
XIII.
Az egyház az ipari társadalomban

Korunkat sokszor neveztük már az elvilágiasodás korának. Szekula-
rizált ember alatt olyan embert értünk, akinek a számára teljesen kö- 

zöm bössé vált az Isten. Szekularizált világ alatt olyan világot, mely 
gondolkodásában és cselekvésében függetleníti magát Istentől. Talán 
mélyebben megértjük korunkat ebben a vonatkozásban is, ha figyelünk az 
iparosodás jelenségére, s nem  húnyunk szemet ama tény előtt, hogy a 
társadalom egyre inkább      ipari társadalommá válik.

M it jelent ez? Bomlanak a régi közösségi Normák: családi közösség, 
lakóhely szerinti közösség, /falu, város/, születési vagy hivatási ren
deken alapuló közösség. S helyükbe új közösségként jelentkezik egyre 
intenzivebben és életet formálóbban a munkahelyi közösség. Az ipari 
társada lomban az üzem már nem pusztán munkahely, hanem társadalmi erő
központ, s az ott dolgozó emberek egész életére roppant hatással van, 
Együtt dolgoznak, együtt mennek szinházba, együtt töltik szabadságukat 
az  üzemi üdülőben, a talán napi szabadidejüket is az üzemi klubokban. 

    Mit jelent ez a tény az egyházra, közelebbről a gyülekezeti közösség 
re nézve mindeddig   s talán még ma is az ú.n. paróchiális forma 
jellemzi. Paróchia azt jelenti: par oikia, lakozás a templomo  mellett.
A lakóhely közepén o tt áll a templom. Reggel innen indultak munkába az 
emberek, este   oda tértek vissza, vasárnap szinte egész nap egész család 
jukkal együtt ott voltak. A templom mellett lakik a lelkész, s oda 
v árja az embereket  minden ú.n. lelki vagy egyházi ügyben. Hogy ez a 
f orma világszerte válságban van, ez nem azt jelenti, hogy mindenestül 
halálra van itélve, de azt mindenesetre kötelességünkké teszi, hogy az 
okokat megértsük és a kivezető utat megkeressük.

Úgy gondolom, könnyen intéznénk el a kérdést ezzel a válasszal: hi- 
itetlenekké lettek az emberek, mélyebbre kell néznünk, az egyik ok az, 
hogy az egyház emberei nagy általánosságban későn ébredtek rá az ipari 
társadalom valóságára, az új társadalomban élő ember új életére, új 
problémaira, s ez az ember némi joggal érezheti azt, hogy az egyház é- 
letének ezen az új és nem problémamentes útján magára hagyta őt.

A másik ok az, hogy - amint emlitettük - a munkahely igényli, igény-
be veszi és kitölti azt az idejét is, ami ezelőtt a családé és a gyü- lekezeté volt. 

Van-e kivezető út? Kétt kezdeményezésről számolunk be.
A z  e g y i k  a francia munkás papok szolgálata volt. Csak "volt", mert 
Róma letiltotta ezt a szolgálatot. De mi is volt ez? Lelkészek - nem is  
kevesen - nem kerestek paróchiát maguknak, hanem beálltak ipari munkás-

jó hazafiak az épitő munkában. Uyganakkor az egyház teljes erkölcsi  
s ú l y á v a l  t á m o g a t j a  a  v i l á g  b é k é j é r e    irányuló törekvéseket is
Az érsek úgy látja, hogy helyes uton járnak, megtalálták helyüket és 
szolgálatukat és sok mindenben, de elsősorban a Krisztusra hagyatkozás
ban jó példát mutathatnak a nyugati egyházaknak.

Theológia és igehirdetés Az észt egyházat elkerülte a racionalizmus
teológiai áramlata, de mély nyomokat hagyott gondolkozásukban és egyhá 
z i  magatartásukban az orthodoxia és a pietizmus. Ennek következtében 
teológiájuk középpontjában a megváltás ténye áll, s az, ami e b b ő l  

kö- vetkezik: a megváltott ember szeretetben gazdag élete.     
Igehirdetésükben is ezt az üzenetet szolgálják. 

Gondoljunk szeretettel észt evangélikus testvéreinkre, tanuljunk 
tőlük,  s igyekezzünk mi is arra, hogy anyagilag önálló, Krisztusra épi 
tő, s megváltás üzenetét meghalló és a kivülállók között Isten dicső- 
ségére  munkálkodó egyház legyünk.  

Dr.K.A.
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ak, együtt éltek társaikkal, teljesen azonositva velük magukat élet- 

formájukban is, küzdelmeikben is, de közben igét hirdetve a mellettük 
kialakuló kis baráti gyülekezetekben, /melyeket az evangtoni egyházi
nagy-gyűlés protestáns területen "para-congregation"-nak, mellék-gyü- 
lekezetnek nevezett/,- lelkipásztori beszélgetések alkalmait  keresve, 
sőt gyóntatva is. A betiltás óta ez a munka összeszűkült, de azért 
még ma is folyik a francia katolikus egyházban.               
  A másik kezdeményezés a nyugat-német evang. egyházban történt 1956- 
ban. A mainz-kasteli egyházkösség ú.n. Gossner-otthonában 13 lelkész 
félévig együttlakott 90 ifjúmunkással, az együttélést társadalmi és 
Lelki közösség értelmében véve, nem pusztán helyileg. A tanfolyam ele- 
jén a lelkészek elméleti képzést kaptak, hogy az ipari társadalom kér- 
déseivel és az ezekből adódó egyházi problémákkal megismerkedjenek.

Az előadások négy csoportra oszthatók:
1. Egyház a modern világban.
2. Az egyház szociális tanitása.
3. Szociológia, gazdaság tan, szakszervezettan
4. Marxizmus.  
 A tanfolyam derekán a lelkészek különféle gyárakban rendes munkás

ként együtt dolgoztak a munkásokkal, semmi kedvezményt nem kérve, ha
nem vállalva bármilyen műszakot és beosztást.

Ezek a lelkészek azt tapasztalták, hogy a munkások közössége szí
vesen befogadta őket, személyüket és munkájukat megbecsülte és szivét 
a beszélgetések         alkalmain őszintén megnyitotta. Azt tapasz
talták, hogy a munkások a lelkészektől a következőket várják:

1. életük, munkájuk megértését. 
2. Velük és céljaikkal való szolidaritást.
3. Egyszerű válaszokat életük kemény kérdéseire. 
4. Szóval és szolgálattal való bizonyságtételt Isten szeretetéről.

—  0 0 0 —   
Milyen következtetéseket  vonjunk le mindebből a magunk számára?
a. Nélkülözhetetlenül fontos, hogy megismerjük azt az ipari társa

dalmat, melyben benne élünk.
b. Sokkal több megértést kell tanusitanunk azok iránt, akik bele

épültek az üzemi közösségbe, s igy kevesebb lehetőségük van a gyüle
kezeti közösségben való részvételre. Bűn lenne őket - helyzetük igazi 
       megismerése és megértése nélkül - hűtleneknek nyilvánitani.

c. Mi nem uralkodó, hanem szolgáló egyház akarunk lenni. Nem vár
hatjuk, hogy az ipari társadalom tagjai alkalmazkodjanak hozzánk, - 
nekünk kell megtalálnunk a szolgálat új formáit.

Mindezt abban a meggyőződésben tesszük, hogy az ipari társadalomban 
elő embern e k   is szüksége van az evangélium mentő és életet újitó ere 
jere. ,   

Dr. K.A.


