Az Atyák szava

A szentatyák az igehirdetésnek olyan hatékonyságot
tulajdonítanak, amely egészen közei hozza azt a szentségekhez.
Először is azt állítják, hogy Krisztus vagy a Szentlélek a
szerzője a szentbeszédnek, mint ahogy a szentségeknél is
maga Krisztus a főkiszolgáltató s a pap csak eszköz. Bár úgy
látszik, hogy a szónoki gőg ellenszeréül hangsúlyozzák az
Isten működésének pótolhatatlan és elsődleges szerepét az
emberi tevékenységgel szemben, mégis kétségtelen, hogy
kegyelmi hatást az igehirdető szavaihoz kötik. S ennyi elég,
mert a szentségeknél is a kegyelmet csak az Isten adhatja, az
emberi szó itt sem teremtő erő.
Szent Ágoston így ír: „Mi beszélünk, de az Isten oktat.
Mi szólunk, de az Isten tanít. Mi bár ültetünk és öntözünk, a
növekedést mégis Isten adja (1 Kor. 3,7). Aki ültet és öntöz,
az csak külső legesen cselekszik, de aki a növekedést adja,
az belül működik.'" 26 Szent Ágoston, aki Szent Ambrus
igehirdetésére tért meg, belső tapasztalásból is tudhatta,
hogy az egyház hivatalosan küldött (missio canonica) és
fölszentelt szolgáiban az Isten szól az emberhez, és közli
áldásos kegyelmét. Ismeretes Szent Ágoston kifejezése, mely
szerint a szentségeket „verbum visibile"-nek (látható ige)
mondja, míg az igehirdetést „sacramentum audibile"-nek
(hallható szentség) nevezi.
Nagy Szent Gergely pápa így látja a kérdést: „Bármilyen
szavakat szóljon is az igehirdető a fülekbe, a szíveket
megindítani mégsem tudja; és ha csak a mindenható Isten
a belső kegyelmével, amelyet az igehirdető egyes szavaihoz
fűz, nem szólna láthatatlanul a hallgatók szívéhez, hiába
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fogadnák be a hallgatók füllel a beszédet, ennek a belsőbe
való jutását a süket fülek meggátolnák."127 Nagy Szent
Gergely pápa tehát, ha hangsúlyozza is az emberi szó és az
isteni kegyelem különbségét, mégis tanítja, hogy a kegyelmet
Isten az emberi szavakhoz fűzi.
7.4.3

Mire tanít a középkor?

Szólaltassuk meg elsőnek Szent Tamást! Felveti a kérdést:
vajon van-e a szentbeszédben (sermo) valamilyen gratia
gratis data (ingyen adott kegyelem)? „Azt kell felelniválaszol az Angyali Doktor az ellenvetésekre -, hogy a gratia
gratis data mások javára adatik. A gondolatot pedig, melyet
valaki az Istentől kap, másképpen nem tudja mások hasznára
fordítani, mint beszéd által; és mivel a Szentlélek segítsége
nem hiányozhat abban, ami az egyház hasznára van, sőt a
szentbeszédben maga gondoskodik az egyház tagjairól; tehát
azt segíti elő a Szentlélek, hogy valaki úgy beszéljen, hogy a
többiek megértsék, amit ez a nyelvek adományánál történik,
hanem hogy hatásosan is szóljon, ami már a szentbeszéd
kegyelmének tulajdonítható." 128 A szentbeszédnek Szent
Tamás szerint három hatása van: „először felkészíti az
értelmet; másodszor megindítja az érzelmeket, hogy ti.
szívesen hallgassák az Isten igéjét; és harmadszor arra irányul
a beszéd, hogy szeressék és teljesítsék azokat a dolgokat,
amiket a szavak jelentenek. A hallgatók jóraindításában a
Szentlélek az igehirdető nyelvét eszközként használja, de
maga a lélek az, aki belül véghezviszi a cselekvést."120
Szent Bonaventura örököse a szentágostoni gondo'- 7 Moral XXIX,24 (PL 76,503).
' » S u m m . T h e o l . I I - 2 . Q . 177. a 1.
'-"Uo. 179. a 1.

latoknak, amikor ezt írja: „A Szentléleknek kell irányítani
a beszélő nyelvét, és a hallgatók fülét, hogy épületesen
szólhassanak, üdvösségesen érthessenek és érdemszerzően
cselekedhessenek." 130 Schneyer mutat rá: „Bonaventura
annyiban fejleszti tovább Szent Ágoston eszméit, hogy
pontosságra és felosztásra törekvő skolasztikus buzgósággal
kimutatja: milyen erőket jár át és ragad meg az Isten Lelke
az igehirdetőben, illetve a hallgatóságban: a Szentlélek
alkalmassá teszi az igehirdetőket az igehirdetésre, amennyiben megtisztítja, megvilágosítja és fölkészíti őket. A
Szentlélek adja az értelmi képesség megvilágosítását, a
figyelem ráirányítását, a magyarázó képesség termékenységét
és a hallóképesség megnyitását."131
Látjuk, tehát, hogy a skolasztikusok kifejezetten beszélnek az igehirdetés kegyelméről. A kegyelem közlését a
Szentléleknek tulajdonítják. Ezt a kegyelmet azonban sohasem
függetlenítik a szentbeszédtől, hanem összekapcsolják vele.
7.4.4

Az egyház liturgikus gyakorlata

A liturgikus szövegekben kifejezett utalás történik az
evangélium bűntörlő, illetve kegyelemközlő hatására.
Az evangélium elolvasása után azt mondja a pap: „Az
evangélium meghallgatása legyen bűneink bocsánatára."
Mivel pedig a jelen üdvrendben a bűn eltörlése a kegyelem
közlését jelenti, ezért úgy véljük, hogy az idézett liturgikus
szöveg az evangélium olvasásának kegyelemközlő hatására
céloz.
Az ambrózián liturgiában pedig nemcsak bűntörlés,
hanem a kegyelemközlés is kifejezést nyer. A pap azt mondja
1,1

Opp. [X. (1901) 179 a.
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a szentlecke olvasása előtt: „Az apostoli tanítás töltsön el
minket isteni kegyelemmel."
A Pontificale Romanum azt mondja a szubdiákonus
és diákonus szentelésénél: „Vedd a hatalmat, az episztola
(szentlecke), illetve az evangéliumnak az Isten egyházában
való olvasására mind az élőkért, mind a holtakért." Az
élőkért mondott igehirdetés még felfogható lenne úgy is,
hogy az igehirdető meggyőző szavai lélektani hatást tesznek
a hallgatóságra, vagy merő tanítást közvetítenek kegyelem
nélkül. A megholtak azonban csak úgy részesülhetnek az
igehirdetés áldásaiban, ha Isten ennek hatására valóban
elengedi büntetésük egy részét, azaz kegyelmet ad nekik.132
Ez a rövid liturgikus utalás azért döntő, mert a tévedhetetlen
egyház nem gyakorolhat olyant, ami nyilvánvalóan ellenkezik
tanításával. Ha tehát a liturgikus szövegekben találhatók olyan
kifejezések, amelyek az igehirdetés kegyelemközlő hatását
említik, akkor ez legalább burkolt tanítása egyházunknak.
7.4.5

Teológiai kiértékelés

Miután kimutattuk a szentírásból, néhány szentatya
és középkori teológus tanításából, valamint az egyház
liturgikus gyakorlatából az igehirdetés kegyelemközlő
szentségi jellegét, megkíséreljük párhuzamba állítani az
igehirdetést a szentségekkel. Először a hasonlóságra, azután a
különbségekre mutatunk rá, majd megalkotjuk az igehirdetés
és a szentségek szintézisét.
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7.5.1 Hasonlóság az igehirdetés és a szentségek között
A szentség Krisztus által alapított érzékelhető és hatékony
jele a kegyelemnek. A krisztusi alapítás mellett mindegyik
szentség lényegéhez tartozik, hogy látható jel által okozza
és közvetítse a láthatatlan kegyelmet. Ha a látható jelet az
arisztotelészi materia-forma-tan elgondolása értelmében
fogjuk fel, akkor ez a szentségekre így alkalmazható: a
Krisztustól rendelt szentségi anyagot a kiszolgáltató szándéka
és a megfelelő cselekvése összekapcsolja az előírt formával.
Az így létrehozott jelszerűség nemcsak jelzi, hanem létre is
hozza a megfelelő kegyelmet, vagy esetleg a szentségi jegyet
is (keresztség, bérmálás, papszentelés). Ha a felvevő nem
állít akadályt a szentség kegyelme elé, akkor elnyeri azt „ex
opere operato", azaz a végrehajtott cselekmény hatásaképpen.
Akadály esetén a kegyelmi hatás csak az akadály eltávozása
után érvényesül.
Már most az a kérdés, hogy mit vegyünk az igehirdetés
jelszerűségének? Mert a krisztusi rendelés a szentírás kifejezett tanítása, amit nem szükséges más úton bizonyítanunk.
(„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek" Mk. 16,15; vö. Mt. 28,18-20). Az
igehirdetés kegyelmi hatását pedig az előbb bizonyítottuk. Mi
tehát az a jelszerűség, amely jelzi és létrehozza a kegyelmet
az igehirdetésben? Egészen kézenfekvő, hogy a jelszerűség
egyik része az igehirdető által kimondott emberi szó, amely
az igazság természetes jele! A mindennapi életben is arra
hivatott az emberi szó, hogy az igazság kifejezője legyen.
Amennyiben pedig a természetfölötti igazság, a misztérium
belefér az emberi szóba, annyiban ez az emberi szó lehet jele
és hordozója a misztériumnak. Krisztus a szentségekhez is a

természetes élet adottságait használta fel. Ennek mintájára a
hit igazságainak is jelévé és kifejezőjévé tette az emberi szót.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy az igehirdetés jelszerűségében
a formai elemet az emberi szó adja, mint ahogy az összes
szentség anyagának is az emberi szó a meghatározó formája.
A szentségeknél általában könnyű meghatározni az
illető szentség anyagát, de már nehezebb az igehirdetésben
megkeresni a szentségi anyagnak megfelelő jelszerűséget.
Azonban ezen a nehézségen is könnyítenek a következő
meggondolások:
- Az arisztotelészi anyag-fomra-tan inkább filozófiai,
mint fizikai értelmezést követel. Eszerint az anyagot
úgy fogjuk fel, mint valamely tökéletesség befogadására
alkalmas képességet, nem pedig úgy, mint a fizikai világ
energiahordozóit, a térben és időben meghatározott, súllyal
és kiterjedéssel rendelkező valóságot. A Tridentinumot
sem érdekelték a hylemorfizmus kozmológiai és fizikai
vonatkozásai, hanem egyszerűen fölhasználta az arisztotelészi
elgondolásnak ezt a filozófiai alaptételét, mint a szentségekre
is eredményesen alkalmazható nagyszerű és mély meglátást.
M. Schmaus ezt írja az arisztotelészi materia-forma-tan
teológiai alkalmazásáról: „Jóllehet egy általános teológiai
nyelvhasználatról van szó, a matéria- és a formatan
még sincs egyházilag definiálva. A Trienti Zsinat ugyan
alkalmazta a matéria és forma kifejezéseket, de nem akarta
az arisztotelészi szemléletet dogmának nyilvánítani, vagy
akár biztos tanításként elénk állítani. Az időhöz kötött
arisztotelészi kifejezések és elképzelések nagyon alkalmas
segédeszközül kívánkoztak, hogy a szentségeknél a dologi
és igei mozzanatok egységének (Einheit von Ding und Wort)

titkát analóg módon megmagyarázzák. Még ha hamis is az
arisztotelészi tanítás a létezők felépítéséről, az egyházi tanítás
akkor is megtartja jogosultságát az igei és dologi mozzanatok
egységét illetően, mert nincs szükségképpen összekötve
Arisztotelésszel, akinek a szemléletét az egyház a maga
szolgálatába állította, hogy a kinyilatkoztatást megvilágítsa.
De ha bekövetkezne, hogy többé már nem lenne képes ezt
a szolgálatot betölteni, akkor a kinyilatkoztatás emiatt még
nem omlana össze. Nem tartjuk tehát lehetetlennek, hogy a
szentségeknél a dologi és igei mozzanatok titkát egy másik
nem arisztotelészi elképzelés is megvilágítsa.133
- Továbbá az anyag-forma-tan szentségtani alkalmazása
csak olyan értelemben használható, amilyen értelemben az
egyház veszi. A szentségi anyag egyházi értelmezésében
azonban nemcsak kifejezetten fizikai anyagok tartoznak
bele, mint például a keresztségnél a víz, illetve a vízzel való
leöntés, az eucharisztiánál a kenyér és a bor; a bérmálásnál
és a betegek szentségénél az olaj, illetve az olajjal való
megkenés. Szentségi anyagnak tartja az egyház a bűnbánat
szentségénél a bűnbánó cselekedeteit is: a bánatot, a bűnök
bevallását és az elégtétel elfogadását. Mivel ezek a dolgok
nem kifejezetten anyagot jelentenek, ezért a Tridentinum
„quasi-materia"-nak nevezi őket. (Sess. XIV. cap. 3.). Lehet
tehát szentségi anyag olyan dolog is, amely inkább lelki
felkészültség- és cselekvésjellegű, mint kifejezetten anyagi
valóság. Ha tehát a Tridentinum a bánatot, a bűnbevallást
és az elégtétel elfogadását a gyónás szentségének anyagául
vehette, jóllehet csak „quasi-materiá"-nak jelölte, akkor
az igehirdetés „quasi-materiá"-ját is megjelölhetjük az
igehirdető lelki felkészültségében.
M Schmau: Katholische Dogmatik, Band IV,1: 41 p. Max Huber-Verlag, München, 1964

- Végül ha a házasság szentségénél föl vehetjük a
szentség anyagául a testre való jog kölcsönös elfogadását,
akkor az igehirdetés kegyelemközlő szentségi jellegének
bizonyításánál is megtehetjük „quasi-materiá"-nak az
igehirdető alanyi felkészültségét. Ez annál is inkább
jogosult, mert az igehirdetésről nem mint szentségről,
hanem csak szentségi jellegű kegy elemközvetítőről
beszélünk. Tehát mindig tudatában vagyunk annak,
hogy az igehirdetésnek a szentségekkel való hasonlósága
mellett megvannak a lényeges különbségei is. Lássuk
tehát ezeket is!
7.5.2 Az igehirdetés és a szentségek különbségei
A szentségkiszolgáltató szándéknak (legalább azt tenni,
amit az egyház tesz, vö. Trid. Sess. VII.. Deere tum pro
sacramentis; D-Sch. 1611) megfelel az igehirdetésben a
Krisztus melletti tanúságtevő szándék. Ebben tehát nincs
különbség.
A formánál azonban már van különbség. A szentségeknél
pontosan előírt szöveg szerepel, de nem így az igehirdetésnél.
A meghatározottság legfeljebb annyiban jön számításba
az igehirdetésnél, hogy az igehirdető nem taníthat mást,
mint amit az egyház tanít; nem taníthat tévtant, gazdasági
vagy politikai dolgokat, hanem csakis az Isten országáról
szóló igazságokat: „Én is, mikor nálatok jártam, testvérek
- írja Szent Pál a korintusiakhoz -, nem kiváló beszéddel
vagy bölcsességgel léptem fel, hogy hirdessem nektek
Isten tanúságtételét. Elhatároztam ugyanis, hogy nem
akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a
megfeszítettről... Tanításom és igehirdetésem bizony nem az

emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és
az erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen,
hanem Isten erején alapuljon."134
Kedves tanítványának, Timóteusnak pedig ezt írja az
apostol: „Ha valaki ellenkezőt tanít, s nem követi Urunk
Jézus Krisztus üdvös igéit és az istenes tanítást, az elvakult és
semmit sem ért."135
Az igehirdetés formája tehát csak távolról meghatározott és
körülírt valóság. Igazában felöleli az egész kinyilatkoztatást,
a hitletétemény minden tételét. Az igazságok konkrét
megfogalmazása és hirdetése - akár szóban, akár írásban
- a mindenkori igehirdető tetszésére van bízva, hogy
beleadhassa személyes képességeit és egyéni átélését. Élhet
az Isten gyermekeinek szabadságával a kinyilatkoztatáshoz
és az egyház irányításához való kötöttség mellett, s úgy
fogalmazhatjamegamisztériumrumrólszólótanítását,ahogyan
emberi képességei megengedik. Az emberi gondolatközlés
minden fogyatékossága ellenére a Krisztus mellett tanúságot
tevő Szentlélek eszköze marad, amikor igehirdetői hivatását
teljesíti. Az igehirdetés formagazdaságában s ugyanakkor a
hirdetett igazságok állandóságában az Istennek ugyanaz a
mérhetetlen bölcsessége tükröződik, mint ami jellemzi az
Isten nagy tetteit (magnalia Dei, Exod. 14,13) általában.
Ha az igehirdetés anyagának a mondottak szerint
az igehirdető lelki fölkészültségét vesszük, akkor itt
sem beszélhetünk szorosan meghatározott dologról. A
felkészültség alapvetően szükséges, de hogy ez milyen
módon válik az igehirdetés kegyelmének alkalmas
hordozójává, az misztérium. De amint a szentgyónásban
minél hiánytalanabbul szolgáltatja a gyónó a szentség
' " 1 Kor. 2,1-5.
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anyagát, az elnyert kegyelem annál bőségesebb lesz, úgy az
igehirdetés kegyelme is annál bőségesebben árad a hallgatók
lelkébe, minél alaposabb és imádságosabb volt az igehirdető
alanyi felkészültsége. Ha az Isten rendkívüli esetekben
pótolja is az igehirdető beszédkészségének hiányosságait
(vö. Vienney Szent János prédikációi), mégis fönnáll az
állandó kötelesség, hogy az Isten igéjének hordozására
emberi erőinknek és képességeinknek legnemesebb értékeit
szolgáltassuk!
Bár az igehirdetésnek a szentségekhez való hasonlósága
nem olyan nagy, hogy az igehirdetést sajátos értelemben vett
szentségnek kellene neveznünk, de a mutatkozó különbségek
sem akkorák, hogy ne lehetne az igehirdetést és a szentségeket
egy teológiai szintézisben feloldanunk.

7.5.3

Az igehirdetés és a szentségek szintézise

Az igehirdetésnek és a szentségeknek azonos céljuk van:
fölépíteni az emberekben Isten országát, kialakítani bennük
Krisztus képét, „míg csak mindannyian el nem jutunk a
hitnek és Isten Fia megismerésére és meglett emberré nem
leszünk Krisztus teljességének mértékében.'" 36 Ezért „Isten
üdvösségtette, melyet az ö igéje által vitt végbe, nem áll
ellentétben az Isten kegyelemközlő cselekedeteivel, melyeket
a szentségek által valósít meg. Ezek Isten cselekedeteinek
kétféle formái csupán, amelyek lényegi összefüggésben
vannak; formák, amelyek mindegyike egy pótolhatatlan
funkciót tölt be, és kölcsönösen kiegészítik egymást. Az Isten
igéje üdvösséghozó erejének hangsúlyozása éppenúgy nem
jelenti a szentségek kegyelemközvetítésének csorbítását,
mint ahogy a szentségek nagyraértékelése nem jelenti az ige
leértékelését.'" 37
Ha pedig visszamegyünk az igehirdetés és a szentségek
eredetéhez, akkor eltűnik minden aggodalmunk, mely
az igehirdetés és a szentségek alapvető szintézisével
kapcsolatban felmerül. Mert az egyháznak mindkét élettevékenysége, az igehirdetés és a szentségfakasztás is abból
a fölfoghatatlan misztériumból forrásozik, „amely kezdettől
fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben.'" 38 Ez a
forrás pedig, amely egyszerre igehirdetés és szentség is:
Jézus Krisztus, az Isten megtestesült személyes Igéje. Benne
és általa az Isten tökéletesen kinyilatkoztatta és hirdette
önmagát, és ugyanakkor megalapozta a szentségi életet.
Krisztus isten-emberi valósága a legfönségesebb igehirdetés
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és kegyelemkiáradás egyszerre. Jel ő, aki „sokak romlására
és föltámadására lesz"139 az igehirdetésben; s ugyanakkor
kegyelem is, aki a maga életét közli a szentségekben.
Otto Semmelroth is hangsúlyozza: „Éppen olyan jól
mondható, hogy az egyház kegyelemközlésének eszközokai
a szentségek, mint ahogy az egyházi igehirdetés is az."140
Hasonló szellemben nyilatkozik a fiatal bencés atya, P.
Cornelius Höring is: „Az igét és a szentséget az egyházban
nem lehet egymással szembeállítani úgy, mint kimondott igét
és hatékony cselekvést. Ezt megtiltja az a cselekvésjelleg,
amely az igehirdetésben is megvan, s az az igeelem, amely
a szentségeknek is része. Mindkettő inkább egy közös
műnek részvalósága, s mindkét rész egy valódi és sajátos
feladatot teljesít. Az igehirdetés és szentségkiszolgáltatás
tehát az egyház üdvösségművében valódi egysége, azonban
a megvalósulás különböző szempontja szerint poláris
ellentétben vannak egymással."141
„Bizonyítható a tétel - írja Karl Rahner -, hogy az Isten
igéje a maga teljes eredeti lényegében nem csupán mint
'valamiről' való tételszerű oktatás, nemcsak mint egy
tényállásra való szándékos utalás érthető, amely lényegében és
adottságában ettől a tanításszerű utalástól teljesen független,
hanem mint megnyilvánuló, jelenlévő ige, amiben és ami alatt
elsősorban a jelzett tény van jelen. Ez a körülmények olyan
fajtájú kölcsönös viszonyában valósul meg, hogy az igét
maga a tény formálja, amely így előadódik; és ez annyiben
adódik elő, amennyiben és amiért önmagát kifejezi. Az első
és döntő bizonyíték abból áll - folytatja Rahner -, hogy az
ó- és újszövetségi szentírás is így érti az ige fogalmát. Úgy
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tűnik nekem: mondható, hogy a mai szentírástudomány ezt
a tételt kifejezetten tanítja, mikor maga is fölvet e kérdéssel
kapcsolatban sok olyan gondolatot, hogy miképpen lehet ezt
a tételt a szentségekről szóló hivatalos egyházi tanítással
összeegyeztetni. Az Isten igéje (az egyház szavában az ő
igehirdetésében) először is nemcsak oktatás (Didache),
hanem kihirdetés (Proklamation), amiben a kinyilatkoztatott
dolog beköszöntése és megérkezése megy végbe; az Isten
erőteljes teremtő igéje (dabar) az emberben; az a mód, amiben
maga a hirdetett igazság tárul fel és ezáltal és így jelen lesz
számunkra, amiben az Isten kilép elrejtettségéből." 142
Az igehirdetés tehát nem marad meg azon a szinten, amin
egy filozófiai vagy természettudományos előadás áll, amikor
a maga tárgykörében beszél az igazságról. Az igehirdetés
hatékony tanúságtétel az Isten üdvösségtetteiről. Mivel
pedig ez a tanúságtétel az Istenből (vö. 2 Kor. 2,17) ered, és
az ő megbízásából történik, ezért meg is valósítja azt, amit
jelent, és jelzi azt, amit megvalósít. Tehát kegyelemközlő és
szentségi jellegű!
„Az ige, mint Isten igéje nemcsak tudósítás (der Bericht),
hanem az Isten ítélete (die Gericht) a kárhozat és az üdvösség
között, minthogy csak Isten lehet bíró - mondja Kari
Hermann Schelkle. Ezért ha az apostoli igehirdetésben az
igét 'élet igéjé'-nek (Fii. 2,16), 'az üdvösség igéjé'-nek (Ap.
Csel. 13,26), 'az Isten kegyelmé'-nek (Ap. Csel. 14,3; 20,32)
nevezik, akkor ezt nemcsak úgy veszik, hogy az életről, az
üdvösségről és a kegyelemről szóló igét hirdetik, amelyek
egyszer megtörténtek, hanem inkább úgy, hogy ez az ige
azzal és azáltal, hogy hirdetik, az életet, az üdvösséget és
a kegyelmet munkálják. 'Az igazság igéje' (Ef. 1,13; Kol.
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1,5; 2 Tim. 2,15) az az ige, amellyel ez az igazságot biblikus
értelemben megteremti. Az igazság ezért nem olyan valami,
amit állítunk vagy tagadunk, amit megértünk vagy tudunk
- az a görög-nyugati igazságfogalom -, hanem olyan valami,
amely beáll és megtörténik." 143
Ezért írja Karl Raliner a Wort und Eucharistie című
értekezésében: „Ha nem akarunk felületesek lenni, ezt az
'igét', mely maga is a szentségi történések között áll, nem
foghatjuk úgy fel, mint egy bármilyen igét; ennek az Isten
tekintélyével kimondott igének kell lenni számunkra. Igének,
amelyet bennünk és általunk maga Krisztus mond ki. Ez,
mivel Krisztusé, hatékony és cselekvő, ami azt jelenti, hogy
jelenlévővé teszi azt, amit kijelent." 144
7.6 Gyakorlati követelmény
Az igehirdetés kegyelemközlő erejének és szentségi
jellegénekatudataalkalmaskiindulópontarra, hogy igehirdetői
hivatásunkat komolyan vegyük, és nívós prédikációkkal az
egyház hitéletét megúj ítsuk ! Híveink gyökértelen vallásossága
ugyanis nemcsak a külső körülményekkel magyarázható.
Nem lehet azt mondani, hogy éppen most van „az az idő,
amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek,
hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak
tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, elfordulnak az igazság
meghallgatásától és mesékre hajlanak." 145 Kétségtelen, hogy
minden korban mutatkoztak és fognak is mutatkozni ilyen
magatartások az emberi életben. Itt ugyanis a kegyelem és a
szabadakarat együttműködésének nagy misztériumával állunk
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szemben. Számunkra a kérdés az, hogy mi adjuk-e „a józan
tanítást", amely elsősorban a szentírásra épít, vagy pedig mi
magunk csiklandozzuk híveink fülét, és mesékre hajlunk? Az
igehirdetés nem mesemondás, hanem tanúságtétel, az igazság
és a kegyelem közlése; a legfönségesebb emberi feladat,
amelyet felelősséggel kell teljesítenünk, „akár alkalmas, akár
alkalmatlan".146 Maga az Úr Jézus mondotta Keresztelő Szent
Jánosról: „Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei
között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál."147 Itt az Úr
Jézus arra célzott, hogy Keresztelő János üdvösségtörténeti
szerepét illetően megelőz minden embert, mert neki jutott az
a megtisztelő feladat, hogy bejelentse a Messiás jövetelét.
Keresztelő Szent János a csúcspontja és beteljesedése az
ószövetségi prófétizmusnak, mert míg a régi próféták csak
jövendöltek a Messiásról, addig Keresztelő János közvetlenül
rámutatott: „Nézzétek, az Isten Báránya! O veszi el a világ
bűneit!"148
Igehirdetői hivatásunkban nekünk is hasonló szerepünk
van Keresztelő Jánoséhoz. Az evangélium hirdetésével
mi is az Úr Krisztus jövetelét készítjük elő. A hívők a mi
igehirdetésünkre fogadják el és tartják meg Jézus tanítását.
Ekkor pedig teljesül Krisztus ígérete: „Aki szeret engem,
megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá
megyünk és benne fogunk lakni.'" 49 Ez az Úr Jézus és az Atya
kegyelmi eljövetele, mely azonban éppen olyan valóság,
mint Krisztus fizikai eljövetele. Keresztelő Szent János
először Krisztus fizikai eljövetelét hirdette, és azután utalt
a kegyelmi eljövetelre. „Tartsatok bűnbánatot, mert közel
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van a mennyek országa."150 A mi prófétaságunk visszautal
Krisztus első fizikai eljövetelére, mely a múltban történt,
fölhív a kegyelmi eljövetelre, mely az igehirdetéssel és a
szentségkiszolgáltatással a jelenben valósul meg, és vágyat
ébreszt a második fizikai eljövetelre, mely az utolsó ítélet
theophániája lesz a jövőben. Ilyen értelemben igehirdetésünk
összefoglal múltat j e l e n t és jövőt, Isten örökkévaló titkainak
hirdetésével az örökkévalóságot beviszi az időbe; az ember
megszentelésével és kegyelmi felemelésével pedig az időt
beleviszi az örökkévalóságba.
Az igehirdetés kegyelemközlő hatásával egyesíti az Isten
és az ember világát, amíg csak mindnyájan „be nem telünk
Isten egész teljességével." 151

""Mt. 5,2.
151
Ef. 3,16-19.

8. Az igehirdetés az Isten országának felépítésében
Isten országát az emberi történelem hordozza. Van
látható és láthatatlan vonása, külső intézmény és belső lelki
birodalom egyszerre. Olyan látható társaság, amelyhez hozzá
kell csatlakozni, de ugyanakkor bennünk is van a kegyelem
formájában. Az igehirdetés is nagyban hozzájárul Isten
országának kiépítéséhez. Szerepe van Isten országa külső
megnyilvánulásában, de belülről is alakítja Isten országát.
Tulajdonképpen Isten országa az igehirdetésben nyer
külső meghirdetést, és csak az közeledhet Isten országa felé,
aki befogadja az igét, és szakít korábbi bűnös életével: „János
fogságba jutása után Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte
Isten országának evangéliumát. Ezt hangoztatta: Az idő
betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az
üdvösség jóhírében." 152
Jézus igehirdetése tehát egy általános fölszólításban
bejelenti Isten országának beköszöntését, mely az ő
személyében elérkezett, és igényt tart arra, hogy mint külső,
látható intézmény, valamint belső kegyelmi közösség az
Istennel beleépüljön a történelembe. Jézus a továbbiakban
az apostolok meghívásával alapozta meg a földi Isten
országának intézményét: „Jöjjetek utánam! - szólt Simonhoz
és Andráshoz - én emberhalászokká teszlek titeket."153 Jézus
tehát igehirdetésével kezdi országának építését, s mikor
később az apostoli igehirdetés hatására az emberek elfogadják
a krisztusi hitet és a keresztséget, akkor „már nem idegenek
és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek
házanépe. Apostolokra és prófétákra (tehát igehirdetőkre!)
alapozott épület lesznek, amelynek maga Jézus Krisztus
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a szegletköve, akiben egybekapcsolódik az egész épület s
emelkedik az Úr szent templomává. Benne épülnek egybe a
hívek is a Lélek által Isten hajlékává." 154
Azonban Krisztus és az apostolok igehirdetése nemcsak
kiindulópontja Isten országának, hanem a szentségek
mellett fönntartója is. Aki az igehirdetés fölhívására, majd
a keresztség fölvételével tökéletes külső és belső beiktatást
nyert Isten földi országába, az egyházba, az csak úgy
maradhat élő és fejlődő tagja ennek az isteni birodalomnak,
ha az igehirdetés és a szentségek állandóan ébren tartják
benne a hitet, reményt és szeretetet. Az isteni erények
gyakorlásával az Isten országához való tartozás tudatosan
elmélyül, és a kegyelem által létrejött személyes kapcsolat
megerősödik: „Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?
Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság,
életveszély vagy kard?... Biztos vagyok ugyanis abban, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem
hatalmasságok, sem magasság sem mélység, sem egyéb
teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van."155 „... Elküldtük
hozzátok Timóteus testvérünket, Krisztus hirdetésében Isten
szolgáját. Erősítsen meg hitetekben és buzdítson, hogy senki
meg ne tántorodjék a jelen szenvedések közt."156
Az igehirdetésnek tehát van a hit és kegyelmi életet
fönntartó szerepe, akárcsak a szentségeknek. Ezért mondja M.
Schmaus: „... az ige és a szentség építőelemei az egyháznak,
Isten népének, mint Krisztus testének."157
Az igehirdetésben elhangzó fölszólítás a hitre és a
megtérésre, mintegy állandósul az egyházi igehirdetésben. Ez
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beletartozik az emberi élet dinamikájába és a fejlődésre való
alkalmasságába. Végső fokon pedig az ember szabadakarata
és a vétkezés állandó lehetősége miatt van ez így. Amint a
bűnbánat szentsége a megtérés állandó lehetőségét nyújtja,
úgy az igehirdetés folytonos fölszólításra vezet a bűnbánat
szentségéhez, ha erre valakinek szüksége van. De ez csak a
negatív oldal. A hit és a kegyelmi élet pozitív fönntartásához,
sőt gyarapításához is hozzásegít az igehirdetés. Szent Pál
említi a Filippiekhez írt levélben, hogy „bízom abban, hogy aki
megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus Jézus napjáig.
Méltányos is, hogy így gondolkodjam mindnyájatokról, akik
osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az
evangéliumot védelmezem és erősítem."158
Az evangélium védelmezése „a gonosz munkásokra, a
megcsonkítottakra" vonatkozik, az evangélium erősítése pedig
a hívekre, akiket mindjobban be kell vezetni Krisztus titkába
és a keresztény élet gyakorlatába.159 Ezért a misztériumok
kifejtése elmélyíti a hitet; a tanúságtétel meggyőző ereje
biztosítja hitünk szilárdságát. Az őskeresztények idejében
sem elégedett meg az egyház azzal, hogy a keresztségre
jelentkezett kateckumenek, vagy megvilágosítandók (fotizomenoi) számára az alapvető hitigazságokat közölje, és lelkileg
fölkészítse őket a keresztség fölvételére (vö. a Symbolum
átadása, a scrutiniumok), hanem a húsvét utáni héten, egészen
fehérvasárnapig, amikor letették a megszentelő kegyelmet
jelképező fehér ruhát, rendszeres oktatásban, katekézisben
részesítette őket. Ebben a misztériumokat még jobban
kifejtették és megvilágították.
Híres Jeruzsálemi Cirill
(+ 386) huszonnégy katekézise, melyeket 348-ban tartott,
többnyire a Szent Sír templomban. Ezek részben előkészítő
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jellegűek, az utolsó öt katekézis pedig a felvett szentségek
(keresztség, bérmálás, eucharisztia) kifejtését tartalmazzák.
Ez utóbbi öt katekézist „katekézis müsztagogikaj"-nak, a
misztériumokba, titkokba beavató oktatásoknak nevezték.160
Az igehirdetés a szentségekkel párhuzamosan építi a
lelkekben az Isten országát és előkészít az Isten színelátására.
Ezért van az igehirdetésnek, miként a szentségeknek is
eszkatológikus, a végső időkre beállított jellege. Amint
a keresztség belevonja a keresztény embert Krisztus
halálának és föltámadásának misztériumába; amint az
eucharisztia áldozata „az Úr halálának a hirdetése, míg el
nem jön" 161 , hasonló módon az igehirdetés is tanúságtétel
Jézus megváltói művéről; haláláról és föltámadásáról, de a
második eljöveteléről is. Ezért „ajánlja Szent Pál a korintusi
hívek figyelmébe az evangéliumot, melyet hirdetett nekik,
akik elfogadták, és szilárdan kitartanak benne. Általa
üdvösségre is jutnak, ha megtartják úgy, amint hirdette
nekik. S az apostol elsősorban azt hagyta rájuk, amit maga is
kapott: Krisztus meghalt bűneinkért, amint az írás is mondja.
Eltemették és harmadnapra föltámadt." Majd mindjárt
hozzáfűzi: „Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt
a halottaiból, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy
nincs föltámadás? Ha nincs föltámadás (mely Krisztus
eszkatológikus megjelenésének lesz az eredménye!), akkor
Krisztus sem támadt föl. Ha pedig Krisztus nem támad föl,
hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek...
Ám Krisztus föltámadt a halottaiból, mint a holtak zsengéje.
Egy ember által jött a halál, egy ember által jött a holtak
föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan
meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek.
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Mindenki, amikor sorra kerül: az első Krisztus, majd azok,
akik Krisztushoz tartoznak, amikor eljön. Azután következik
a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának, miután
megsemmisített minden felsőbbséget, hatalmat és erőt...
Mikor majd minden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti
magát annak, aki mindent alávetett neki. Akkor Isten lesz
minden mindenekben." 162
Majd az apostol egy eszkatológikus titokba avatja a
korintusi híveket: „Nem halunk ugyan meg mindnyájan, de
mindnyájan elváltozunk. - hirtelen, egy szempillantás alatt, a
végső harsonaszóra.. ."163
Tehát az igehirdetés nemcsak Isten üdvtetteinek már
bekövetkezett és elmúlt részére emlékeztet, hanem „a
jövendőt is hirdeti a Szentlélek erejében és megvilágosító
kegyelme által". 164
Amint Isten tudása és elhatározása előtt az ő üdvtetteinek
minden részlete állandó jelenben van, hasonlóképpen válnak
jelenné pneumatikusan az igehirdetés által is Isten üdvtettei,
amelyek történelmileg már a múlté lettek, vagy még csak a
jövő rejti őket méhében.
Ezért az igehirdetés, bár történelmileg az idő és tér egy
meghatározott pontján hangzik el, mégis tulajdonképpen
egy történelem fölötti szó, helyesebben az üdvtörténelem
hatékony szava. A történelem az igehirdetés és annak
elfogadása vagy annak elvetése által üdvtörténetté válik,
a fizikai idő (kronosz) az üdvösség idejévé (kajrosz) vagy
napjává lesz. Ilyen értelemben mondja Jézus: „Bizony, bizony
mondom nektek, aki igémet hallgatja és hisz annak, aki
engem küldött, örök élete van, és nem kerül ítéletre, hanem
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már átment a halálból az életre.'"'165 Vagyis az igehirdetésben
és az arra adott negatív vagy pozitív feleletben dől el az ember
örök sorsa. Tehát az igehirdetés nemcsak meghirdetője, vagy
fönntartója Isten országának, hanem benne dől el annak
végső kialakulása is. Akik hisznek az egyház igehirdetésére
és fölveszik a kegyelmi közösséget Istennel, azok a halálon
keresztül átmennek az Isten kiteljesült országába, akik pedig
nem hisznek az igehirdetésben beköszöntő Isten országa
örömhírének, vagy nem tartanak ki a hitben és a kegyelemben,
azok véglegesen leválnak a halál után Krisztus testéről: ezek
a külső sötétségre jutnak.
Az igehirdetés eszkatológikus sürgető jellege leginkább
a Jelenések könyvében jut kifejezésre: „Jézus Krisztus
kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott neki, hogy
megmutassa szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell
történnie. Elküldte angyalát, s így jelentette ki szolgájának,
Jánosnak, aki tanúságot tesz Isten szaváról és Jézus Krisztus
tanúságáról: mindarról, amit látott. Boldog, aki olvassa és
hallgatja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt,
ami föl van jegyezve benne, mert közel az idő. János a hét
egyháznak, mely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség
attól, aki van, és aki volt és aki eljövendő... Nézzétek, eljön
a felhőkön. Látni fogja őt minden ember, azok is, akik
keresztülszúrták." 166 Majd leírja János apostol, hogy „látta az
Emberfiához hasonlót... Láttára holtan rogyott lába elé. De ő
rátette jobbját és így szólt: 'ne félj, én vagyok az Első és az
Utolsó és az Élő, halott voltam, de most örökkön-örökké élek.
Nálam van a halál és az alvilág kulcsa. Jegyezd föl tehát, amit
láttál: ami jelenvaló és aminek ezután kell megtörténnie.'" 167
'"'Jel. 1,1-7.
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„... Az Úr, a próféta lelkek Istene, elküldte angyalát, hogy
hírül adja szolgáinak, aminek csakhamar meg kell történnie.
'Nézd, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli a könyv
prófétai szavait.'" 168
Azt látjuk ebből, hogy az igehirdetés éppen olyan erővel és
bizonyossággal hirdeti a jövőt, mint a múltat. Isten szemével
nézi és jelenti be az eseményeket. Az igehirdető „mintegy
Istenből beszél'" 69 , s ezért nem jósol vagy találgat, hanem
bejelent.
Szent Pál felfogásában az eszkatológikus jelleg mellett
az is kifejezésre jut, hogy az igehirdetés isteni tekintélyéhez
nem való annak fontolgatása sem, hogy ki hirdeti az igét. Ha
az illetőnek megbízása van Istentől, akkor az igehirdetés a
hallgatók üdvössége szempontjából szinte személytelenné
válik, mert a hallgatók nem válogathatnak az egyes
igehirdetők személye között. Nem tehetik az igehirdetés
igazságainak elfogadását attól függővé, hogy ki hirdeti
azokat: „Senki se kérkedjék tehát emberekkel. Hisz minden
a tiétek: akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár
az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők:
minden a tiétek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az
Istené."170
Az igehirdetésben jelen van Isten összes üdvtette a
hallgatók számára. Az elfogadás esetén maguk a hallgatók
is fölemelkednek a természetfölötti igazságok tér- és
időfölötti magasságába. Amint a hirdetett igazságok tér és
idő fölöttiek, úgy emelkednek azok a hallgatók is minden tér
és idő fölé, akik élettartalmukká teszik ezeket az igazságokat.
Természetes életük ugyan továbbra is evilág törvénye
'""Jel. 22,6-7.
""'2 Kor. 2,17.
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alatt marad, és mindenkinek ki kell várnia a maga „óráját,
amikor eljön számára az Úr". Azonban az igehirdetéssel és a
szentségek kegyelemajándékozásával egy új élet kezdődött
el bennük, amely már csiralétében mindent magába foglal,
ami majd belőle kibontakozik. Ez a megkezdett örök élet,
ez az átjutás (transitus vagy pascha) a halálból az életre, ez
a történelemből való kiemelkedés és Isten országába való
fölvétel. Az igehirdetésben kinyilatkoztatott és föltárult
Isten országa az egyes ember számára akkor teljesül ki,
amikor eljut az üdvösségre. Ebben az állapotban Isten
már igehirdetés nélkül mutatja meg önmagát a boldog
Istenlátásban. Isten közvetlen szemlélete fölöslegessé teszi
az igehirdetést, miként a hitet és a reményt is. De a szeretet
megmarad, melyet ugyancsak az igehirdetés és a kegyelem
keltett föl a földi élet folyamán. így az üdvösség állapotának
bensőséges
Isten-közössége
magában
hordozza
az
igehirdetés kegyelmi hatását. Az az igehirdetés maradandó és
örök értéke, hogy a benne elindított párbeszéd állandósul az
Isten-színelátás és birtoklás bensőséges dialógusában. Ekkor
fogunk megbizonyosodni az igehirdetés isteni eredetéről és
egy örökkévalóságon át tartó szeretet-aktusban folytatjuk az
igehirdetésre adott engedelmes válaszunkat. „A prófétálás
megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is, amikor
azonban eljön a beteljesedés, végetér az, ami töredékes.'" 71
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9. Az igehirdetés és a krisztusi papság
Ha összevetjük az áldozat és a papság lényegét, akkor a
két fogalmat korrelativ fogalomnak szoktuk nevezni. Ezen
azt értjük, hogy a kettőt együtt kell gondolni, mert egymás
nélkül a gyakorlatban nem lehetnek meg. Ahol van áldozat,
ott kell lenni egy Isten számára lefoglalt személynek, aki a
közösség nevében és a közösség helyett bemutatja Istennek, s
ahol van papság, ott vele elválaszthatatlanul össze van kötve
az áldozat is. így van ez az ó- és újszövetségben egyaránt.
De az újszövetségben van a krisztusi papságnak egy sajátos
jellege, mely kiegészíti az ő szerepkörét. Először is, az
újszövetség papsága nem vérségi leszármazáson alapul.,
mint az ószövetség papsága, hanem személyhez szóló isteni
meghíváson: „Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket..." 172 Azután az újszövetségben csak
egyetlen papság van: Krisztus papsága. Akiket a püspök
pappá szentel, az részesedik Krisztus egyetlen papságában. De
éppen ez a dogmatikai tény magyarázza meg az újszövetség
papságának különleges helyzetét az ószövetségi papsággal
szemben. Amint ugyanis Krisztusban a papi és a prófétai
tiszt, tehát az áldozatbemutatói és az igehirdetői jelleg egy
személyben találkozott, úgy a Krisztus papságában részesülő
fölszentelt személy is egyesíti magában ezt a két szerepkört.
A diákonus szentelésének szövege kifejezetten említi:
„Diaconum enim oportet ministrare ad altare, baptizare
et praedicare.173 (A diákonus feladata, hogy szolgáljon az
oltárnál, kereszteljen és igét hirdessen!)
Az igehirdetés lehetősége a szentelésben kapott hatalomhoz
van kötve, de a tényleges gyakorlás engedélye az egyházjogi
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171

Jn. 15,16.
Pontificale Romanum.

rendelkezéseinek tárgya. A Codex Iuris Canonici (CIC) így
határozza meg az igehirdetésre vonatkozó szabályokat:
A katolikus tan hirdetése az egész egyházra nézve a pápát,
saját egyházmegyéjére vonatkozólag pedig a püspököket
illeti meg.174
A püspökök hivataluknál fogva kötelesek az evangélium
hirdetésének feladatát személyesen ellátni, hacsak nincsenek
törvényesen akadályozva; sőt a plébánosokon kívül, más
erre alkalmas személyeket is kötelesek igénybe venni az
igehirdetés feladatának üdvös ellátására.175
Az igehirdetés szolgálatát senkinek sem szabad gyakorolni,
csak annak, akinek a törvényes elöljárótól megadott küldetése
van, vagy aki olyan egyházi hivatalt nyert el, amelyre a szent
kánonok alapján az igehirdetés tisztsége egybe van kötve.176
A hitoktatás is az igehirdetés része. Ez a hitben képzetlen
személyek számára történő igehirdetés. Mindaz, aki köteles
az igehirdetésre, köteles a hitoktatásra is. Kezdetben maguk
a püspökök is tartottak hitoktatást: például Szent Ágoston:
De catechisandis rudibus; Jeruzsálemi Szent Cirill: 23.
Katechésis, stb. A CIC. előírja, hogy a plébános vasár- és
ünnepnapokon a felnőtteknek köteles alkalmas órában és
könnyen érthető módon hitmagyarázó illetve hitelemző
előadást tartani.177
Az igehirdetés és hitoktatás jogi vonatkozásainak bő
kifejtését találjuk Dr. Bánk József püspök úr Kánoni jog című
könyvének második kötetében a 19-30. oldalon.
Az igehirdetés teológiájának szempontjából számunkra
csak az a fontos, hogy az igehirdető a szentelésben elnyert
tanítói hatalma (missio divina) aktualizálást nyer a hivatalos
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elöljáró jogi megbízásával vagy küldetésével (missio
canonica). Az igehirdető az isteni és egyházi küldetéssel
jogilag is beleilleszkedik az egyház tanítói működésébe.
Szolgálatával részese lesz az egyház közvetítő szerepének az
Isten és az emberiség között.
Ha tehát összevetjük az ó- és újszövetségi papságot
az igehirdetés szempontjából, akkor látjuk, hogy az
ószövetségben szétválasztották az igehirdetést az áldozat
bemutatásától. Az igehirdetést az Istentől küldött próféták
látták el, az áldozatbemutatást pedig ugyancsak az Istentől
rendelt ároni papság teljesítette. E kettős szolgálat Krisztusban
egyesült. Akik tehát Krisztus papságában részesednek, azok
szentelésüknél fogva mindkét közvetítői hivatalt elnyerik.

10. A kor követelményeihez alkalmazott igehirdetés
Az igehirdetésnek mindig szem előtt kell tartania a kor
követelményeit. Itt nem arról van szó, hogy a hirdetett
igazságokat a kor ízlésének megfelelően változtatjuk.
A természetfölötti igazság önmagában tekintve mindig
fölötte áll a térnek és az időnek, következésképpen tárgyi
tartalmában független tőlük. Azért mondja Krisztus:
„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."178
Azonban a kinyilatkoztatott igazságok arra vannak hivatva,
hogy az igehirdetés által minden kor minden emberének
szellemi tartalmává váljanak. Ebből következik, hogy a kor
nyelvén kell hirdetni azokat. Faulhabertől való ez a találó
megállapítás: „Vox temporis, vox Dei" (Az idő szava, Isten
szava). A kor követelményeiben tehát az Isten szólítja fel
az igehirdetőket arra, hogy ugyanazokat a kinyilatkoztatott
igazságokat új fogalmazásban, a kor nyelvére fordítva adják
elő. Isten teremtői gazdagságának változatossága ugyanis
nemcsak a természetes rendben, hanem a természetfölötti
rend kozmoszában is érvényesülni akar. Ezért maga Isten
akarja a történelem eszmeáramlatainak változatosságát,
vagy ha úgy tetszik, dialektikáját, hogy az ő igéje minél
változatosabb formában nyerjen megfogalmazást, kihirdetést
és befogadást. így Isten külső dicsősége növekszik és
kiteljesül. Az igehirdetés formai változatossága és tartalmi
azonossága Isten teremtő gazdagságát tükrözi. Ami a
kinyilatkoztatásban tartalmilag örök érték, az az igehirdetés
korszerű irodalmi és művészi előadásában vélik az adott kor
tényleges értékévé.
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Ebből láthatjuk, hogy az igehirdetés sokszor nemcsak
tartalmi szegénysége miatt talál süket fülekre, hanem irodalmi
köntösének kopottsága miatt is. Nemcsak az embereknek, de
Istennek is tartozunk azzal, hogy igéit a legszebb ruhákba
öltöztetve adjuk. így a kor gyermeke előtt rokonszenves
külsőben jelentkezik az örök igazság, és minden bizonnyal
kedvezőbb fogadtatásra is talál. Az evangéliumhoz ugyanis
nemcsak azáltal lesz hűtelenné valaki, ha elferdítve közvetíti
azt, hanem azáltal is, ha nem fordítja le a kor nyelvére.
Szerencsére az evangélium igéi Krisztus szájában már eleve
olyan isteni pedagógiával vannak megfogalmazva, hogy
pusztán irodalmi formája is utolérhetetlen érték. De ez az
isteni adomány még nem menti föl az igehirdetőt a minden
korban sürgető követelmény alól, hogy Isten igéjének
asztalán ízlésesen tálalja föl az evangélium természetfölötti
kenyerét. A művészi megfogalmazás mellett nagyon fontos
az érthetőség, világosság és egyszerűség szempontja. Itt is áll
a szabály: suprema lex salus animarum! (A legfőbb törvény
a lelkek üdve,)Az irodalmi forma szolgálója az igének,
nem pedig fordítva. Egyrészt tehát az irodalmi formának
alkalmasnak és méltónak kell lennie az igéhez, másrészt
azonban nem szabad az igét elnyomnia, hanem inkább
érvényesítenie!
„Az igehirdető ideális alakját az valósítja meg, aki teljesen
benne áll mind a kinyilatkoztatásban, mind az idő sodrában.
Számtalan ember várakozik szenvedélyesen - sokszor az
ellenszenv, a meg nem értés, sőt az ellenség mezében is
- az olyan igehirdetésre, amely lehetővé teszi számára
az evangéliumhoz vezető utat, de anélkül, hogy amellett
érezniük kellene, hogy elvesztik lábuk alól a talajt. Ebben
az értelemben vannak összekapcsolva az evangélium barátai

és ellenségei egy mélyebb szinten. Az igehirdetőnél azonban
ennek az összekapcsolódásnak abban kell megmutatkoznia,
hogy a 'világ' kérdéseit nemcsak megkísérli 'megérteni' és
'megválaszolni', hanem a világban és az emberek között való
bennállását olyan komolyan kell vennie, hogy hallgatósága
kérdéseit, mint sajátját élje át. az evangélium alapján állva
adjon rájuk választ, és oldja meg azokat." n<)
Tagadhatatlan, hogy ez a két világban való osztatlan
bennállás nagy feszültséget visz az igehirdető életébe. De
éppen ez a feszültség adja az igehirdetés életszerűségét.
Krisztusi élet csak ott fakad, ahol az igehirdető egyéni életében
is átéli e két világ feszültségét, és előbb maga szenvedi át az
emberiség közös problémáit az evangéliummal szemben.
Nem véletlen, hogy a konvertita Szent Ágoston közelebb áll
hozzánk egyéniségében és igehirdetésében egyaránt, mint az
egyház életének kezdettől fogva tiszta életű, „problémátlan"
szentjei. Az emberek nem azt kutatják az igehirdetőkben és
a szentekben, ami őket hívővé és szentté teszi, hanem arra
kíváncsiak, hogy hogyan jutottak el a hitre és a szentségre.
Már pusztán lélektani szempontból is több megértés és
szeretet buzog abban az igehirdetőben, aki egyéniségében,
gondolkodásában teljesen a kor gyermeke, és ugyanakkor az
evangélium egyéni feldolgozása által a vajúdó emberiséghez
küldött isteni követ is. így egyéni átélésből tapasztalta az
evangéliumhoz vezető rögös utat. A megtérés lelki folyamata
nála átélt valóság, ezért bizonyos könnyedséggel áll szemben
azokkal a testvéreivel, akik ugyanannak az útnak még csak a
kezdetén állnak. Jellemző erre J. H. Newman élete. Róla írja
Salacz Gábor a „Newmen-Breviárium" bevezetésében: „Nem
volt népszónok, beszédei mégis, bár majdnem mozdulatlan
l7,)
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testtartással olvasta őket. hirtelen hatásúak voltak. Mindenkit
lebilincseltek, fascináló erejük volt." Megkérdezhetjük, hogy
tud-e valamelyik katolikus igehirdető - aki beleszületett a
katolikus egyházba - olyan meggyőző hitvallást tenni az
igaz egyházról, mint éppen Newman, aki hosszas lelki tusa
és vergődés, személyi ellenszenv és bizalmatlanság ellenére
is megtette a nagy lépést: hallgatott a kegyelem csendes
hívogató szavára. Idézzük csak szavait, melyet hetvennégy
esztendős korában, 1 875-ben írt le: „Attól a naptól kezdve,
hogy katolikus lettem, tehát majdnem harminc éven át,
egy pillanatra sem volt kétségem afelől, hogy nem a római
egyház lenne az az egyház, mely az apostolokkal az első
pünkösdkor megjelent, és hogy nem ő lenne a birtokosa az
ígéreteknek. Mint katolikus több megpróbáltatáson mentem
át, mint anglikán, mégsem kívánkoztam egy pillanatra sem
vissza. Sohasem szűntem meg megköszönni Teremtőmnek
kegyelmét, hogy képessé tett a nagy lépés megtételére,
és sohasem éreztetett velem elhagyatottságot Tőle,
szomorúságot, vagy valami belső vallási megzavarodást." 180
íme, csak egy példa arra, hogy a kor problémáit átélő
és az igazságra egyéni vajúdáson keresztül eljutó ember
valami egészen sajátos meggyőző erővel tud szólni korához,
és megértő szeretettel néz vissza a kor gyermekeire, akiket
mint szerető édesanya akar magához vezetni ugyanannak
az igazságnak a birtoklására. Ki milyen árat fizetett az
igazságért, annyira is értékeli azt. És aki nagyon mélyről
jött, annak lelkében örökké élmény és meggyőződés marad
a megtalált evangélium. A kor problémái nem idegen
kérdések számára, hanem a lelkében lehiggadt megoldott
valóságok. Igehirdetésében olyan lelkülettel áll az emberek
'*" Salacz Gábor: Newman-Breviarium. Bp. Szt. Itván Társulat, 1961. 16-17.p

elé, mint maga az Isten, „aki azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére."1 Sl Ebből
azonban nem következik, hogy csak azok értik meg a kor
követelményét, akik súlyos árat fizettek a kor problémáinak
egyéni megoldásáért. De föltétlenül szükséges a meggyőző
igehirdetés életszerűségéhez, hogy az igehirdető eleven
kapcsolatot tartson, és érdeklődést mutasson korának életkérdései iránt. Éber szemmel és aggódó szívvel kell a kor
ütőerén tartania a kezét. Nem szerencsés az az igehirdetői
magatartás, amelyről látszik, hogy biztos kikötőből osztogat
fölényes tanácsot. Az igazi igehirdető benne áll mindkét
világban teljes személyi meggyőződésével: az Isten
világában és a mai ember világában is. Törekvésének oda
kell irányulnia, hogy előkészítse a természetfölötti betörését
a mi világunkba, és ugyanakkor e világ erőit és törekvéseit a
természetfölötti világba építse bele.
Suhard Emmanuel, Párizs bíboros-érseke, 1949. évi
nagyböjti pásztorlevelében, amely A pap a társadalomban
címet viseli, a következőket írja: „Papnak lenni a XX.
Században... azt jelenti, hogy modern szavakra fordítsuk
le az isteni üzenetet." (77. Oldal) Ez a korszerűség vagy a
formákban való alkalmazkodás Szent Pál igehirdetői alapelve
volt: „A zsidók közt zsidóvá lettem, hogy megnyerjem
a zsidókat... A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy
megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem,
hogy mindenkit megmentsek."182
Ha most az általános elvek kifejtése után azt vizsgáljuk,
hogy milyen követelményt támaszt az igehirdetéssel
szemben korunk, akkor a következőket mondhatjuk.
Alapvető szempont, hogy az igehirdető ne moralizáljon
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csupán, hanem a misztériumokat fejtse kis. A merő erkölcsi
ostorozásból még nem születik keresztény élet, de könnyen
adódik a vallástól való elidegenedés. Ha a hívő nem lát mást
a vallásban, mint az erkölcsi parancsok megkötöttségét,
akkor a vallásnak hátat fordít. Pusztán a kötelességre való
figyelmeztetés sohasem lesz a vallás ajánló-levele. Ezért nem
lehet a parancsok megtartását, mint célt beállítani, hanem csak
mint eszközt a célhoz. A parancsok megtartása ui. a legtöbb
esetben áldozatot követel, amelynek meghozatalát sohasem
kívánhatjuk önmagáért! Ha megfigyeljük Szent Péter
vagy Szent Pák igehirdetését, akkor azonnal szembetűnik
alapvető módszerük: Először az üdvtörténet nagy tényeit
fejtik ki, és ezekből vonják le az erkölcsi követelményeket.
Az apostoli levelekben általában jól megkülönböztethető a
dogmatikus rész, melyet követ a morális alkalmazás (Római,
Galata, Efezusi, Kolosszei, Zsidó levelek). Péter pünkösdi
beszédében először a próféták jövendölésére hivatkozva
bizonyította, hogy „az Isten úrrá és Messiássá tette azt a
Jézust, akit a zsidók keresztre feszítettek." 183
Érdekes, hogy maguk a hallgatók kérdik meg Pétertől
és a többi apostoltól: „Mit cselekedjünk hát testvérek?" 184
- mert fájdalom járta át szívüket. Ekkor már egyszerűen
utaltak az apostolok a morális következményre: „Tartsatok
bűnbánatot, keresztelkedjék meg mindegyitek jézus Krisztus
nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek
ajándékát. Az ígéret ui. nektek és fiaitoknak szól, valamint
azoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket meghív
magához Urunk Istenünk."185 A misztériumok hirdetésének
van olyan ereje, hogy már magukban is bűnbánatra és
megtérésre indítanak. Ennek a lélektani ténynek abban
m
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van a magyarázata, hogy a misztériumok hirdetésében
föltárul a vallási érték, és ez válik vonzóvá. A hallgatók
a Szentlélek megvilágosító kegyelmének hatása alatt
megértik, hogy milyen értékektől esnek eL ha erkölcsi síkon
megtagadják Isten barátságát. Az erkölcsi megtérés minden
esetben két valóság meglátásából fakad Isten kegyelmének
indító hatásán kívül: saját nyomorúságunk belátásán és az
elvesztett, de visszaszerezhető érték nagyságán: a tékozló
fiú is így gondolkodott Jézus példabeszédében: „Hány béres
dúskál atyám házában, én meg itt éhen veszek! Fölkelek és
atyámhoz megyek.1,186
Bátran mondhatjuk tehát, hogy korunkban bármennyire
is szükség van az erkölcsi elvek hangoztatására, azonban
ez sohasem lehet elsődleges feladat, még inkább nem
lehet öncél, hanem a misztériumok kifejtésének mintegy
természetes következménye. Szent Pál sem gondolkodott
másként, mert leszögezte: „Nem hamisíthatjuk meg Isten
igéjét, hanem nyíltan hirdetjük az igazságot és ezzel rábízzuk
magunkat minden ember lelkiismeretére Isten előtt."187
A jelenkor második követelménye az igehirdetéssel
szemben a világosság, szabatosság és az egyszerűség.
Lélektanilag ezekre a kellékekre azért van szükség, mert az
igehirdetés tárgya a misztériumok, melyek ismerete nem ad
belső logikai nyilvánvalóságot. A misztériumok elfogadás
után is megmarad a hit homálya, továbbra is „felhő alatt1"
élünk. De vannak a hittitkoknak ésszerű alapjai, amelyek
világos föltárásával könnyíthetünk a hallgatókon. Isten
ugyanis a hit aktusában nem észellenes, vak engedelmességet,
hanem „észszerű hódolatot"188 kíván. Ezért a hallgatóság
""•2 Kor. 4,2.
'"'Róni. 12,1.
'""Conc. Vaticanum I sess. III. Const. De fide catli. D-Sch.: 3016. p

mintegy jogigényt támaszthat az igehirdetővel szemben,
hogy beszéde a világosság, érthetőség és egyszerűség jegyeit
hordozza. Ügyelni kell arra, hogy a misztériumok egymással
is benső kapcsolatban vannak, éppen ezért egyikkel a
másik megvilágítható. Az I. Vatikáni Zsinat is ajánlja ezt a
módszert: „A hittel megvilágosított értelem, mikor serényen,
buzgón és okosan keresi az Istentől adott titkok bizonyos
megértését, akkor azt a leggyümölcsözőbben azoknak a
dolgoknak ismeretéből éri el, melyeket természetes módon
ismer meg: az analógiából, a titkoknak egymásközti és az
ember végső céljával való összefüggéséből." 189 Mivel pedig
- ugyancsak az I. Vatikáni Zsinat alapján - „egyáltalán nem
lehet a hit és az ész között igazi ellentmondás, mert ugyanaz
az Isten, aki a titkokat kinyilatkoztatja és a hitet belénk önti,
adja meg az értelem fényét is az emberi léleknek. Isten pedig
önmagát meg nem tagadhatja, sem igazság az igazságnak
nem mondhat ellen."190 Tehát a misztériumok világában is
vannak olyan természetes igazságok, melyek elfogadhatóbbá
teszik a hittitkokat. Az analógiák segítségével meghúzhatok
azok a logikai szálak, melyek a természetes világból vezetnek
a hit és kegyelem természetfölötti rendjébe, és egyúttal az
analógiák megmutatják azt is, hogy a misztériumok között is
az Örök Bölcsesség észszerű elgondolása érvényesül. Tehát
a misztériumok elfogadásának érdekében a hihetőségük
külső és belső indítékait is fel kell tárnia az igehirdetőnek.
„Hogy egyáltalán a mi hitünk szolgálata az ésszel megegyező
legyen, Isten úgy akarta a Szentlélek belső segítségével
kinyilatkoztatásának külső bizonyítékait, ti. az isteni
tetteket, aminők különösen a csodák és a prófétálások,
összekötni, hogy mikor ezek az Isten mindenhatóságát és
'""Uo. D-Sch : 3017. p.
"" Uo. D-Sch.: 3009. p.

végtelen tudását bőségesen bizonyítják, egyúttal az isteni
kinyilatkoztatás legbiztosabb jelei is legyenek, melyek
mindenki felfogóképességéhez vannak alkalmazva."191
Ebből következik, hogy a misztériumok kifejtésében és
hirdetésében az ésszerűség szempontja sohasem mellőzhető.
Istent ui. a mi eszes természetünknek megfelelő hitbeli
hódolat dicsőíti meg leginkább. Amikor tehát az Isten az
igehirdetés tekintélyi szavára hitet követel, ezt sohasem
kívánja értelmes valónk félre tolásával vagy megtagadásával.
Isten minden természetet úgy akar használni, ahogyan
megteremtette. Az igehirdetés akkor felel meg a jelen
üdvösségrend követelményeinek, ha figyelembe veszi Isten
teremtői elgondolását és az ennek megfelelően létrejött
emberi természetet.
De az egyes emberen túlmenően az igehirdetésnek
figyelembe kell vennie a kor szellemét, igényeit és adottságait
is. A természettudományok gyors fejlődése átalakította egész
világképünket. Ez visszahat magára a teológiára is. Ez a
változás egyben megköveteli azt is, hogy a kinyilatkoztatás
igazságai a megváltozott világképbe illeszkedjenek bele.
Isten kinyilatkoztatott igazságainak közléséhez fölhasználta
az ókor világképét. Kinyilatkoztatását beleágyazta ebbe
a világképbe éppen azért, hogy az akkori ember számára
érthető legyen mondanivalója: a vallási igazság (vö.
teremtéstörténet, Jézus példabeszédei). A vallási igazság, bár
beleépül a kinyilatkoztatás idejének világképébe, ugyanakkor
belsőleg független tőle. Éppen ezért alkalmas arra, hogy
minden kor a maga világképébe illessze bele őket és a maga
nyelvére fordítsa Isten örök igazságait. Ez az igehirdetőtől
kétirányú munkát követel meg. Megkívánja, hogy eljusson
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a vallási igazságok pontos ismeretére, tehát megkeresse az
ókori világképbe beágyazott vallási igazságokat. Majd mikor
eljut azoknak megismerésére, akkor arra kell törekednie,
hogy a mai kor nyelvére fordítsa le azokat. Úgy beszéljen
tehát, mintha Isten neki adta volna a kinyilatkoztatást, és
most a kortársaknak kell hirdetnie Isten mondanivalóját és
akaratát. Jellemző, hogy majd mindegyik próféta megjelöli
igehirdetése elején az időt és az uralkodót, amikor fellépett,
vagy elmondta próféciáit. Ezzel kétségtelenül a történetiséget
akarja jelezni a szent szerző, de meg kell látni a történeti
időpontra való hivatkozás mögött a prófétai igehirdetés
aktualitását és korszerűségét is. A próféta mintegy annak
a belső meggyőződésnek a tudatában beszél, hogy a
kinyilatkoztatás, amit általa Isten ad, vagy az ígéret, amit
általa Isten előre hirdet, éppen most alkalmas a bejelentésre.
Azonban a vallási igazság az idő múlásával nem avul el,
legföljebb a keret és irodalmi forma, amelyben jelentkezett.
Tehát a vallási igazságnak, mely Istentől jött és a miénk lett,
örök érvénye és mondanivalója van. A történelem színpadára
lépő új nemzedékek egyénenként, mintegy „tabula rasá"-k
a hit igazságai számára. Amikor neki a vallási igazságokat
hirdetni kezdik, tulajdonképpen számukra akkor kezdődik
a kinyilatkoztatás. Számukra a vallási igazságok újak,
helyesebben ismeretlenek, bár az egyház régóta őrizte őket.
Az igehirdetőnek aktualitással, korszerűséggel kell hirdetnie
Isten igazságait. Abban a tudatban kell szólnia, hogy Isten
most rajta keresztül adja a hallgatóinak az ő kinyilatkoztatását.
Tudjuk, hogy a kinyilatkoztatás az egész emberiség számára
az utolsó apostol halálával lezáródott. A kinyilatkoztatás
tehát hitletétemény formájában van az egyház kezében,
melyet őrizni és óvni szent kötelessége. De ez csak a negatív

oldal. Ugyanilyen döntő és fontos feladat a kinyilatkoztatást
itt és most aktualizálni. Tehát minden korban az ismeretlen
vallási igazságokat mintegy őjra ki kell nyilatkoztatni. Ezért
van szükség az érthetőségre, a modern stílusra, a kifejező
nyelvre, mert az igehirdetés korszerűsége a mindig érvényes
vallási igazságok elfogadtatása a kor emberével.
Ebbe a gondolatkörbe tartozik az is, hogy az ószövetségi
szentírásnál szövegértelemről és rejtett vagy spirituális
értelemről beszélünk. Ezeken azt értjük, hogy egy
ószövetségi szövegnek kétféle értelme lehetséges. Az egyik
a szorosan vett szövegértelem, mely a szöveg grammatikai
elemzéséből és a szövegösszefüggésből közvetlenül adódik
és a szent szerző illetve a hallgatósága előtt is ismerős.
Azonban Isten fogalmaztathat egy ószövetségi szöveget a
sugalmazás által úgy, hogy az magába rejthessen egy másik
- a szövegértelemtől különböző - értelmet is. Isten későbbi
kinyilatkoztatás által föltárja a szöveg új értelmét. Ez a
lelki vagy rejtett értelem. Úgy foghatjuk föl Istennek ezt az
eljárását, mint a vallási igazság korszerűsítésének tényét.
Isten mindig a végső célt nézi, és ehhez arányítja hozzá az
eszközöket. Az ószövetséget ő maga is átmenetinek akarta,
„mivel a törvény is csak árnyéka a jövendő javaknak s nem
teljes képe a valóságnak."192 Mikor azután az igazi valóság
megjelenik, akkor az ószövetségi szentírás rejtett értelme is
feltárul. A prófétai igehirdetés aktualizálódik egy más, eddig
ismeretlen értelemben. Tehát Isten maga így egy dinamikus,
folyton aktualizálódó igazságok kozmoszának szánta a
kinyilatkoztatást, melynek elterjesztése az igehirdetésen
keresztül történik. A kinyilatkoztatás igazságai, éppen mert
Istenről szólnak, vagy vele függenek össze, tartalmukban
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változatlanok, mint maga Isten. Fennállásuk módja a
tértől és időtől független érvényű. Élettartammá azonban
csak a kihirdetés és az alanyi befogadás által válnak.
Mivel pedig a befogadó alany korának gyermeke, fogalmi
gondolkodása korának eszmeáramlata szerint alakul, ezért az
igehirdetőnek az igazságok megfogalmazását illetően a kor
követelményeihez kell alkalmazkodnia.
10.1 Világosság és szemléletesség az igehirdetésben
„Az emberi értelmet az igazság befogadására alkotta
a Teremtő, ezért bármekkora legyen is az elvakultság, az
igazság világossága a nagyobb erő... Gondolatainkat ze
zsúfoljuk össze nehéz mondatokba, hanem oldjuk fel több,
könnyen felfogható mondatra... A beszédnek olyannak kell
lennie, hogy a hallgatók egyszeri hallásra megértsék, amit
emlékezetükbe akarunk vésni, megjegyezzék; a hallott
igazságot nemcsak értelmükkel, hanem egész lelkükkel
magukévá tegyék... A szemléletesség követelménye az
ember megismerő tehetségének természetéből következik.
Természetének az a kettős volta érvényesül minden
vonatkozásban, szellemi életében is, hogy az ember testből és
lélekből áll. Ismereteinket érzékeink útján szerezzük, a külső
és belső tapasztalat világából. Az értelem fogalomalkotó,
elvonó képessége bármilyen magasra emelkedjék is, az
érzéki világtól teljesen elszakadni nem tud. Legelvontabb
szavainkban is majdnem kivétel nélkül megtaláljuk valamely
érzéki benyomásból alkotott képnek a nyomait.
A két tevékenységnek harmóniája akkor teljes, ha egyrészt
az érzéki benyomásokat a szellem világosságával világítja
át az értelem, másrészt, ha a képzelet az elvont igazságok

kifejezésére megtalálja a megfelelő képet. A szónak tehát
akkor jár el helyesen, ha a már ismert fogalmat valami új
képpel, példával szemlélteti, vagy valamely ismert példából,
vagy szemléltető anyagból új fogalom megismerésére vezeti
hallgatóit.
Mikor a szónok gondolatait képbe öltözteti, testet ad
azoknak, könnyen fölfoghatóvá teszi őket... a képben a
gondolat testet ölt, az igazság kivirágzik...
A szemléletesség eszközei a szóképek, hasonlatok és
példák, vagy a megszemélyesítés. Ügyelni kell arra, hogy
a szemléletesség eszközei ne csak az igazság megértését
szolgálják, hanem keltsenek oly hangulatot, amely a kedélyre
való hatásában méltó kísérője az igazságnak. A kegyelem
értelemmegvilágító hatását hasonlítsuk a naphoz, s ne
magyarázzuk a villanylámpa felgyújtásával.
Nem szabad továbbá megfeledkeznünk arról sem, hogy a
szemléltetés csak eszköz és nem cél, tehát mértéket kell tartani
benne... Kép és fejtegetés váltakozva kövessék egymást,
így megóvjuk hallgatóinkat a fáradságtól, de ugyanakkor
elmélyítjük bennük a vallási igazságok megismerését. S ez
az igehirdetés célja: 'Az örök élet az, hogy megismerjenek
téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél. Jézus Krisztust' (Jn.
17,3)"193
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10.2 VI. Pál pápa tanítása
VI. Pál pápa „Ecclesiam suam" kezdetű enciklikájának az
igehirdetésre vonatkozó irányelveit a következőkben lehet
összefoglalni:
a) Az apostolság és a prédikáció szorosan egymás
mellett áll.
b) A rádió, televízió nem pótolhatják az élőszóval
előadott beszédet.
c) Feladatunk elsősorban az Ige szolgálata
d) A prédikáció ne retorika, hanem igehirdetés legyen.
e) Az Üdvözítő igehirdetéséhez akkor állunk a
legközelebb, ha prédikációnk magán viseli az
egyszerűség, világosság, erő és tekintély jegyeit.

11. Az igehirdetés szentírási szelleme
Az igehirdetés legfőbb forrása a szentírás. Isten személyes
Igéjét nemcsak az emberi test formájában küldte közénk,
hanem megtestesítette azt az írott betűben is. Ez a szentírás.
Nyilvánvaló tehát, hogy aki Isten igéjét hirdetni akarja, annak otthon kell lennie a szentírás világában. így minden
igehirdető „aki jártas a mennyek országának tanításában,
hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed
elő"194
„A világi szónoklat törvényszéki beszéd, vagy politikai
beszéd, az egyházi beszéd pedig a szentírás magyarázata.
Ez volt az egyházatyák korának meggyőződése és Szent
Ágostonnál a hermeneutika és az exegézis jelentette a
doctrina christianá-t, a keresztény tanítást."195
Erre bíztat Szent Jeromos is: „Olvasd a szentírást
gyakrabban, sőt soha le ne tedd kezedből a szent olvasmányt.
Tanuld, amit tanítanod kell."196
Ugyancsak Szent Jeromos beszéli el, hogy „álmában
az örök bíró széke elé került és állása felől kérdezve azt
felelte, hogy keresztény. Az örök bíró szemére lobbantotta;
Hazudsz, ciceroniánus vagy; mert ahol a kincsed van, ott
van a szíved. Reggelre virradva hűséget és szeretet fogadott
a szentírás iránt, amelyet egész életén keresztül fölségesen
megtartott."197
Az igehirdetőnek Szent Ágoston szerint a szentírás
emberének kell lennie („Dvinarum Scripturarum tractator
et doctor")198, s „az ember bölcsen szól több-kevesebb mér194
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tékben aszerint, amint többé vagy kevésbé haladt előre a
szentírás ismeretében.1'199
Aranyszájú Szent János hat évig tanulta a szentírást, s „a
prédikáció az ő szemében elsősorban a szentírás szövegeinek
magyarázata"200 volt. Élesen mondja Sertillanges: „Csak
nagy száj úak és üresfej üek hiszik azt, hogy mindent
megtalálnak önmagukban." 201
A szentírásban oly erővel feszül Isten hódítani kívánkozó
igéje, hogy belőle merítve minden igehirdető megkapja
a tartalmi felvértezést a tanúságtételhez. Ha a szentírás
szövegeit és szavait életre keltjük az igehirdetésben, akkor a
mi szavunk is megkapja azt az erőt, amivel az írás rendelkezik.
Ez pedig „eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál.
Behatol és elválaszt lelket meg szellemet, ízet és velőt. ítél a
szív gondolatairól és érzületéről."202
Igehirdetésünk akkor válik erőtlenné, ha gondolkodásunkat
nem hatja át a szentírás szelleme. De ha valaki a szentírásból
él és a szentírást magyarázza, akkor igehirdetése valóban
a túlvilág üzenetévé válik. Szavai igazi manna lesznek a
hallgatóknak. Nem olyan, mint amit az atyák ettek a pusztában,
és mégis meghaltak. Aki a szentírás mennyei kenyerével
táplálja hallgatóit, az örök életet ad nekik. „Újjászüli őket,
nem veszendő magból, hanem Isten élő és maradandó igéje
által, mert minden test olyan, mint a fűszál és lehull a virág,
de az Úr igéje örökké megmarad. Szent Péter hozzáfűzi: „Ez
pedig az az ige, melyet hirdettek nektek."203
Nagyon ajánlatos hosszabb részeket megtanulni a
szentírásból, és azt, mint a magunk szavát elmondani.
'"Altaner-Hermann: Patrológia, Bp. Szt. István Társulat, 1947. 182. p. 1-cs jegyzet: Lásd: Chrisostomus
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Aranyszájú Szent János mondja Lázárról szóló harmadik
beszédében: „Nem érted, ami a szentírásban van: de hogyan is
értenéd meg valaha, ha még felületesen akarsz beletekinteni?
Vedd a könyvet a kezedbe, olvass el minden történetet, s
azokat, amelyek ismertek, tartsd emlékezetedben s amelyek
homályosak és kevésbé világosak, azokat gyakrabban
olvasd át. S ha a szorgalmas olvasással nem tudsz rájönni
arra, mit mond, menj tanítóhoz, beszélj vele azokról, amik
meg vannak írva, mutass élénk érdeklődést. S ha Isten látja,
hogy te mennyi lelki igyekezetet tanúsítasz, nem veti meg
éberségedet és szorgalmadat. Ha pedig egy ember sem
tanítana meg arra, amit te keresel, ő kétség nélkül fel fogja
tárni előtted. Szeretteim! Ne hanyagoljuk el üdvösségünket.
Mindezeket a mi javulásunkra írták meg, akikhez elérkezett
az idők teljessége. A szentírás olvasása nagy erősség a bűn
ellen; mély szakadék, feneketlen örvény az írások nem
ismerése. Az üdvösség nagy eltékozlása semmit sem tudni
az isteni törvényekből. Ez szülte az eretnekségeket, ez hozta
magával a romlott életet, ez kevert össze-vissza mindent."
A Concilium Toletanum mondja: „A tudatlanságot, minden
tévedés anyját, leginkább Isten papjainak kell kerülniök,
akik a nép tanításának hivatalát elnyerték. A papokat inti
ugyanis Szent Pál, hogy olvassák a szentírást mikor így szól
Timóteushoz: Legyen gondod a fölolvasásra, a buzdításra és
a tanításra; légy állhatatos benne." (Ann. 633).
A szentírás olyan legyen az igehirdetésben, mint az
anyanyelv az idegen nyelven való beszédben. Aki idegen
nyelven beszél, többnyire anyanyelvén gondolkodik. Az
anyanyelven előre kigondolt mondatát fordítja át az idegen
nyelvre. Az igehirdetőnek is a szentírás anyanyelvén kell
gondolkodnia és ezt kell a mai ember nyelvére lefordítania.

A kinyilatkoztatást csak így lehet aktualizálni. Aki szívvellélekkel beleéli magát a szentírás világába, aki a szentírás
szellemében értékeli és ítéli meg a dolgokat, annak mindig
lesz mondanivalója a hívek számára. Igehirdetése „örök
életre szökellő vízforrássá" válik.204
A szentírás szellemétől és tartalmi gazdagságától áthatott
igehirdetés fogja csak eloltani a modern ember igazság utáni
szomjúságát és csillapítani kereső lelkének Isten-éhségét.
Napjainkban értjük meg igazán, amikor igényesebb lelkek
jelentős áldozatot hoznak, hogy tartalmas prédikációt
hallhassanak, Arnos próféta jövendölését: „íme napok
jönnek - mondja az Úr -, és én éhséget küldök a földre. Nem
kenyér utáni éhséget és víz utáni szomjúságot, hanem az Isten
igéjének hallgatására vonatkozó szomjúságot és éhséget." 205
A szentírás gazdag tartalmában és kimeríthetetlen
szemléletességében kétezer éve táplálja a tanító és hallgató
egyházat egyaránt. Sugalmazott valóságában odaállítható
az Istenember és az egyház misztériumának vonalába.
Krisztus az isteni és emberi természet személyes egységének
a misztériuma; az egyház pedig „az ő teste és teljessége". 206
Tehát szintén az isteni és emberi elem egységének a
misztériuma. A szentírás is isteni gondolatoknak és emberi
kifejező formáknak misztériuma. Ez a három misztérium
szoros kapcsolatban van egymással. Egyik a másikat
megvilágítja és áthatja.
Krisztus misztériuma nélkül az egyház érthetetlen. Az
egyház csakis Krisztussal magyarázható, mind létében, mind
pedig működésében, mivel Krisztus benne él és működik
egyházában.
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A szentírás misztériuma sem érthető Krisztus nélkül.
Iréneusz írja: „Ha valaki figyelemmel olvassa az írásokat (itt
elsősorban az ószövetséget!), megtalálja bennük a Krisztusra
vonatkozó nyilatkozatokat és új hivatásának előrejelzését...
Az írásokban elrejtett kincs Krisztus, akit előképek és
példázatok jeleztek. Ezt azonban az ember nem tudja
megérteni, mielőtt nem teljesedett az, ami beteljesedett, ti.
Krisztus eljövetele. Minden jövendölés ugyanis, míg be nem
teljesül, rejtély és talány az emberek számmára. De amikor
eljön az ideje és beteljesedik a jóslat, akkor a jövendőlések
megkapják a világos és biztos kifejtésüket. Ezért mikor
a zsidók még ma is a „törvényt" olvasgatják, ez olyan
számukra, mintha mese volna, nem ismerik ugyanis annak
megfejtését, mivel ez Isten Fiának emberi eljövetelével van
kapcsolatban.
Mikor pedig keresztények olvassák, ez földbe rejtett kincs,
amelyet azonban Krisztus keresztje föltár és megmagyaráz;
gazdagítja az emberi értelmet, bemutatja Isten bölcsességét,
megvilágítja az ember érdekében történt intézkedéseit, előre
ábrázolja Krisztus uralmát, előre hirdeti a szent Jeruzsálem
örökségét."207
Az egyház misztériuma pedig megvilágítja Krisztus és a
szentírás misztériumát. Krisztust az élő egyház teszi itt és
most jelenvalóvá. Hirdeti a tőle kapott tanítást és a szentmise
áldozatában jelenvalóvá teszi megváltói kereszthalálát és
dicsőséges feltámadását (Unde et memores). Az egyház
Krisztus halálának hirdetésével („Valahányszor ugyanis e
kenyeret eszitek s e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek,
míg el nem jön" 1 Kor. 11,26), és áldozatának megjelenítésével
a megváltás gyümölcseit alkalmazza arra a hívő közösségre,
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mely jelen van és tevékenyen bekapcsolódódik a szentmisébe.
A többi szentség fakasztásával is az egyház hatja át Krisztus
kegyelmi erejével a tagjait.
Az egyház teszi érthetővé a szentírás misztériumát is.
Nemcsak annyiban, amennyiben tévedhetetlenül magyarázza,
hanem amennyiben ő mondja meg, hogy mit kell elfogadnunk
szentírásnak. A „sola scriptura" elve tehát lehetetlen. Ha az
egyház nem mondaná meg, hogy mely könyveket értsük
scripturán, akkor nem lenne scriptura, amely egyedül elvezet
a hit és üdvösség teljességére. Ha az egyház tekintélye nem
mutatna rá a kánoni könyvek összességére: „vedd és olvasd",
akkor nem tudnánk, hogy melyik könyveket kell kézbe venni
és olvasni, hogy hitet merítsünk belőle. Ismeretes Szent
Ágoston mondása: „Nem tudnék hinni az evangéliumoknak
sem, ha az egyház tekintélye nem késztetne rá."208
Ha pedig arra figyelünk, hogy a szentírás könyveinek
kánoni meghatározásán tői, még értelmezésre is szorulnak
azok, akkor előáll az az elutasíthatatlan szükségesség, hogy
a szentírás misztériumát az egyház misztériumából értsük
meg.
„Az ősegyház meg volt győződve - írja Schütz Antal -,
hogy az írást a hitszabály, vagyis az élő és tekintély jellegű
egyházi tanítás zsinórmértéke szerint kell értelmezni. Ennek
a meggyőződésének adott kifejezést, mikor eretnekségeket
ítélt el, hisz az eretnekségek valójában hibás szentírásértelmezések voltak... Minden könyv helyes értelmezése
kongeniális értelmezőt követel; ám a szentírással nem lehet
kongeniális az egyes ember, az ő egyéni kötöttségével és
korlátoltságával, hanem csak az Istennek karizmás főiskolája,
az egyház. A protestáns magánolvasás és értelmezés
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elve nemcsak a kinyilatkoztatásnak jár ellenére, hanem
pszichológiailag sem áll helyt."209
Mármost az a kérdés, hogy a szentírás misztériuma milyen
vonatkozásban áll Krisztus és az egyház misztériumával? A
szentírás előre hirdeti az ószövetségben Krisztust, leírja életét
és működését az evangéliumokban, és kifejti tanítását és
velünk való kegyelmi életközösségét az apostoli levelekben;
s előre jelzi végső megdicsőülését bennünk és a világban
az Apokalipszisben. A szentírás mintegy kiteríti, elénk tárja és revelálja Krisztust, tehát kinyilvánítja nekünk szent
személyiségét, hogy hitben és szeretetben szemléljük őt, „aki
van, aki volt és aki eljövendő". 210
S mivel az egész Krisztusba az egyház is beletartozik,
sőt Krisztus az egyházban válik teljessé, ezért a szentírás
reflektorfénye az egyházat is revelálja. Nemcsak olyan értelemben, hogy például az Apostolok Cselekedetei elmondja, hogy miképpen nőtt az első pünkösd kicsiny apostoli
közössége világegyházzá, hanem amennyiben föltárja az
egyház kegyelmi életét és Krisztusban megvalósult, vagy
megvalósulandó megdicsőülését.
„A szentírásban foglalt kinyilatkoztatott igazságok
arra hivatottak, hogy a misztikus test életét részben ezek
táplálják. így a szentírás az egyház számára egységesítő és
éltető elem. Ha az egyház függetleníteni magát a szentírástól,
azt nem tanulmányozná és újból és újból nem merítene
belőle, azt jelentené, hogy lemond életéről és létéről.
Viszont a Szentlélektől adott kinyilatkoztatás csak akkor
válik érthetővé, ha a szentírásból az egyház tanítóhivatalán
keresztül jut a hívőkhöz, nem pedig holt betűiben. A
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kereszténység nem könyvvallás, hanem élő vallás, melyet az
lö tanítás éltet és tart fenn részben a szentírás alapján." 2 "
Mondhatjuk tehát, hogy Krisztus, az egyház és a szentírás
misztériuma koherenciában vannak egymással. Amint a
Szentháromság személyei kölcsönösen áthatják egymást
természetük azonossága és a kölcsönös személyi ismeret- és
szeretetközösségük miatt az isteni lét síkján, hasonlóképpen
Krisztus, az egyház és a szentírás misztériuma is, sokkal gyengébb fokban ugyan, de mégis egy kölcsönös
egymásba-válás vonatkozásában vannak egymással a
teremtett lét síkján. Az Ige személyes egységébe fölvett
krisztusi emberség, a keresztségben Krisztusba betestesült
egyház-tagok s a sugalmazás isteni tényében megnemesült
emberi szó, vagy leírt gondolat, Isten egyetlen kitervelt és
végrehajtott üdvrendjének kegyelmi részvalóságai, melyek
eredetükben és céljukban szorosan kapcsolódnak egymásba.
Ezért az igehirdetés csak akkor illeszkedik bele Isten jelenleg
érvényben lévő és a történelem folyamán megvalósuló
üdvcikonomiájá-ba, „háztartásá"-ba, ha a szentírás kincseiből
merít, ha áthatja annak fönséges szelleme, és kiverődik rajta
az írást sugalmazó Szentlélek kenete!
Ha az egyház fel tud mutatni Aranyszájú Jánosokat
(Chirsostomus), aranybeszédü Pétereket (Crisologus) és
mézajkú doktorokat (Cleirveaux-i Szent Bernát), az csak
azért van, mert ezek az igehirdetők szájukkal, beszédükkel és
ajkukkal a szentírók Istentől sugalmazott igéit tolmácsolták
egyéni megfogalmazásban hallgatóiknak. Aranyszájú Szent
János kétórás beszédeit nemcsak azért hallgatták szívesen
hívei, mert keleti természetük hajlamos volt a miszticizmusra,
hanem azért is. mert megérezték a nagy egyházdoktor tanítása
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mögött a szentírás ízét és zamatját. Ha a szent prédikátor
nem a szentírás szellemében és vértezettségében áll eléjük
kétórás beszéddel, hanem „ennek a világnak bölcsességét és
nem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdeti"212, akkor
aligha nevezték volna őt Arany szájúnak. De ő kiérdemelte
ezt a nevet. Meg kell azonban látnunk, hogy e megtiszteltetés
inkább az igének szólt, amelyek elhagyták ajkát, mint a
beszélő személyének. Akkor is úgy volt, mint mindig: nem
az számított a nép értékelésében, hogy ki beszél, talán még az
sem, hogy milyen ékesszólással játszik a szavakkal, hanem
az, hogy mit mond: a szentírás isteni igéit-e, vagy „e világ
pusztulásra ítélt fejedelmeinek" 213 emberi bölcsességét?!
Ha megkérdezünk embereket, akik ismerik a II. Vatikáni
Zsinat liturgikus konstitucióját: miért olyan élvezetes
olvasmány? - azt hiszem egybehangzó lesz a válaszuk: mert
a szentírás régi kincseiből művészien előhozza mindig új és
időszerű igazságokat...
Ezért „az egyház sohasem mulasztotta el - írja a konstitúció
-, hogy amikor gyermekei összejönnek a Pászka-misztérium
megünneplésére, először fölolvassa 'mind amik róla állnak
az egész szentírásban' (Lk. 24,27), utána bemutassa az
eucharisztiát, melyben 'halálának győzelme és diadala újra
megjelenül' (Cone. Trid. Sess. XVII.) és egyúttal hálát adjon
'Istennek szóval ki nem fejezhető nagy ajándékáért' (2 Kor.
9,15). Krisztus Jézusban, 'az ő dicsőségének dicséretére' (Ef.
1,12) mégpedig a Szentlélek ereje által."214
A szent Zsinat kifejezetten hangsúlyozza, hogy Krisztus
„jelen van szavában, mert ő maga szól, amikor az egyházban
a szentírást olvassák."215
212
215
214
215

1 Kor. 2,7.
Conc Vaticanum II Const. De Sacra Liturgia c.6.
uo. c.7.
uo c. 33.

S az igehirdetés minél többet merít a szentírásból, minél
inkább áthatja az igehirdetőt a szentírás szelleme, Krisztus
annál inkább magáénak tartja azt az igehirdetést, és valósítja
meg misztériumos jelenlétét az igehirdetésben.
De idézzük csak tovább a konstitúciót: „A liturgiából Isten
szól népéhez és benne Krisztus hirdeti most is az örömhírt." 216
„Világosan ki kell tűnnie, hogy a liturgiában a szertartás és a
szó a legbensőségesebben kapcsolódnak egymáshoz. Ezért:
A Szent cselekményekben a szentírás olvasását gazdagabban, változatosabban és hozzáillőbben kell újjáalkotni
(& 1).
Mivel a prédikáció egy része a liturgikus cselekményeknek,
ezért ... a prédikálás szolgálatát hűségesen és pontosan kell
teljesíteni. A beszéd forrása legyen elsősorban a szentírás és
a liturgia, mert az Isten csodatetteinek hirdetése az üdvösség
történetében, más szóval Krisztus misztériumában, mely
mindenkor jelen van bennünk és működik, de elsősorban a
liturgia alkalmával. (& 2).
Elő kell mozdítani Isten igéinek szent szolgálatát a nagyobb
ünnepeket megelőző vigíliákon, esti istentiszteleteken,
litánián, az advent és a szent Negyvennap egyes hétköznapjain,
valamint vasárnapokon és ünnepeken... (& 4).
Hogy Isten igéjének asztalánál minél táplálóbb eledel
készüljön a hívők számára, a Biblia kincsestárát bővebben
kell kitárni úgy, hogy meghatározott számú és leforgása alatt
az egész szentírásnak jelentős és fontos része felolvasásra
kerüljön a nép számára."217
„A homilia magának a liturgiának része, mert ebben a
liturgikus év folyamán a szent szövegekből kifejtik a hit
misztériumát és a krisztusi élet irányelveit: ezért a homiliát a
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Zsinat nagyon ajánlja. Különösen azokban a szentmisékben
nem szabad soha elhagyni - legfeljebb nagyon súlyos okból -,
amelyeket az egész néppel együtt mutatnak be vasárnapokon
és parancsolt ünnepeken.218
A konstitúció egyértelműséggel hangsúlyozza a szentírás
fontosságát az igehirdetésben. Magát az igehirdetést is
fölemeli a liturgikus cselekmények szakrális világába.
Ezzel aláhúzza az igehirdetés dogmatikai jelentőségét. A
liturgia, amelynek szerves része a z igehirdetés, „Krisztus
papi tevékenységének gyakorlása, amelyben érzékelhető
jelek jelzik, de egyszersmind mindegyik a maga sajátos
módja szerint meg is valósítja az ember szentté tevését,
amikor a teljes közös istentiszteletet Jézus Krisztus misztikus
teste, vagyis a Fej és a tagok együtt mutatja be."219 Az
igehirdetés ebben a fölfogásban a maga sajátos módja szerint
megvalósítja az ember szentté tevését. A szentírás szellemétől
áthatott igehirdetés hitet fakaszt a hallgatókban, mely „hit
által Krisztus lakik a szívükben"220, s ezért Krisztus lélekben
lakásának mértékében a hívő ontológiailag szentté lesz.
Amennyiben pedig ezt az ontológiai szentséget és kegyelmi
tőkét a személyiség tudatos cselekvésekké bontja ki,
megvalósul benne az erkölcsi szentség is. Az erkölcsi szentség
megvalósításához az igehirdetés szolgáltatja az indítékokat,
így „„neveli az igehirdetés istenszolgálatra a szenteket,
hogy belőlük fölépüljön Krisztus teste, míg mindnyájan el
nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére
és meglett emberré nem leszünk Krisztus teljességének
mértékében." 221 „Ezért az egyház - írja a konstitúció
- azoknak, akik nem hisznek, hirdeti az üdvösség örömhírét,
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hogy minden ember fölismerje az egyedül igaz Istent és
azt, akit ő küldött, Jézus Krisztust, és így elforduljanak régi
útjaiktól és töredelmesen megvallják bűneiket (Jn. 17,3; Lk.
24,27; Ap. Csel. 2,38). Azoknak pedig akik már hisznek,
újra és újra kell hirdetni a hitet és töredelmet és elő kell
készíteni őket a szentségekre. Meg kell őket tanítani, hogy
megtartsanak mindent, amit Krisztus parancsolt (Mt. 28,30).
Bátorítani kell őket a szeretetnek, az imádságos lelkületnek
és apostolkodásnak minden művére. Az ilyen műveknek kell
nyíltan megmutatniok, hogy Krisztusban hívők már nem e
világból valók, de mégis ők a mindenség világossága s ők
dicsőítik meg az Atyát az emberek előtt."222

Lev. 11.44; 1 Pét. 1,16.

12. A papi életszentség mint élő igehirdetés
Isten bölcs intézkedése folytán a jelen üdvrendben a
szentségek érvényességét és kegyelmi hatását függetlenítette
a kiszolgáltató erkölcsi állapotától. Ezt a hívők üdvösségének
biztosítása érdekében tette. Természetesen az életszentségre
vonatkozó erkölcsi parancs visszavonhatatlanul fönnáll
Isten részéről minden ember felé: „Szentek legyetek,
mert én szent vagyok."223 Fokozottabb mértékben áll ez a
fölhívás szentségek kiszolgáltatóira, akik közvetítenek Isten
és az emberek között. Azonban Isten sohasem köti meg a
szabadakaratot az erkölcsi rossz irányába történő érvényesülés
lehetősége szempontjából. Teremtő bölcsessége nyilvánul
meg abban, hogy a teremtett szabad akaratú emberrel való
együttműködésében tiszteletben tartja annak természetét.
„Isten, mint elő ok - mondja Szent Tamás -, a természetes
és szabadakarú okokat is mozgatja a cselekvésre. Amint a
természetes (ésszel és szabadakarattal nem bíró) okoktól
nem veszi el természetes cselekvéseiket, amikor mozgatja
őket, úgy a szabadakaratú okok mozgatásánál sem szünteti
meg cselekvéseik szabadakaratú jellegét, hanem inkább ő
adja nekik ezt a jelleget. Mindenegyes lényben ui. annak
sajátossága szerint cselekszik Isten."224
Valami hasonló üdvtörténeti rendelkezést láthatunk az
igehirdetéssel kapcsolatban is. Szent Pál írja a filippieknek,
hogy „némelyek ugyan féltékenykedve és vetélkedve hirdetik
Krisztust, mások azonban jó szándékkal... De mit számít
ez? Csak Krisztust hirdessék, bármi módon, akár érdekből,
akár őszinte szándékkal. Én örülök neki ezután is örülni
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fogok."225 Isten tehát minden emberi gyengeség és erkölcsi
fogyatékosság ellenére is eléri célját az igehirdetéssel.
Azonban ez nem jelenti azt, hogy ez az üdvrendi adottság
fölmenti az igehirdetőt az erkölcsi tökéletességre és
életszentségre való állandó törekvés kötelezettsége alól.
„Én is futok - írja Szent Pál a korintusiakhoz -, de nem
céltalanul, mérem az ökölcsapásokat, de nemcsak a
levegőt csapdosva, hanem sanyargatom és rabságba vetem
testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam
érdemtelenné ne váljak."226 Szent Pál magatartásából világos,
hogy az igehirdető egyéni üdvössége van veszélyben, ha
- bár másnak hirdeti az igét -, de maga nem törekszik az
életszentségre. Ezért „aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy
el ne essék."227 De az igehirdető alanyi életszentségére
nemcsak az ő egyéni üdvössége szempontjából van szükség.
Az igehirdető életszentsége elengedhetetlen erkölcsi
követelmény a hallgatók hitelfogadásának megkönnyítéséhez
is. Lélektanilag igen nehéz a hallgatóknak fölülemelkedni
sok igehirdető botrányos életén. Az Úr Jézus céloz arra,
hogy „szükséges ugyan, hogy botrányok forduljanak elő,
de jaj annak, aki botrányt okoz!"228 A botrány a hívők
szempontjából nem a végső rossz, csak az igehirdető számára,
ha nem tér meg. Isten ebből is jót hoz ki, mert nagykorúvá
teszi a hallgatókat a hitben. Ráneveli őket, hogy az igét Isten
tekintélye miatt fogadják be, ne pedig az igehirdető emberi
értékei miatt. Azonban az erkölcsi fogyatékosságot nem lehet
célnak tekinteni ahhoz, hogy Isten érdemszerzőbbé tegye
a hallgatók hitét. Az igehirdető életszentsége tehát mind a
maga, mind pedig a hallgatók szempontjából elengedhetetlen
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morális követelmény. Az igehirdető alanyi életszentsége már
puszta létében is beszédes igehirdetés. Hiszen a tanító jellegű
igehirdetésnek is az erkölcsi állásfoglalás kiváltása a célja. A
jelen üdvrend csúcsértéke az ember oldaláról a kegyelemmel
végrehajtott érdemszerző tett. Isten tehát ezt akarja kicsalni
belőlünk, hogy megkoronázhassa kegyelmi ajándékait
és emberi erőfeszítéseinket önmaga odaajándékozásával
az Isten színelátás és birtoklás boldogságában. Altalános
tapasztalat azonban, hogy sok ember vallási életében inkább
a személyes erkölcsi példa vonzása érvényesül, mint a szó
és a szellem meggyőző ereje. Régi igazság, hogy a szavak
elhangzanak, a példák pedig vonzanak.
Ez azonban nem jelenti az életszentség fitogtatását. Az
igehirdető alanyi életszentségének mintegy háttérnek kell
lennie, amely a személyes garancia az evangélium igazsága
mellett. Ezért mondja az egyház a papszentelés szertartásában
a szentelendőknek: „Legyen a ti tanítástok Isten népének
lelki orvossága, legyen erényeitek illata Krisztus egyházának
gyönyörűsége; hogy igehirdetéstekkel és példátokkal egyaránt építsétek a házat, azaz Isten családját." 229
XII. Pius pápa hangsúlyozza a „Menti Nostrae"
kezdetű enciklikájában (1950. IX. 23.): „A papság csak
úgy tud eredményesen helytállni a mai időkben, s apostoli
erőfeszítésének csak akkor lesz igazán foganatja, ha maguk
a papok az életszentség fényében tündökölnek a nép előtt, ha
valóban méltó 'szolgái Krisztusnak', hőséges 'sáfárai Isten
titkainak' (vö. 1 Kor. 4,1.), serény 'munkatársai Istennek'
(vö. 1 Kor. 3,9.), és minden áldozatra készségesek (vö. 2
Tim. 3,17. c..3).
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...Atyai szívvel buzdítjuk az egyház minden papját:
törekedjék eljutni az életszentségnek arra a magas fokára,
amely a reá bízott szent hivatal eredményes betöltéséhez
elengedhetetlenül szükséges. Kívánva kívánjuk hát, hogy
mindenek előtt a hívő nép vezetői vessék magukat nagy
igyekezettel az erénymagaslatok meghódítására, amelyeknek
birtokában azután a Krisztustól reájuk bízott nyájat is lélekben
megújítják... A papság alaposabb lelki elmélyülését nemcsak
a keresztény társadalom mai válságos állapota követeli meg;
a papok már Istentől kapott hivatásuk belő természeténél
fogva is elkötelezve vannak arra, hogy az életszentségre
állandóan, teljes erejükkel és minden körülmények között
törekejenek." (c.4-6).
„Ez a magas méltóság minden paptól megköveteli, hogy
fölötte őlyos hivatásának teljesítésében rendületlen hűséggel
állja meg helyét. A pap hivatása pedig ez: előmozdítani Isten
dicsőségét a földön és ápolni, növelni Krisztus titokzatos
testét. Szükséges tehát, hogy az életszentség fényében
messze tündököljön és általa 'Krisztus jó illata' (2 Kor. 2,15)
áradjon szét mindenüvé a világon (c.8). Legyen a ti életetek
egészen ment a bűntől és sokkal inkább, mint a hívőké:
'elrejtett Krisztussal az Istenben' (vö. Kol. 3,3). A magasztos
hivatostok követelte erényekkel felékesítve induljatok az
emberek közé a megváltás művének folytatására, melyre a
papszentelésben megbízást kaptatok (c. 10). Ez az a program,
amelynek megvalósítására valamikor önként és oly szívesen
elszántátok magatokat; szentek legyetek tehát, mert - amint
látjátok - szent a szolgálat is, amelyre vállalkoztatok (c.
11). Az életszentségre különös módon el van kötelezve a
pap. Hiszen már belső természeténél fogva is minden papi
cselekmény szükségszerűen erre irányul; ennek szolgálatára

hívta el az isten; ezért ékesítette fel őt kegyelmi ajándékaival
és tüntette ki magasztos hivatalával. Jézus Krisztusnak,
egyetlen. Örök Főpapnak munkatársa ő: Krisztust kell tehát
mindenben követnie és mintáznia, akinek földön-jártában
legfőbb élet-törvénye volt, hogy az Atya iránt kimutassa
lángoló szeretetét és Szívének mérhetetlen kincseit szétossza
az emberek között (c. 13).
íme, Kedves Fiaink, minden erőtökkel azon legetek, hogy
Krisztus életét lemásoljátok, emlékezvén a Mester intelmére:
'Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy
cselekedjetek (Jn. 13,15; c. 16).
Idézzük itt Aranybeszédű Szent Péter intelmeit: „Légy
egyszerre áldozata és papja Krisztusnak; el ne tékozold,
amikkel megajándékozott a Mindenható. Öltsd magadra
Krisztust, legyen mintegy sisakja fejednek; a kereszt legyen
homokodnak pajzsa; kebledet fedezze az isteni titkoknak
tudománya; szünet nélkül az imádság illata lengjen körül;
markold meg erősen a lélek kardját; oltár legyen a szíved;
ezen habozás nélkül áldozd fel testedet Istennek... (Sermo
CVIII: migne, P.L. LII,500)"230
Az igehirdető alanyi életszentsége mellé felsorolunk
még néhány követelményt az igehirdetővel szemben. Ez
az érdekes és szellemes összeállítás közvélemény-kutatás
alapján történt. Balthasar Fischer Die Stimme derer unger
der Kanzel című cikkében adott szót a prédikációt hallgatók
óhajainak. Először a prédikáció formájára vonatkozó
megjegyzéseket gyűjtötte össze:
Nyugodtan készüljetek fel a prédikációra. Ne
higgyétek, hogy a világi nem veszi észre, ha ez nem
történt meg.
Legyetek olyan jók, és negyed óra után hagyjátok
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abba. Hosszabban beszélni nincs semmi értelme.
Ne beszéljetek olyan szörnyű okosan nekünk latin
és idegen szavakkal és absztrakcióval; csak azt
jegyezzük meg, amit szemléletesen magunk előtt
látunk.
Ne beszéljetek teológiai nyelven, amit kívületek
senki sem beszél, de ne is erőlködjetek erőltetetten
modernül beszélni. Beszéljétek az egyszerű,
magvas, pátosznélküli, szentimentalizmustól mentes
mai nyelvet. Ha a mi munkakörünkről beszéltek,
törekedjetek arra, hogy minden stimmeljen.
Hagyjátok el a szárnyaló pátoszt, mindig attól félünk,
hogy üres.
Törekedjetek arra, hogy a prédikációtok áttekinthető és
megjegyezhető legyen, különben a szenteltvíztartónál
már semmire sem emlékszünk.
Ne tegyetek úgy, mintha ti magatok már a keresztény
szentség teljességét elértétek volna. Az olyannak,
akin látjuk, hogy együttkeres, együttszenved, és
együtthibáz velünk, annak szívesebben hiszünk.
Mutassatok megértést a mai világban élő keresztény
nehéz mindennapja iránt.
Majd felsorolja a prédikáció tartalmára vonatkozó
kérelmeket:
Adjatok nekünk Isten igéjének tápláló kenyerét. Aki
éhes (és mi talán éhesebben vagyunk, mint elődeink),
az kenyeret akar, nem kalácsot.
Állítsátok elénk Istennek fönséges képét és Isten
titkainak nagy távlatait.
Lehetőleg keveset tételezzetek fel, különben a fejek
fölött beszéltek.

Világítsatok bele hittel a mai hétköznapjainkba
és hivatásunkba. Fáj nekünk, ha a hivatás szó a
ti szájatokból csak a papi és a szerzetesi hivatást
jelenti.
Helytelenítsétek, ami kifogásolni való van rajtunk,
de ne szidjatok és pattogjatok a szószéken. Mit értek
el: akiket illet, megkeményednek; akiknek állítólag
szól: azokban kárörömet kelt; és akiknek nem szól:
azoknak fájdalmat okoz. Tudjuk mi nagyon jók hogy
nem mindig vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk
kellene (és valószínű, hogy nálatok is így van,
hisz' ti is emberek vagyok), de szeretnénk - és ezt
különösen tőletek várjuk -, ne ordítozzatok ránk. Mi
érezni akarjuk, hogy bűneink ellenére is keresztény
méltóságunkat komolyan veszik.
Néha éreztessétek meg velünk, hogy a világegyház
tagjai vagyunk.
Ne törjetek le bennünket, hanem bátorítsatok
minket. Adjatok egy kis vigasztalást, segítséget,
megerősítést, reményt. Hadd örüljünk Istennek és
nagy üdvösségtetteinek." 231
Most eltekintünk az igehirdető személyes tulajdonságainak
részletes kifejtésétől. Ez minden gyakorlati homiletikában
megtalálható (például: Somogyi Antal: Predica Verbum).
E néhány érdekes adat azonban mutatja a mai kor követelményeit. Az óhajok őszinteségében és lényeglátásában
nem kételkedhetünk.
Karl Rahner cikket írt az egyházban fontos szerepet játszó
közvéleményről, melyet részben a hallgató egyház alakít ki.
Ennek figyelembevétele termékeny szempont az igehirdetés
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korszerűsítéséhez, a gazdag személyiségű igehirdetők
képzéséhez. Valójában már Szent Benedek utalt erre a
szempontra, amikor arról intézkedik regulájában, hogy a
testvéreket meg kell hívni a tanácskozásra: „Azért mondottuk,
hogy az apát mindnyájukat hívja meg a tanácskozásra,
mivel gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Úr azt,
ami a jobb."232 A tanító és a hallgató egyház dinamikus
kölcsönhatásában és egymás tökéletesítésében „növekszik
Krisztus teste és építi fel önmagát a szeretetben."233

Regula Sancti Benedicti
Ef. 4,16.

13. Az igehirdetésre beállított aszketikus papi élet
Az apostolok tevékenységének legnagyobb részét az
igehirdetés alkotta. Az Ap. Csel. leírja, hogy „a tizenkettő
összehívta a tanítványok gyülekezetét: Nem volna
rendjén, mondták, hogy az asztalnál szolgáljunk, s közben
elhanyagoljuk az Isten igéjét. Azért testvérek, válasszatok
ki magatok közül hét jó hírben álló, bölcs és Szentlélekkel
eltelt férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig
majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük
magunkat." 234
Az apostolok értékelésében tehát az ige szolgálata és
az imádság állott a központban. Nem lehet ez másként
utódaiknál sem. Az igehirdetés oly fontos és nagy
felkészültséget igénylő feladat, hogy mellette háttérbe kell
szorulnia minden más tevékenységnek. Szükséges, hogy
a papi életnek központi és csúcstevékenysége legyen az
igehirdetés és az áldozatbemutatás. A pap energiájának
legnagyobb részét az igehirdetésnek kell lefoglalnia, mely
a templomi prédikációban, a katechézisben és a gyóntatási
intelmekben valósul meg. A gyóntatásban adott néhány
mondatos intelem ugyanis úgy fogható fel, mint egy
személyhez szóló igehirdetés. A lélek ebben a helyzetében
a leginkább nyitott Isten igéjének befogadására. Ekkor a
gyóntatás nem válik gépies feloldozások sorozatává, hanem
a szellemi és lelki atyaság életfakasztó tevékenységévé. Ott
kell igazán „a szülés fájdalmait elszenvednünk híveinkért,
míg csak Krisztus ki nem alakul bennük."235
A papnak az igehirdetés szükséglete és témái szerint kell
megválogatnia elmélkedésének és olvasmányainak a tárgyát.
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Ezért az aszkézis és önmegtagadás üdvös gyakorlatait
is ennek a fontos papi tevékenységnek a szolgálatába
kell állítania. Amely napokon prédikál a pap, nem is
volna szabad másról elmélkednie, mint igehirdetésének
tárgyáról. Ekkor fog csak igazán megérződni szavain az
egyéni átélés tüze és a személyes szeretet melege. így nem
csupán betanult szöveg elmondása lesz az igehirdetés,
hanem életté váltott meggyőződés és Isten színe előtti
tanúságtétel. Az igehirdetés tartalmi gazdagságának és az
igehirdető irodalmi tájékozottságának növelése érdekében
aszketikus feladattá lehet és kell tenni, legalább a német
nyelv megtanulását, amely nyelven bő teológiai irodalmat
találhatunk. így a papi élet aszkézise beáll az igehirdetés
szolgálatába. Az aszkézisben tehát háttérbe kell szorítani
azokat a gyakorlatokat, amelyeknek nincs pozitív haszna
az igehirdetésre (ételben, italban való túlzó önmegtagadást,
esetleg ostorozást, stb.), és előtérbe kell állítani a sokszor
nehezebb, de gyakorlati haszonnal járó önmegtagadásokat
(nyelvtanulás, olvasmányok, stílusgyakorlatok, stb.). Az
ilyen tárgyú aszkézis nem marad meddő a lelki életre sem.
Ismeretes, hogy Szent Jeromos heves dalmát természetét
kitartó és hosszas nyelvtanulással próbálta leküzdeni, amikor
Antiochiától keletre fekvő Chalcis pusztában élt, mint remete
és a héber nyelvet tanulta.236
Az igehirdetés apostoli szellemének kell áthatnia a pap
úgynevezett „magánéletét" is, amely tulajdonképpen nincs,
mert a pap soha, egy pillanatra sem magánember! Amikor
rokonaival, ismerőseivel, barátaival vagy híveivel egyéni
beszélgetést folytat, akkor is papnak és igehirdetőnek kell
lennie. Ezen nem fanatizmust, erőszakosságot vagy valami
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megszállottságot értünk, amikor szinte rögeszmévé válnak a
vallási dolgok. Csak arról van szó, hogy az egyéni beszélgetés
közvetlenségében bölcsen és tapintatosan irányítsa a
beszélgetés fonalát a vallási igazságok felé, szelíd fénnyel
és valami túlvilági légkörrel töltse meg a társalgás szellemét,
így az emberekkel való érintkezés a mennyország földi
tükörképe lesz, a szentek Istenben megvalósuló egységének
itt a földön kezdődő állapota. A gondolkozásunk legméltóbb
tárgya ui. Isten és a vele kapcsolatos dolgok, s ami a
mennyország Isten-közösségében megvalósul, azt már a
zarándok állapotban el kell kezdeni; mert a végső cél állapota
a földi felkészültség fokától függ. A túlvilági boldogságunk
Isten közvetlen megismeréséből és szeretetéből forrásozó
dialógus lesz, amely párbeszéd anyanyelvét a földi élet
próbaidejének iskolájában tanuljuk meg. Az igehirdetés
összes formáinak tehát az a végső célja, hogy az emberek
elkezdjék az Istennel való párbeszédet és fölvegyék a vele való
kegyelmi kapcsolatot. „Isten azért tett papokká egyeseket,
másokat pedig apostolokká és prófétákká, evangélistákká
vagy tanítókká (tehát igehirdetőkké!), hogy istenszolgálatra
neveljék a szenteket, vagyis a keresztényeket, és fölépítsék
Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitnek és
Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberé nem
leszünk Krisztus teljességének mértékében. Akkor igazságban
fogunk élni és szeretetben teljesen egybe fogunk nőni a
fővel: Krisztussal. O az, aki az egész testet egybekapcsolja
és összetartja, a különböző ízek segítségével és minden tag
arányos együttműködésével. így növekszik a test és építi fel
önmagát a szeretetben."237
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14. Az igehirdető és a hallgatók viszonya
Elérkeztünk az igehirdetés teológiája dogmatikai hátterének eléggé vázlatos kifejtése során ahhoz a ponthoz,
ahol szükséges néhány szót szólnunk az igehirdető és a
hallgatók viszonyáról is. Az igehirdetés kegyelmi hatása a
hallgatókban bontakozik ki, s ezért az ige hallgatóit is be
kell venni e dogmatikai tárgyalás körébe. Ezt a viszonyt
interszubjektivitásnak nevezhetjük. Az igehirdetés ugyanis
Isten személyekhez szóló üzenete, s ezért föltételezi a
hallgatók lélektani figyelembevételét.
Igehirdetésünk gyakorlatilag megkeresztelt
emberek
körében hangzik el, akik a keresztség szentségében
elnyerték a fogadott fiúság kegyelmét, az isteni és erkölcsi
erényeket, a Szentlélek hét ajándékát és a Szentháromság
bennünk-lakását. Az igehirdetésnél tehát ezekkel a kegyelmi
tényekkel számolnunk kell. Az ige hallgatói azonban
nem mindig vannak tudatában e kegyelmi adottságoknak.
Ezért az igehirdetésnek arra kell irányulnia, hogy ez a
kegyelmi fölszereltség tudatossá váljék a hallgatókban és
kibontakozást nyerjen a gyakorlatban. Az igehirdetés alakítja
a keresztségben kapott csira-hitet személyes meggyőződéssé,
a reményt Istenbe vetett bizalommá, a szeretet elven én-te
közösséggé. Az erényeket készségekké edzi, az ajándékokat
személyi tulajdonná fogadtatja és a Szentháromság bennünklakását állandó állapottá érleli.
A hallgatók úgy tekinthetők, mint Isten szántóföldje,
amelybe az igehirdető elveti Isten igéjének magjait. E
magok bennük csíráznak ki és szöknek szárba, az egyéni
elfogadás és tudatos közreműködés mértékében. Éppen
ezért a szántóföld hasonlatot nem szabad egyoldalúan

csak sztatikusan felfogni, mert Krisztus hasonlatainak nem
minden részletét kell konkrét valóságra alkalmazni. Mivel
a hallgatók esetében élő személyekről van szó, ezért a
személyiség eleven bontakozásának a fényében kell látnunk
azt a „szántóföldet" 238 , ahova Isten igéit elvetjük. Tehát
a személyiség bontakozásának
természeti
folyamatában
állnak előttünk az ige hallgatói. Ez a bontakozás pedig
az igazság keresése és az értékek fölismerése jegyében
áll. Az igazságkereső értelem és a boldogságvágyó akarat
tájékozódik a vallási értékek felé az ige hallgatóiban. Ezért
az igehirdetés kegyelmi hatása csak akkor van biztosítva
bennük, ha a vallás tanítása és követelménye pozitív
kifejtésben, vonzó formában jelentkezik számukra. Szent
Ágoston úgy fejezi ezt ki, „hogy az igazság feltáruljon,
tetszést találjon és cselekvésre indítson: út Veritas pateat,
placeat et moveat." 239 Az igazság föltárulásában jelentkezik
az érték, a tetszésben az esztétikai szépség, az indításban
a kötelezettség. Azonban a helyes rendet nem szabad
fölcserélni, mert különben lélektani akadályokba ütközünk
a hallgatók részéről. Az igehirdetésben nem lehet elsősorban
és állandóan az erkölcsi kötelezettséget hangsúlyozni, mert
ez elidegenít a vallásos élettől. A szellemi tartalom adagolása
és az eszmény megcsillogtatása teszi lélektanilag érthetővé
és elfogadhatóvá a vele járó kötelezettségeket. E módszer
tekintetében is Jézus Krisztus az örök példakép. Hegyi
beszédében először a boldogságról beszél, mely a messiási
ország javainak a birtoklását jelenti, s csak később tér át
a lélekalakítás és erkölcsi követelmények tárgyalására.240
Az igehirdetőnek tehát alkalmazkodnia kell ehhez az isteni
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rendhez, melyet a teremtő akart és megvalósított a zsoltáros
szerint:
„Az Úr a lakhelyéből letekint:
ember fiait látja mind.
Laka helyéről szeme fogja át
a földnek minden lakosát.
Mindüknek ő formálta szívüket,
ismeri minden tettüket."241
Ha egyszer Isten az emberi lelket ilyen törvényszerűségek
hordozójává tette és maga is példát mutatott, hogy kész
alkalmazkodni a hallgatók lelki törvényeihez, akkor ezen a
síkon is fönnáll a Krisztus-követés igénye az igehirdetőkkel
szemben.
Erre a szempontra különösen napjainkban kell élénken
felfigyelni. Az erkölcsi süllyedésnek részben a vallási
tudatlanság az oka. A fölemelkedés lehetőség tehát a vallási
műveltség terjesztésével kell kezdeni. S ebben az apostoli
munkában kiemelkedő szerepet kap az igehirdetés. Először
vallási tartalmat kell adni az életnek, hogy az emberek
elinduljanak az erkölcsi naggyá levés útján...
Az igehirdetés teológiájának kidolgozása ehhez a
feladathoz akar hozzájárulni. Mi magunk is csak akkor
tudjuk tartalmassá tenni igehirdetésünket, ha világosan látjuk
annak dogmatikai hátterét és Isten országa felépítésében
központi jelentőségét. Vállalnunk kell tehát az igehirdetés
áldozatát, amely a maga idejében biztosan megtermi
kegyelmi gyümölcseit. "„ papok - írja Szent Pál Timóteushoz
-, akik elöljárói tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést
érdemelnek, főképpen, ha az igehirdetésben és a tanításban
fáradnak."242
„Isten pedig, minden kegyelemnek szerzője, aki rövid

szenvedés után Jézus Krisztusban örök dicsőségre hívott meg
minket, maga készít majd föl, maga erősít, izmosít és szilárdít
meg. Neki legyen dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké.
Amen."243
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