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Csendben Isten előtt

Kenyér, rend, haza

„K i gépen száll fölébe, annak térkép e táj”  —  írta Radnóti 
Miklós „Nem tudhatom. . .”  című versében, amelyben utolér
hetetlen hazaszeretettel szólt arról a sokrétű, szétáradó kincs
ről, amely itt rejlik e boldog-szép hazában, s arról, hogy „nincs 
műszer, mellyel mindez jól megmutatható” . Ö csak tudta 
igazán!

Országjáráson többször voltam külföldiekkel, magyaráztam 
hazánk szépségeit Balatontól Hortobágyig, Maros-toroktól Hár- 
mashatárhegyig. Megmutattam, mi a szik a pusztán, kínnal 
bár, de finnre fordítottam a pécsi Zsolnay-múzeumban ezt a 
kifejezést is: „rücskölt bütyök.” Mindig az az ösztönös vágy 
sarkallt, hogy azoknak ,̂ „kik gépen szállnak fölébe”, mutassuk 
meg közelről, földközelből az életünket.

A  finn lelkészcsoporttal valahol Szeged és Kecskemét kö
zött jártunk, s a nyílt országúton megálltunk mozdulni-fújni 
egyet, mert elültük a tagjainkat. Akácok voltak a műút men
tén, s végtelen búzatábla. A  táblát dűlő-út szelte át. Néhány lé
pést mentem rajta s térdre kuporodtam.

—  Mit nézel? —  kérdezte az egyik finn s én abban a pil
lanatban éreztem, hogy még ezt a szót sem tudom igazán meg
mondani neki, hogy „kenyér” .

Hogyan magyarázzam el, hogy messzi gyermekkorom em
léke kényszerített le a földre. Városi gyermek voltam s ha nya
ranta lejutottunk a csabai tanyák közé, nekem a szabadság első 
igazi élménye a végtelen dűlő-út volt, ahol mindkét oldalon 
fejem  fölé nőttek a búzakalászok. Micsoda szabadság volt a dűlő, 
s micsoda rendíthetetlen hatalom, erő és oltalom a rengő búza
tenger!
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Hogyan mondjam meg ennek a szőke, csupa-kíváncsi finn- 
nek, akinek mellén lóg a fényképezőgépe, hogy mi a „durcás- 
kenyér” ! Mert a dűlő-út mentén —  akkor, ötven éve —  volt 
egy tanya. A  tanyán az akácok között egy kenyérsütő kemence 
A  kemence előtt egy Rozi néni. S a Rozi néni kinyitotta a ke
menceajtót, széles falapáttal benyúlt, s mire kihúzta a lapátot, 
rajta piroslott egy malomkeréknyi domború nagy kenyér. Az 
oldala, ahol be volt metszve, aranyló-barnára sült. Ez a rész 
volt a kenyér „durcája” . Rozi néni biztatására letörtem egy 
durcás darabot. Forró volt, s a helyén gőzölgött a kenyér bele. 
Fújtam a falatkát, s egyik tenyeremből a másikba kapkodtam. 
Rozi néni kacagott, a kenyér illatozott, s mire úgy meghűlt, 
hogy számba veh ettem . . .  —  Istenem, nincs a világon olyan 
íz, mint a tanyai kemencében sült friss kenyér durcájának az 
ízel

Ezért nem tudom én csak úgy lefordítani ezt a szót, hogy 
„kenyér” . Nem tudom, mert ez az íz a dűlő-út, a búzatenger, 
maga a szabadság, a kaszasuhogás, a cséplőgép dongása. Ma is 
a számban van ez az íz, s ezt kellene most lefordítanom itt, a 
dűlő-úton kuporogva —  s mert ezt az ízt érzem ma is, benne 
van a magam egész ötévtizedes kurta élete, sőt benne ennek a 
földnek a történelme, a szikre hullott mérhetetlen verejték, 
benne ma már a kombájnok és gépállomások, a traktorok és a 
gyárak, a mai Hortobágy és a mai Dunai Vasmű, a Balaton és 
Tiszapalkonya, az orosházi üveggyár, s az újszegedi strand, ahol 
egykor fűzfabokrok alatt rabló-pandúroztamt, s ma melegvíz
medencék ejtik ámulatba az én messzeészaki barátaimat.

Hogyan fordítsam le ezt a szót, amikor benne van az egész 
új rend, amit egy véres-szégyenletes háború után a verejték
hullató népem teremtett, alkotmányt adván önmagának. S mö
götte ott van, mint valami nyitott szájú kemenceajtó, maga a 
történelem, évszázadok olvasztó izzásával, amely sütött, érlelt, 
míg életté —  kenyérré —  lett ez a világ, a mi világunk, a ha
zánk.

„K i gépen száll fölébe”  —  vajon le tud-e szállni igazán ide 
közénk?

Csendben előtted, Uram, köszönöm a kenyeret, a rendet, a 
hazát.

D. Koren Emil
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H ú s z é v e s  a z  E g y e z m é n y

Megemlékezés az állam és az egyház között 
kötött Egyezmény 20 éves évfordulóján

Felolvasta D. Káldy Zoltán püspök, a? Országos Presbi
térium Budapesten 1968. június 21-én tartott ülésén.

Ez év december 14-én lesz 20 esztendeje annak, hogy az 1948 
december 8-án tartott zsinat által kiküldött bizottság — amelynek 
vezetősége a rangidős püspökbőr és az egyetemes felügyelőhelyettes
ből állott — és a magyar állam megbízottja — aki akkor a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter volt — aláírta a Magyarországi Evangé
likus Egyház és a Magyar Népköztársaság (amely akkor Köztársa
ság volt) között létrejött Egyezményt. A jubileumról megfelelő for
mában fog megemlékezni országos közgyűlésünk ez év decembe
rében tartandó ülésén. Szükségessé vált azonban, hogy országos 
presbitériumunk már most foglalkozzék az Egyezmény 20 éves év
fordulójával, mert az Egyezménynek anyagi vonatkozású szakaszai 
ez év végével lejárnak és ezzel összefüggésben egyházunknak már 
most meg kell tennie néhány olyan lépést, amely előmozdítja, 
hogy az Egyezmény anyagi vonatkozású szakaszainak lejárta után 
is biztosítani tudjuk a gyülekezetek és a felsőbb egyházi szervek 
költségvetésének zavartalanságát. Bizonyos döntésekre van szükség, 
amelyek lehetővé teszik majd, hogy a gyülekezetek az év végén 
tisztán lássák, milyen anyagi forrásokra támaszkodhatnak, amikor 
költségvetéseiket tervezik az 1969. esztendőre.

Mielőtt az anyagi természetű kérdésekre rátérnénk, szükséges
nek tartom, hogy az Egyezmény 20 éves évfordulójáról megemlékez
zünk és ennek nyomán levonjunk néhány olyan következtetést, 
amelyek meghatározzák a jelenben és a jövőben is egyházunk szol
gálatát, államunkhoz való viszonyát és jövőbeli terveit.

Két évtized távlatából, tehát immár bizonyos történelmi távlat
ból újra vizsgálat tárgyává kell tennünk azokat a körülményeket, 
amelyek között 20 évvel ezelőtt az Egyezmény az állam és egyhá
zunk között megköttetett. Az akkor jelentkező problémák és szem
pontok ui. ilyen, vagy olyan formában jelentkeztek később is, az el
múlt 20 esztendőben is és ezeket a problémákat ma is szükséges 
ismernünk egyházunk szolgálatának jó mederben való tartása ér
dekében.
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Történelmi tény, hogy 1948-ban az egyház és állam között létre
jött Egyezmény nagy nehézségek között született meg. Azt is mind
járt ugyancsak történeti tényként állapítsuk meg, hogy a nehézsé
geket nem az állam támasztotta, hanem a Magyarországi Evangélikus 
Egyház akkori vezetősége, de tegyük mindjárt hozzá, hogy ez a 
vezetőség akkor jelentékeny egyházi csoportokra támaszkodhatott, 
ami nem segítette elő az állammal való tárgyalást és a tárgyalá
sok jó eredménnyel való lezárását. Nyíltan mondjuk meg, hogy azok 
a lelkészek, gyülekezeti felügyelők és presbiterek, akik ma félreért
hetetlenül úgy értékelik az Egyezményt, hogy az szükséges volt és 
jól töltötte be az elmúlt két évtizedben szolgálatát — 1948-ban nagy 
többségükben ellene voltak az Egyezmény megkötésének, a maguk 
módján és eszközeivel igyekeztek az Egyezmény létrejöttét meggá
tolni és csak nagyon kevesen voltak olyanok, akik meg voltak győ
ződve az Egyezmény megkötésének szükségességéről, helyességéről 
és jövőbe mutató jellegéről.

Mik voltak azok a szempontok és tényezők, amelyek érvénye
sültek és akadályozó erőként léptek fel akkor, amikor arról volt 
szó, hogy a magyar állam és Magyarországi Evangélikus Egyhá
zunk között létrejöjjön az Egyezmény?

1. Egyházunk —- más magyarországi egyházakkal együtt — 
olyan korszakból érkezett meg egy forradalmi korszakba, amelyet 
gyakran szoktunk „keresztyén kurzus”-nak emlegetni. A két világ
háború között egy ún. „keresztyén Magyarország”  légkörében élt 
evangélikus egyházunk is. Ebben a korszakban az egyházak igény
be vehették és igényelték is az állam segítségét sajátos egyházi cél
jaik elérése érdekében is. Tehát az egyház nemcsak a saját eszkö
zeivel, közelebbről az evangélium hirdetésével és a szentségek ki
szolgáltatásával munkálkodott céljai eléréséért, hanem segítséget 
kért ehhez az államtól is. Az állam a maga eszközeivel gondosko
dott arról, hogy a gyermekek és az ifjúság kötelezően legyen jelen 
a hittanórákon. Segítséget adott a kötelező egyházi adó behajtásá
hoz és még több más egyházi akcióhoz. Ebben a helyzetben, éppen a 
külső támasztékok miatt az egyház elkényelmesedhetett és az ál
lam felé immár jognak tekintette azt, ami pedig nem tartozik az 
állam feladatai közé. Közelebbről, szinte elidegeníthetetlen jogának 
tekintette az egyház a kötelező vallásoktatást és az egyház meg
segítését minden más egyházi cél megvalósítása érdekében. A két vi
lágháború között elfeledkezett egyházunk Luther „két kormány
zásról” szóló tanításáról és arról, hogy egyedül az evangélium ereje 
az, amire támaszkodnia kell céljai elérésében.

A második világháború után, különösen pedig 1948 után az új 
magyar állam a saját ideológiájának alapjára állva, nem tartotta 
feladatának, hogy segítse a sajátos egyházi célok megvalósítását. 
Az új magyar állam nem egyházi, hanem szekuláris alapon kezdte 
felépíteni az új társadalmat. Ebbe az új társadalomba kellett át
lépnie a „keresztyén Magyarországból” érkező egyháznak. Hama
rosan kitűnt, hogy ezt az átlépést az egyház akkori vezetői — kisebb
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véleménykülönbségekkel — úgy képzelték el, hogy a régi társadal
mi rendből „áthozzák”  a régi egyházat az új társadalmi rendbe. 
Vagyis, azt szerették volna, hogy némi kis revízióval az egyház 
ugyanaz maradhat, mint a letűnt társadalmi rendben volt és bizo
nyos javítgatásokkal megtarthatja régi életformáját. Ezzel azonban 
az a kettős tévedés történt, hogy egyfelől az egyház régi életformá
ja már a letűnt társadalmi rendben is tarthatatlan volt, nemhogy 
azt még az új társadalmi rendben is tartani lehetett volna — más
felől az új társadalmi renddel való találkozás nem mehetett vég
be úgy, hogy az egyháznak ne kellett volna levonnia egész ma
gatartására nézve azokat a következtetéseket, amelyek éppen abból 
adódtak, hogy a letűnt társadalmi rendben, összefonódva azzal, 
több területen nem szolgálta annak a népnek a javát, amely most 
átvette az ország irányítását és kormányzását.

Hogy ez mennyire így volt és hogy mennyire nem értette meg 
az egyház vezetősége mindazt, ami 1945-ben történt, jól mutatja az, 
hogy 1947 tavaszán, tehát a második világháború után tartott első 
egyetemes közgyűlésen, az egyetemes felügyelő 1945-öt csak úgy 
tudja jelezni, mint ,,összeomlás” -t. Ugyanakkor panaszolja az egye
temes felügyelő azt a sok „hátrányt” , ami az egyházat érte, töb
bek között az egyházi birtokok igénybevétele stb. Amikor az Egyez
mény megkötésének előkészítésére kormánybizottság alakult és ez 
a bizottság annak elismerését kívánta az egyházi bizottságtól, hogy 
a kormány a szabad vallásgyakorlatot eddig is biztosította és azt 
védelmében részesítette, az egyházi bizottság vezetői azt az észre
vételt tették, hogy ennek kijelentése nem szükséges, mivel a vallás
gyakorlat szabadságát nem a Kormány nyilatkozata biztosítja, ha
nem a törvények és a nemzetközi szerződések és szükségtelen az 
ilyen nyilatkozat azért is, mert „magától értetődő, hogy a Kormány 
a fennálló törvények rendelkezéseit végrehajtani köteles.”  Ebből a 
magatartásból is kitűnik, hogy az egyház akkori vezetői még min
dig a régi társadalmi rendben képzelték magukat, amelyben hiero- 
kratikus magatartással beszélhetnek, megint csak elfeledkezve ar
ról a sok mulasztásról, amely az egyházat a két világháború közötti 
időben terhelte. Azt a vonalat akarták tehát továbbvinni, ami nem 
volt továbbvihető és aminek ideje végleg lejárt.

2. Ugyancsak nehezítette az Egyezmény megkötését az a felfogás, 
amely az új magyar állam vezetőiben ellenfelet és egyben ellenséget 
látott. Mivel a letűnt „keresztyén Magyarország” kormánya támo
gatást adott az egyházi célok eléréséhez, az új magyar állam kormá
nya pedig ezt nem tartotta feladatának, az egyház akkori vezetői és 
jelentékeny egyházi csoportok úgy néztek az államra, mint ellensé
ges hatalomra, amellyel semmiféle egyezkedni valójuk nincsen. Azo
kat, akik mégis a tárgyalásokat és az Egyezmény megkötését javasol
ták, úgy tekintették, mint az evangélium és az egyház ügyének el- 
árulóit. E tekintetben különösen is elölj ártak a hamis pietizmusnak 
a képviselői, akik kezükben a Bibliával ismételten idézgették Pál 
apostol II. Korinthusi leveléből ezt az igét: „Ne legyetek hitetlenek-
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kel felemás igában, mert mi köze van az igazságnak a gonoszsághoz, 
vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? És hogyan egyez
nék meg Krisztus Béliállal? Vagy mi köze van a hivőnek a hitetlen
hez?” Sokan így az ideológiai különbözőség és szemben-állás túlhang
súlyozásába burkolták politikai reakciós álláspontjukat, és mindazok, 
akik — az összefüggésekből kiragadott igéket idézgettek, teljesen 
elfeledkeztek arról, hogy a keresztyén embernek az állami felsőbb- 
séghez való viszonyát és nekik való engedelmességet semmikép
pen nem határozhatja meg az, hogy ez az állami felsőbbség milyen 
etikai, vagy világnézeti alapon áll és még csak arra sem figyeltek, 
hogy Pál apostol Róm. 13-ban egy olyan állami felsőbbség iránt való 
engedelmességre szólította fel a gyülekezetek tagjait, amely homlok- 
egyenest más alapon állt, mint az egyház tagjai és hogy ezt a római 
felsőbbséget merte „Isten szolgájáénak tekinteni. Végzetes téve
dése volt az egyházban sokaknak az, hogy „idegen”-nek tekintették 
a maguk számára ezt az állami felsőbbséget és végeredményben a 
tárgyalások egész folyamán úgy tárgyaltak azzal, mint ellenséggel. 
Ez elsősorban teológiai tévedés volt, de hazafiúi tévedés is, mert 
ugyanakkor, amikor „a keresztyén Magyarország” kormányát, amely 
egy igazságtalan társadalmi rendet tartott fenn és amely háborúba 
kergette ezt az országot, egyáltalában nem tekintették ellenségnek, 
ugyanakkor azt a kormányt tekintették annak, amely évszázados 
igazságtalanságokat igyekezett őszintén orvosolni és egy olyan tár
sadalmi rendet készült kiépíteni népünk érdekeinek és akaratának 
megfelelően, amelyben megszűnnek a társadalmi igazságtalanságok 
és ledőlnek a faji ellentétek falai.

3. Nehezítette továbbá az Egyezmény megkötését, hogy az egy
ház vezetőinek és tagjainak jelentős része — politikai rövidlátás
ból — várta az új magyar állam és társadalmi rend rövid időn belüli 
bukását. Sokan úgy gondolták, hogy a népi állam rövidéletű lesz 
és bizonyos demokratikus változásokkal helyre fog állni a régi rend. 
Ezért értelmetlennek találták, hogy egy olyan Kormánnyal, amely
nek „úgy sincs hosszú ideje” egyházunk Egyezményt kössön. Erre 
várva, sokan úgy gondolták, hogy akik az Egyezményt az állammal 
mégis megkötnék, azokat felelősségre fogják majd vonni az új ál
lam bizonyosra vett bukása után azok, akik ellenezték az Egyez
mény megkötését. Ezeket a hamis váradalmakat különösen is táp
lálták azok a laikus egyházi vezetők, felügyelők, akik nagy földbir
tokokat veszítettek és akik alig várták, hogy a régi világ vissza
jöjjön és visszakapják mindazt, amit elveszítettek. Ezek a rövidlátó 
vezetők természetesen nem gondoltak arra, hogy a történelem sze
kerét visszaforgatni többé már nem lehet és hogy a letűnt „ke
resztyén Magyarország” soha többé vissza nem jöhet, egyszerűen 
azért, mert eljárt fölötte az idő, múzeummá lett és a magyar nép 
túlnyomó többségében azt visszaállítani soha meg nem engedi.

4. Nem kismértékben nehezítette az Egyezmény megkötését az 
a sajnálatos helyzet, hogy az a magyar protestantizmus, amely 
400 éven keresztül olyan sokat szenvedett a római katolicizmustól,
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most — legalábbis egyes vezetőin keresztül — szövetséget kere
sett a politikai katolicizmussal és egységes fellépést kívánt az új 
magyar állammal szemben. Nincs most itt idő arra, hogy a részle
teiben vizsgáljuk meg, hogy a protestáns egyházak néhány vezetője 
és a politikai katholicizmus vezetői hogyan és milyen utakon pró
bálták egymást biztatni és az Egyezmény megkötésétől elállítani, de 
történelmi tény, hogy ilyen akciók folytak. Ezzel egyben kirajzoló
dott a magyar keresztyénségnek egy hamis és veszélyes útja, il
letve annak lehetősége, az ti., hogy az egységet valami ellen akarták 
létrehozni éspedig az új állam és annak társadalmi rendje ellen. 
Ez az egységtörekvés lényegében hitetlenséget takart, mert ez a faj
ta keresztyénség nem merte magát a rra  az Istenre bízni az új törté
nelmi helyzetben, akinek tudtával és hozzájárulásával került a ma
gyar keresztyénség az új történelmi helyzetbe és aki arra hívta el 
ezt a magyar keresztyénséget, hogy bátran álljon rá, mint fundá- 
tumra, az evangéliumra, és felszabadultan szolgáljon azzal annak 
a népnek, amely között él. A Jónás engedetlensége kísértette azo
kat, akik a keresztyén felekezetek egységes fellépésére gondoltak 
az új társadalmi renddel szemben, a helyett, hogy a küldetést vál
lalták volna engedelmesen ebben az új társadalmi rendben.

5. Végül ugyancsak nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 
nyugati országokból jövő propaganda, a megéledő hidegháború és 
az antikommunizmus egyre nagyobb méretű fellépése ugyancsak 
nehezítette az Egyezmény megkötését. Ehhez járult egy teoló
giai tévedések alapján felvirágzó „egyházi hidegháború” , amely 
kész volt „kiadni a Sátánnak” az egész Keletet, a szocialista orszá
gokat és benne azokat az egyházakat, amelyek készek voltak szóba 
állni és együttműködni azokkal a kormányokkal, amelyek nyíltan 
nem-keresztyén alapokon állva kezdtek hozzá az új társadalmi, gaz
dasági és politikai rend kiépítéséhez. Akik utat kerestek az új kö
rülmények közé került egyházaknak és próbálták az egyház szol
gálatára nézve fölmérni az új helyzetet, — ezek előtt a nyugati egy
házi vezetők és teológusok előtt — áruló „kollaboránsok”-ká lettek, 
viszont azok, akik tiltakoztak és ellenálltak, azok voltak a „hű bi
zonyságok” , a bátor hősök, akik csodálatos rendíthetetlenséggel áll
tak ellene a „sátán” kísértéseinek. Hosszú időnek kellett eltelnie ah
hoz, hogy számos nyugati országban felülvizsgálják ezeket a teoló
giai, hitbeli tévedéseiket és meglássák, hogy akik utat kerestek 
az egyház szolgálatának folytatására, éppen azok voltak azok, akik 
a hit bátorságával, türelmével és leleményességével váltak bizony
ságtevőivé annak a Jézus Krisztusnak, aki mindenféle társadalmi 
rendszerben hirdettetni akarja evangéliumát és érvényesíteni akarja 
szeretetét egyházán keresztül.

II.
Ha most valaki azt kérdezi, hogy miért elevenítünk fel 20 évvel 

ezelőtt történt eseményeket és miért hozzuk világosságra az Egyez
mény megkötése körüli nehézségeket, akkor azt kell felelnünk, azért,
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mert ezekből lesz világossá az is, hogy milyen szempontok és mi
lyen erők igyekeztek megakadályozni nemcsak az Egyezmény létre
jöttét, hanem annak megtartását és érvényesítését is az elmúlt 20 
esztendőben. Az az igazság ui., hogy az Egyezmény megkötésével 
nem fejeződtek be a küzdelmek, hanem azok, akik 1948-ban veresé
get szenvedtek, nem nyugodtak bele vereségükbe, hanem különböző 
utakon és különböző módszerekkel igyekeztek téves nézeteiket ké
sőbb is érvényre juttatni. Amikor az egyház új vezetői ismételten 
hangsúlyozták és tanították, hogy az új 'társadalmi rendben nem 
folytathatja az egyház ott az útját, ahol 1945-ben abbahagyta, hanem 
szolgálatának új átgondolására, mondanivalójának megújulására 
van szükség —, mert az egyház sohasem mondhatja azt, hogy vég
legesen birtokolja az igazságot, hanem minden korszakban ezt az 
igazságot újra fel kell fedeznie és újra meg kell érteni, — akkor 
azok, akik még mindig azt gondolták, hogy a régi társadalmi rend
ből egyszerűen „át lehet menteni” az egyházat az új társadalmi 
rendbe, azzal vádaskodtak, hogy mindezt idegen célok érdekében 
tesszük. Ezek a vádaskodók azonban elfeledkeztek arról, hogy az az 
egyház, amely önmagát a kor-áramlatok sodrában rendíthetetlen 
sziklának, tehát isteni üdv-intézménynek tartja, elfelejti, hogy az 
egyház a vándorok népe és azt az állapotot tulajdonítja már most 
magának — ti. a „győzelmes egyház” állapotát —, amely csak 
akkor lesz az egyházé, amikor majd az Ura a végső időben megdicső
íti. A „sziklavár-egyház”  elgondolás táptalaja a megmerevedésnek, 
a politikai-szociális konzervativizmusnak és az élettelen dogmatiz- 
musnak. Pedig egyesek részéről ez kísértett az elmúlt 20 esztendő
ben is.

Ugyancsak nyomon lehet kísérni, hogy az elmúlt két évtized
ben egyesek részéről hogyan jutott érvényre az a téves elgondolás, 
hogy a szocializmust építő magyar állam eleve a „gonosztól”  van. 
Innét érthető, hogy miért kellett annyit vesződni a pietista teológia 
egyoldalúságait képviselő lelkészekkel és gyülekezeti tagokkal, akik 
azt igényelték, hogy egyházunk, annak vezetői, lelkészei, sajtója, rá
diós igehirdetései szinte kizárólag az individuális lelki kérdésekkel 
és az emberek üdvösségével törődjenek és semmiképpen ne „politi
záljanak” , vagyis ne foglalkozzanak olyan kérdésekkel, amelyek 
arra a területre tartoznak, hogy hogyan kell a keresztyén ember
nek élnie és szolgálnia az államban, a társadalomban és az emberi
ség nagy családjában. És nincsenek-e még ma is itt-ott olyan gyü
lekezeti csoportok egyházunkban, akik azzal áltatják magukat, hogy 
ők az „igazi evangélikusok” , akik nem ártják bele magukat „vilá
gi kérdésekbe” .

És hogy kísértett az elmúlt 20 esztendőben egyesek körében 
a Magyar Népköztársaság megbukására való várakozás is, azt leg
jobban és félreérthetetlenül 1956 ősze mutatta meg, amikor is az 
ellenforradalom idején többen nyíltan megmondották az egyházban, 
hogy ők „erre számítottak” , sőt „hamis próféciával” vádolták meg 
azokat az egyházi vezetőembereket, akik éveken keresztül arról
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beszéltek, hogy az új társadalmi rend kiépül, megerősödik és ebben 
az új társadalmi rendben kell az egyháznak a jövőben is szolgálatát 
betöltenie. Még olyanok is voltak, akik nem titkolták, hogy segí
tették előkészíteni mindazt, ami 1956-ban történt. Azt sem lehet tel
jesen kizárni, hogy néhányan még ma is akadnak, akik ilyen fanto
mokat kergetnek.

Talán arról sem kell részletesen beszélnem, hogy a politikai 
katolicizmussal való összefonódás és közös akció gondolata az Egyez
mény megkötése utáni években is fel-felbukkant, aminek a legnyil
vánvalóbb példája megint csak 1956 volt, amikor az evangélikus 
egyház egyik akkori vezetője kapcsolatot keresett azzal a Mindszen- 
tyvel, aki a sokszorosan megítélt múltat akarta visszahozni és az 
uralkodó egyház hangján szólt bele a magyar életbe. Egyesek részé
ről olyan nyomatékosan hangsúlyozott „egység” törekvések mögött 
is — tudva, vagy tudatlanul — nem egyszer jelentkezik az a kon
cepció, hogy „nekünk keresztyéneknek össze kell fognunk” a kí- 
vülvalókkal szemben. Ez a koncepció csak úgy, mint 1948-ban és 
1956-ban, azóta is éppen nem hitet, hanem hitetlenséget takar.

Egyes külföldi egyházi körök ugyancsak igyekeztek megtenni 
mindent azért az elmúlt 20 esztendőben, hogy kifejezzék szimpá
tiájukat azokkal a hazai egyházi emberekkel szemben, akiket ők „el
lenállóknak” tartottak, és rontsák a hitelüket azoknak, akik Isten 
kegyelmében bízva, merték vállalni az élenjárást és az útkeresés 
fáradságos és sokszor népszerűtlen szolgálatát. E tekintetben egész 
könyvekre való anyagot lehetne összegyűjteni külföldi egyházi és 
világi sajtóból, egyházi emberek megnyilatkozásaiból, akik egyér
telműen szegték meg a nyolcadik parancsolatot, amely tudvalevőleg 
így hangzik: „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizony
ságot!” Hogy ez a külföldi dolgainkba való beleavatkozás gya
korlatilag mit is jelentett, azt ugyancsak 1956 mutatta meg, amikor 
nagy-nevű külföldi egyházi férfiak adtak utasítást hazai egyházi ve
zetőknek arra, hogy miképpen hajtsák végre a hatalom-átvételt. Ez 
a belügyeinkbe való beleavatkozás és hidegháborús propaganda az 
utolsó években bizonyos mértékben csökkent és sokan ismerték fel 
külföldi egyházi emberek közül is, hogy nem tettek jószolgálatot 
ez által egyházunknak, és nem segítették azt, hogy egyházunk minél 
előbb megtalálja helyét és jó szolgálatát az új társadalmi rendben.

A tényékhez az is hozzátartozik, hogy 1948-ban, — ha nem is 
olyan sokan — voltak olyan egyházi emberek, akik felismerték a va
lóságos helyzetet, keresték az állammal való egyezménykötés lehető
ségét és vádaskodások közepette is vállalták a felelősségét annak, 
hogy rendeződjék az állam és egyház viszonya, létrejöjjön az Egyez
mény, hogy az elősegítse az egyház és állam egészséges viszonyát. 
Történelmi tény, hogy Mihály fi Ernő országos felügyelő elölj árt an
nak hangsúlyozásában, hogy az állam és egyház viszonyát rendezni 
kell és el kell érni az Egyezmény megkötését. Mihályfi Ernő országos 
felügyelőnek ezt a szolgálatát a Magyarországi Evangélikus Egy
ház nem felejtheti el. De azoknak a szolgálatát sem, akik vele együtt
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munkálkodtak az Egyezmény létrejöttééért. Több fővárosi és vidéki 
lelkésznek ez irányú fáradozásáért egyházunk hálás és hálás is marad. 
Turóczy Zoltán akkori rangidős püspök és Mády Zoltán akkori 
egyetemes felügyelő, az Egyezmény megkötésével és aláírásával, jó 
szolgálatot végeztek egyházunknak. Sajnos későbbi magatartásuk 
több ésetben már nem ebben az irányban haladt.

Az is tény, hogy az elmúlt 20 esztendőben fokozatosan növe
kedett egyházunkban azoknak a tábora, akik az Egyezmény szel
lemében végezték szolgálatukat és akik egyre jobban megbizonyo
sodtak afelől, hogy az Egyezmény megkötése nemcsak szükséges 
volt, hanem az egyetlen lehetséges út volt arra, hogy rendeződjék 
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Népköztársaság 
viszonya és ezen belül biztosíttassék az egyház szolgálatának széles 
medre. Ma már önáltatás nélkül mondhatjuk el, hogy a Lelkészi 
Munkaközösségekben, országos teológiai konferenciákon és más 
együttléteken tisztázódott egyházunk szolgálatának iránya, tartal
ma és módszere és a lelkészek túlnyomó része velünk együtt jár a 
helyes úton. Ezzel együtt teológiailag tisztázódott egyházunknak az 
államhoz való viszonya. E teológiai tisztázódás után is elmondhat
juk, hogy 1948-ban kötött Egyezmény megkötése helyes volt, az 
az Egyezmény jó szolgálatot tett és kiállta az idő próbáját.

III.

Helyesnek bizonyult? az, amit az 1948-ban megkötött Egyezmény 
első szakasza a „mindkét részről óhajtott békesség”  eléréséről mon
dott. Ma már nyilvánvaló hogy káros és teológiailag is megalapozat
lan lett volna, ha evangélikus egyházunk a „békesség-keresése” he
lyett kultúrharcba kezdett volna és ezzel lekötötte volna erejét 
és szolgálatát ezzel a harccal ahelyett, hogy az evangéliumot hir
dette volna és szolgált volna Jézus Krisztustól kapott szeretettel né
pünk között.

Helyes volt az egyház és állam szétválasztása, amelyen végered
ményben az Egyezmény nyugszik. Két évtized teológiai fáradozá
sainak eredményeképpen elmondhatjuk, világos előttünk: az egyház 
feladata az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása, az 
állam feladata pedig az állampolgárok békéjének és jólétének bizto
sítása. Az egyház nem igényelheti az államtól, hogy átvegye az egy
ház feladatát és segítse a sajátos egyházi célok megvalósítását. Az 
egyház nem vonhatja felelősségre és ítélheti el az államot azért, ha 
az nem vállalkozik a Krisztus evangéliumának hirdetésére, hanem 
más világnézet alapon áll és annak a világnézetnek a hirdetője.

Ezzel összefüggésben helyes az Egyezménynek az az elvi alap
ja is, hogy az ún. „ ideológiai különbözőség” ellenére együtt munkál- 
kodhatik az egyház és állam az ország építésében, a nép jólétének 
emelésében, szellemi, anyagi és erkölcsi javainak gyarapításában. 
Ehhez nem szükséges az ideológiának és az evangéliumnak vegyí
tése, sőt egyenesen helytelen az.
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Helyes az Egyezménynek az az elvi alapja, amely szerint az egy
ház kötelességének érzi, hogy a ,.Magyar Köztársaságért, az állam
főért, a kormányért, az egész magyar nép jólétéért és békességéért” 
imádkozzék. Ebben ui. nyilvánvalóvá lesz az, hogy a Magyaror
szági Evangélikus Egyház a maga eszközeivel és módján felelős
séget érez népünk előrehaladásáért és vállalja e tekintetben a reá 
eső munkát.

Mindezek az alapelvek összességükben azt jelentik, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház nem idegen testként akar élni a 
Magyar Népköztársaságban és szocializmust építő népünk között, 
hanem úgy, mint amely az ideológiai különbözőség ellenére is 
együtt kíván működni Kormányunkkal minden olyan munkában, 
amely előmozdítja az ország építését és népünk szebb életét. Ezzel 
párhuzamosan fáradozik egyházunk azért, hogy tagjai hűséges haza
fiak legyenek, akik szíves-örömest teljesítik állampolgári kötelessé
geiket, tudván azt, hogy a társadalom java és előrehaladása az ő 
javukat és előrehaladásukat is szolgálja. Szemben állnak minden 
olyan erővel, amely ezt a társadalmat gyengíteni, fejlődését gátolni 
vagy az lazítani akarja.

Az Egyezménynek ezek és így értelmezett alapelvei olyanok, 
amelyekre a jelenben is és a jövőben is építeni kívánunk és amelyek 
szerint akarjuk továbbra is alakítani az egyház és állam viszo
nyát és népünk között vállalt szolgálatunkat. Sőt ezek az alapelvek 
olyanok, amelyek alkalmasak arra is, hogy tovább gazdagítsák és 
bővítsék az egyház és állam viszonyát a társadalom további fejlő
dése során. Ez azt jelenti számunkra, hogy a 20 évvel ezelőtt kötött 
Egyezmény elvi alapjait ma is érvényesnek tartjuk és a jövőben is 
annak koncepciójában kívánjuk nézni és munkálni az állam és egy
ház viszonyát. És e mögé odasorakozik a hazafiságot a szociaüsta 
perspektívára építő lelkészeink és híveink nagy serege.

IV.

Van azonban az Egyezménynek olyan szakasza is, amely időhöz 
kötött és amely 1968. december 31-vel lejár. Ez a szakasz az anyagi 
kérdésekre vonatkozik. Az Egyezmény szerint ui. államunk 20 esz
tendőre szóló államsegélyt biztosított egyházunknak, azzal, hogy 5 
évenként az államsegély folyósítása 25%-kal csökken. Tehát ez év 
végén az államsegély folyósítása az Egyezmény értelmében meg
szűnik.

Ezzel összefüggésben mindenekelőtt hálás köszönetét kell mon
danunk államunknak, hogy az elmúlt 20 esztendőben nem hajtotta 
végre 5 évenként a csökkentést. Mindössze egy alkalommal érvénye
sített néhány százalékos csökkentést. Így lehetővé vált számunk
ra, hogy éppen a kisebb fizetésű lelkészeinket nem érte hátrány. 
Kormányunknak ezt a megértését és jóindulatát nagyra értékeljük 
és azért hálás köszönetünket fejezzük ki.

Az Egyezménynek azt az elvi alapját, hogy az egyház és ál-
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lám szétválasztását tartja jónak, anyagi vonatkozásban is helyes
nek találjuk. Azt tartjuk egészségesnek, hogy az egyház anyagi te
kintetben is a maga lábán járjon és önmagát kizárólag a hívek ado
mányaiból tartsa el. Az evangélium hirdetésének ez a gyümölcse is 
jelentkezik ott, ahol az egyház meri magát rábízni az evangélium 
erejére. Meg kell azonban mondanunk, hogy az elmúlt 20 esztendő 
nem volt elegendő ahhoz, hogy egyházunk teljesen az önálló háztar
tásra rendezkedjék be. Nehezítette az önellátás teljes vállalását 
egyfelől nagyszámú épületeink karbantartásának nagy költsége, 
nyugdíjasaink ellátása, valamint számos szórványgyülekezetünk 
többfajta szüksége. Jelen pillanatban változatlanul szükségünk van 
Kormányunk anyagi támogatására. Ugyanakkor, amikor tervsze
rűen kell berendezkednünk az önellátásra és e cél elérése érdekében 
a következő néhány évben jól átgondolt és határozott lépéseket kell 
tennünk, azzal a kéréssel kell a Magyar Népköztársaság Kormányá
hoz fordulnunk, hogy egyházunk és államunk között fennálló jó
viszony alapján, részesítse egyházunkat továbbra is államsegélyben 
a jelenleg is érvényes keretek között. Abban a reményben vagyunk, 
hogy Kormányunk az eddig megtapasztalt jóindulattal vizsgálja meg 
kérésünket és segít bennünket abban, hogy anyagi kérdéseinket 
megoldjuk.

Az Egyezmény 20. évfordulóján mélységes hálával köszönjük 
meg Istennek, hogy kegyelméből lehetőséget adott egyházunknak 
a szolgálatra az új társadalmi rendben. Megköszönjük Kormányunk
nak, hogy az Egyezmény szellemében munkálta a maga részéről is 
az egyház és állam jó viszonyát. Örömünket fejezzük ki afelett, 
hogy az egyház és állam viszonya valóban jó, és ez a jó viszony se
gíti népünk javát.

Kérjük a történelem és az egyház Urát, hogy vezesse egyházun
kat Szentleikével a jövőben is és tegye áldottá szolgálatát magyar 
népünk körében.

Budapest, 1968. június 21.
D. Káldy Zoltán 

püspök,
az országos közgyűlés lelkészelnöke
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A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Presbitériumának állásfoglalása az egyház 

és állam között létrejött Egyezmény 20. évfordulóján

i.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 
— a Magyar Népköztársaság és a Magyarországi Evangélikus Egy
ház között 1948. december 14-én megkötött Egyezmény 20. évfor
dulóján — mélységes hálával emlékezik arra, hogy a történelem
nek és az egyháznak Ura emberi eszközök felhasználásával lehetősé
get adott arra, hogy egyházunk megtalálja helyét és szolgálatát 
szocializmust építő hazánkban és annak új társadalmi rendjében. 
A Presbitérium az évforduló alkalmával örömmel állapítja meg, 
hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk a kínálkozó téves utak 
kísértései között Isten Szentlelkének vezetésével azt az utat válasz
totta, amelyen Isten igéjéhez kötötten és népünkhöz való hűségben 
töltheti be Istentől kapott feladatát, úgy, amint azt az 1966. december 
8—9-én tartott Zsinat ünnepélyes nyilatkozata is vallja, hogy ti.: 
„a Magyarországi Evangélikus Egyház a történelmet formáló Isten 
akaratából él a magyar hazában és népe közösségében, ezért a szo
cializmust építő Magyar Népköztársaság törvényes rendjének megbe
csülésével, a megkötött egyezmények szerint a kölcsönös bizalom és 
megértés szellemében végzi igehirdetői munkáját, és szolgáló sze
retettel vesz részt népünk építő munkájában a jobb és emberibb 
életért!” A Presbitérium örömmel juttatja kifejezésre azt a jó ta
pasztalatát, hogy egyházunk tagjai egynek tudják magukat népünk
kel és társadalmunkkal és szívesen munkálkodnak népünk előre
haladásáért és boldogulásáért.

A Presbitérium két évtized távlatából bizonyossággal állapít
ja meg, hogy az egyház és állam közötti Egyezmény megkötése szük
séges és helyes volt, mert ez tette lehetővé az állam és egyház vi
szonyának egészséges alakulását, valamint az egyházi szolgálat med
rének biztosítását. Azt is megállapítja a Presbitérium, hogy az Egyez
mény 20 esztendő alatt kiállta a próbát, és annak elvi alapjai népünk 
életében végbement nagy fejlődés közepette is, valamint az egyház 
szolgálatának az egyházon belüli egyre világosabb megértése folya
mán is — időt állónak bizonyultak.

A Presbitérium megállapítja, hogy az Egyezménynek az a része, 
amely kimondja, hogy az államsegély összege 5 évenként 25 százalék-
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kai csökken, nem került megvalósításra és így egyházunk a teljes 
államsegélyt szinte maradéktalanul megkapta. Kormányunknak ilyen 
módon is kifejezésre juttatott megértéséért és segítségéért az Or
szágos Presbitérium hálás köszönetét fejezi ki.

II.

Az Országos Presbitérium kinyilvánítja, hogy a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház az állam és egyház viszonyában továbbra 
is az 1948-ban megkötött Egyezmény elvi alapján áll és azokat 
a maga számára változatlanul érvényesnek tartja, mert alkalma
sak arra, hogy az egyház és állam között jelenleg is fennálló jó  vi
szonyt tovább mélyítsék. Ez elvi alapoknak megfelelően a Magyaror
szági Evangélikus Egyház az Egyezményben és az állami törvények
ben biztosított lelkiismeret- és vallásszabadság, továbbá az állam és 
egyház szétválasztásának alapján áll, úgy azonban, hogy az ideoló
giai különbözőség fenntartásával nem idegen testként él a Magyar 
Népköztársaságban, hanem együttműködik Kormányunkkal népünk 
nagy építőmunkájában, valamint az emberiség haladásának és bé
kéjének előmozdításában. Egyházunk fontos feladatának tudja, hogy 
tagjaiban erősítse a hazaszeretetei és buzdítsa őket állampolgári 
kötelességeik becsületes teljesítésére.

III.

Az Országos Presbitérium megállapítja, hogy a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház anyagi tekintetben is az állam és egyház 
szétválasztásának elvi alapján áll. Az Országos Presbitérium azt is 
megállapítja, hogy egyházunk ennek az elvnek megfelelően az el
múlt években előrehaladt az önellátás útján, de azt ez ideig nem 
tudta teljes mértékben megvalósítani.

Ezért az Országos Presbitérium azzal a kéréssel fordul a Ma
gyar Népköztársaság Kormányához, hogy a 20 évvel ezelőtt kötött 
Egyezmény elvi alapjainak fenntartása mellett, az Egyezmény 
anyagi vonatkozásainak lejárta után is, áz állam és egyház között ki
alakult jó viszony szellemében továbbra is részesítse a Magyaror
szági Evangélikus Egyházat államsegélyben, a jelenleg érvényes 
kéretek között.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 
újból kifejezi hálás köszönetét Népköztársaságunk Kormányának ed
dig is sokszor megmutatott jóindulatáért és megértéséért.

Az Országos Presbitérium felkéri a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Országos Közgyűlésének elnökségét, hogy ezt az állásfogla
lást és az abban foglalt kérelmet a Magyar Népköztársaság Kor
mányához eljuttatni szíveskedjék.

462



T an u lm án y ok
i'J I I I I I I I I I  l!l 1111II l!l II l!l 11MII11111111111! 111! 11111111 ÚTI 11:111111111111111U1111 111 II Hl I I 11 M IM II

A tudományos írásmagyarázat jelentősége 

a katehetikai munkában

Dr. KURT NIEDERWIMMER bécsi teológiai professzor elő
adása, felolvasta a Lutheránus Világszövetség Kisebbségi 
Egyházainak konferenciáján Budapesten 1968. április 24-én.

Témánk — ha jól látom — gyakorlati, de elvi jellegű is. A szo
kástól eltérően először a gyakorlati vonatkozásokkal szeretnék fog
lalkozni, hogy azután előadásom második részében biztosítsak helyet 
az elvi kérdéseknek. A szokványos sorrend megcserélésére gyakor
lati meggondolások késztetnek. Általában megszoktuk, hogy az elő
adások első felében érdekes, súlyos és differenciáltan megfogalma
zott problémákról hallunk, és jogos kíváncsisággal várjuk gyakorlati 
alkalmazásukat. Sajnos az elvi megállapítások gyakorlati kiaknázá
sát legtöbbször keveseljük. Ezért most inkább a gyakorlati kérdé
sekkel kezdem. Eljárásommal nem keltek majd vérmes reményeket 
és nem kell félnem attól, hogy csalódni fognak. Különben, már ezzel 
az egészen formális megfontolásunkkal is, rátapintottunk az alap- 
problémára — a történetkritikai tudomány és a gyakorlati teológia 
között jelentkező meghasonlásra. Ez a meghasonlás nagy és fájdal
mas. Néhány előadással, a mostani referátum segítségével sem tud
juk egyszerűen felszámolni. De annyit talán elérhetünk — miközben 
fontolgatjuk a dolgokat —, hogy tudatosodik bennünk, hová nyúlik 
a meghasonlás gyökere és miképen tehetnénk valamit megszünteté
sére.

I.

Mi a tudományos egzegézis jelentősége a katehetikai munkában? 
— Ne foglalkozzunk most mindjárt azzal az általános kérdéssel, hogy 
a tudományos egzegézisnek van-e ilyen jelentősége, és mi az, ami 
benne olyan jelentős. Szögezzük le, hogy felelős egyházi katehetikai 
munkát tudományos egzegézis nélkül nem lehet végezni. Fogadjuk 
el ezt a megállapítást kiindulópontul, noha csak az előadás második 
felében foglalkozunk vele behatóbban. Minden akadémiai képzésben 
részesült teológusnak általános meggyőződése, hogy a prédikáláshoz
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és a hitoktatáshoz is, a konfirmációhoz és az egyház bárminő formá
jú katehetikai munkájához is nélkülözhetetlen a lelkész és a hitokta
tó tudományos szempontból kifogástalan egzegetikai munkája, 
mert csak így felel meg katehetikai tevékenysége a vele szemben 
támasztott elemi igényeknek. Más a gyakorlati kérdés. A gyakorlat 
szempontjából az foglalkoztat bennünket, hogy mikor és hol ütkö
zik össze a tudományos egzegézis a katehetikai munkával, hogyan 
támad konfliktus kettőjük között. Mikor és hol jelentkezik nehézség 
abból, hogy a tudományos egzegézis és a katehetikai munka egymás 
szomszédságába kerül. Ezekre a kérdésekre először néhány meg
figyelésünk alapján kíséreljünk meg válaszolni.

1. A prédikálástól eltérően itt azonnal fontos különbségtétel 
szükséges. A problematika másképpen jelentkezik a gimnázium felső 
osztályaiba járó tanulóknál (a 15—19 évesek között), és ismét más
ként az általános iskolásoknál (a 6— 14 évesek között). Nem tagadjuk 
természetesen, hogy még ezeken a csoportokon belül is lehetséges a 
differenciáltabb elhatárolás, de ettől most eltekintünk. Első renden 
megkülönböztetjük azt a feladatot, amely akkor vár ránk, amikor 
önállóan gondolkodó, kritikai megjegyzésekre hajlamos tanulókkal 
akarjuk megismertetni a Szentírást, attól a másik — könnyebbnek 
tetsző, de valójában nehezebb — feladattól, amikor olyan tanulók
kal foglalkozunk, akik még nem képesek, vagy csak nem megfelelő 
mértékben képesek kritikai gondolkodásra.

Ha most már az első csoportra, tehát az idősebbekre tekintünk, 
arra jövünk rá, hogy a tanulók és a katehéta problémái a biblia
kritika tekintetében jórészt azonosak. A katehéta a teológiai kép
zettség előnyével rendelkezik. Fogalmai (remélhetőleg) differenciál
tabbak, a problémák is differenciáltabban jelentkeznek tudatában 
és (remélhetőleg) jobban ismeri a teológiai fejlődést (beleértve a leg
újabb eredményeket is); a kérdések maguk azonban ugyanazok. Vég
eredményben azokról a kérdésekről van szó, amelyeket az európai 
racionalizmus vetett fel, amelyeket a gimnázium felsőbb osztályaiba 
járó tanulók főbb vonásaikban ismernek (ha egyáltalán érdekli 
őket). A tapasztalat igazolja, hogy ez a helyzet. A tanulók túljutot
tak a „mithosztalanítás” előidézte megrendülésen. Most nem Bult- 
mann teológiai programjára gondolok, hanem a hagyományos egy
házi tannak a különböző szaktudományokból és a filozófiából merí
tett ismeretek nyomán a 17. század óta tartó felbomlására. A tanu
lók ezekkel a kérdésekkel a különböző tantárgyak, különösképpen 
a történelem tanulása alkalmával ismerkednek meg.

A konfliktust következőképpen írhatjuk le. A ma iskolája, leg
alábbis nálunk nyugaton, egy ki nem mondott, de lényegében nagyon 
hatékony naturalizmus irányában halad. Az a szokványos forma vi
szont, amelyben a tanulók a keresztyén hitet megismerik, a szupra- 
naturalizmus. Abban a mértékben válik a szokványos szupranatura- 
lista formában megjelenő keresztyén hit kérdésessé a tanulók előtt, 
amilyen mértékben elsajátítják és alapelveiben feldolgozzák maguk
ban a tananyagot. Az egyes ember keresztülmegy mindazon, amit
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az európai fejlődés évszázadok alatt ért el. A hit pedig, mivelhogy 
szupranaturalista formában jelenik meg, a szupranaturalista világ
kép felbomlásával elveszti életlehetőségét. Ne tartsuk tehát tanítvá
nyainkat naivaknak. Többé-kevésbé tudják, hogy a keresztyén hitet a 
különböző szaktudományok kritikája mégsem tudja alapjában elin
tézni. De nem találnak segítséget ahhoz, hogy ezt a problémát rész
leteiben is lássák és következetesen végiggondolják. Mindez főleg a 
Biblia használatával kapcsolatban éleződik ki. Ezen a szinten nyílik 
lehetőség arra, hogy a tudományos bibliakritika témáit megismer
tessük, hogy annak éppen kritikai jellegére rámutassunk a tanulók 
előtt, történetét, problémafelvetését és klasszikus válaszait megbe
széljük velük. Eközben tartsuk szemünk előtt a didaktikai szabályt, 
hogy nem elegendő tájékoztatást adnunk a biblia-kritika „felől” , ha
nem be kell avatni őket (ha csak néhány példa segítségével is) a 
módszer használatába. Példákon mutassuk be mindazt, amit általá
ban a bevezetés kérdéseihez sorolunk, a hitelességgel foglalkozó kér
déseket, a forráskritikát, a formatörténetet, tradíciótörténetet. A 
szünoptikus-kérdést textusok bemutatásával ismertessük meg és 
késztessük őket, próbáljanak maguk megoldást keresni, hogy azután 
megmutathassuk, hogy a nevezett megoldásra már őket megelőzően 
milyen kutatók gondoltak. Szerintem a formatörténeti szemléletmód
ra is begyakorolhatjuk őket. Ha az osztályban magas szintet ért el 
a nyelvtanítás, a hitoktatás munkája is könnyebbé válik. Olvastat
hatunk velük pl. biblián kívüli csodaleírásokat, azután hagyhatjuk, 
hogy keressék meg maguk egy-egy csodaleírás szilárd és hagyomá
nyos formáit. Mindez magából a formatörténeti vizsgálódásból kö
vetkezik.

Az ilyen munka haszonnal jár. Bizonyos megszokott diákkérdé
sek elmaradnak. Másképpen figyelnek a diákok a prédikáció alap
igéjére (és a prédikációra is). Legfontosabb azonban az, hogy konk
rét, történelmi kapcsolatba lépnek a bibliai szöveggel (amiről majd 
a továbbiakban még szó lesz). Szerintem nincs abban semmi problé
ma, hogy a tanulók a dogmatörténettel egyidejűleg a biblia-kritika 
főbb állomásaival is megismerkedjenek. Nincs itt mit szégyenlenünk. 
Az evangélikus teológia történetének dicsőséges lapjai ezek. A tanu
lók ismerjék meg első kézből (vagyis egy kiválasztott textus alapján) 
R. Bultmann mithoszitalanítási programját. (Ez teljesen független 
attól, hogy vajon a katehéta maga osztja-e Bultmann nézetét.) Tud
nia kell, hogy mi a mithosztalanítás. Kell, hogy fogalmat tudjon 
alkotni róla magának. Nem szabad, hogy művelt keresztyén létére 
tanácstalan legyen, vagy jelszavakat szajkózzon.

Önmagunkat áltatnánk természetesen, ha most már azt gondol
nánk, hogy mindezzel a tulajdonképpeni problémát, a tulajdonkép
peni konfliktust kiküszöböltük a világból. Erről szó sincs. Inkább 
arról van szó, hogy az igazán érdekes, az igazán szorongató kérdé
sek akkor kezdődnek el, amikor a tudományos egzegézis módszeré
nek és eredményeinek megismertetésével végeztünk. Ezen a pon
ton kell szembenéznünk egy olyan jelenséggel, amely nagyon szí-
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vemen fekszik, amelynek a megragadása nézetem szerint kérdésfel
vetésünk szempontjából döntő jelentőségű. A  tulajdonképpeni bib
liakritikai kérdések nem az egzegézis területéről származnak, hanem 
a dogmatika ill. filozófia köréből. Nem lehet ezért ezeket a kérdése
ket általában egzegetikai tevékenységgel megoldani. Hogy máskép
pen is kifejezzem: túlnyomórészt olyan kérdésekről van szó, ame
lyeket egy-egy textussal kapcsolatban tesznek fel, amelyekre azon
ban nem lehet magából a textusból kiindulva választ adni. A kér
dés elmegy a textus mellett. A  textus nem válaszol rá. Felettéb ér
dekes jelenség ez. Két példán próbálom bemutatni.

A teremtéstörténet tárgyalásakor kimutatható pl., hogy már az 
izraelita hagyományok történetében is találkozunk valamelyes mi- 
thosztalanítási folyamattal. Megtalálható a hagyományok történeté
ben egy olyan törekvés, amely az ősi buján mitologikus hagyományt 
(sárkányok harcát) lecserélte egy az ószövetségi hitnek megfelelőbb 
hagyománnyal, el egész addig, hogy Jahve szava, mikor megszólal, 
teremt és el egészen János evangéliuma első fejezetéig, ahol a crea- 
tio continua-ról van szó. Mégis, magában a Bibliában is felbukkanó 
mithosztalanítás ténye nem elégíti ki a katehétának és a tanulóknak 
a kritikai tudatát. Nyitva marad a tulajdonképpeni kérdés: mi a 
teremtés. A feleletet mindenkinek magának kell megtalálnia és meg
adnia — természetesen a textus intenciója alapján, de nyilvánva
lóan olyan szisztematikus feltételektől függően, amelyek túllépik a 
textus kereteit. A döntő ütközet tehát nem az egzegézis, hanem a 
dogmatikai területén történik.

Egy másik példa: Egzegetikailag kimutathatjuk, hogy az újszö
vetségi csodáknál nem szükséges a természeti törvény áttörésére 
gondolnunk (már csak azért sem, mert a természeti törvény fogalma 
e teljesen naiv szövegek számára ismeretlen dolog). Viszonylag köny- 
nyű felvilágosítani tehát tanítványainkat arról, hogy az itt közölt 
csodák valódiságát nem érintik a természettudományos kifogások. 
Mégis, mit értünk el ezzel? A tulajdonképpeni érdekes kérdés nyit
va maradt. Megjegyzéseinkkel a tanulóknak csak olyan kérdéseire 
adtunk választ, amelyeket fel se tettek. Az egzegézis segítségével 
csak negatív feleletet adtunk. Ez csak (mint oly sok esetben) ne
gatív teológia. A kritikai alapállásból kérdező ember nem sok eliga
zítást kap egzegetikai megjegyzések segítségével arra vonatkozóan, 
hogy mit is tartson e csodaleírásokról. Amikor egzegéták nyilat
koznak ebben a kérdésben, akkor ezt már nem szoros értelemben 
vett egzegétákként teszik, hanem (meg nem engedett módon) szisz- 
tematikusokként — sőt — többé-kevésbé dilettáns filozófusokként. 
Szerintem mindenki ismeri ezt a jelenséget, aki már tanított valaha 
a gimnázium felső osztályaiban. De ilyen tapasztalatok nélkül is 
érthető, miről van szó és hogy milyen hermeneütikai és didaktikai 
kérdések vetődnek itt fel.

Mindabból, amit megláttam, ahhoz a megállapításhoz kellett el
jutnom, hogy didaktikai szempontból a dogmatikai problémák fon
tosabbak a szoros értelemben vett egzegetikai problémáknál. A köz

466



keletű felfogással szöges ellentétben a dogmatika jelentőségét szeret
ném nyomatékkai előtérbe helyezni a didaktikai és katehetikai fel
adatokra nézvést is és teológiai hallgatóink képzése tekintetében is. 
Az a benyomásom (s ezzel igazán nem beszélek haza), hogy a mai 
teológiai hallgatókat az egzegetikai kérdések beláthatatlan tömege 
szinte elborítja s oly mértékben befolyásolja, hogy emellett és ez
után nem képesek azok megfelelő szisztematikus feldolgozására. So
kan gondolják, valamely primitív biblicizmusból kiindulva, hogy a 
szisztematikus teológiát átléphetik. De ha egy textust homiletikai, 
vagy mint most, még katehetikai szempontból is feldolgozok, lega
lább annyi dogmatikai ismeretre van szükségem mint amennyi eg- 
zegetikaira. Abszurd nézet, amely felteszi, hogy a textusból kiindul
va közvetlenül lehet hidat verni a „mai szituációhoz” és a rendsze
res teológia segítségét nélkülözni lehet. Tulajdonképpen ide nyúlik 
(s ezzel máris eljutottunk az elvi kérdések területére) a hermeneüti- 
kai kérdés ismeretelméleti gyökere: a rendszeres teológia a bibliakri
tikából felgyülemlett kérdések tömegét mind ez ideig nem tudta meg
győző erővel feldolgozni. Ez nyilvánvaló tény és tanítványaink előtt 
is nyugodtan be kell ismernünk. Nézetem szerint ez a tulajdonkép
peni probléma és ismét beleütközünk majd, amikor most figyelmün
ket a tudományos egzegézis jelentőségére irányítjuk az általános 
iskolában végzett katehetikai munka szempontjából.

2. Ha megengedik, hogy kissé általánosítsak és ne részletez
zem tovább a középiskola és az általános iskola közötti didaktikai 
különbségeket (a határvonalak elmosódottsága magától értetődő), ak
kor mindjárt kimondhatom a tételt, hogy a tudományos egzegézis 
didaktikai jelentősége ezen a fokon más. Ugyanezt kell mondanunk 
a konfirmációi oktatásra vonatkozóan is, amennyiben erre az élet
korra esik. A  tudományos egzegézis itt is elengedhetetlen. Arról 
azonban már vitatkozni lehet, hogy a maga egészében mi módon vál
jék az oktatás tárgyává. Nyilvánvalóan előjönnek a kérdések itt is, 
amikor tanítás közben a bibliakritika egy-egy problémája bukkan 
fel. Erre azonban ritkán kerül itt sor (ha a biblia-kritika kérdését 
szoros értelemben vesszük). Itt is főleg dogmatikai kérdések vetőd
nek fel, természetesen a tanulók korához illő leegyszerűsítéssel, kö
vetkezetlenséggel és olykor naivságal. Amikor pl. valamelyikük két
ségét juttatja kifejezésre afelől, „hogy Jézus Krisztus feltámadása az 
egyházi igehirdetésben valóságon alapszik-e” (általában így szokták 
magukat kifejezni), nem bibliakritikai kérdést vet fel az illető, ha
nem dogmatikait. Kérdése akkor válnék csak biblia-kritikai jellegű
vé, ha rámutatna a feltámadásról szóló ellentétes evangéliumi hír
adásokra. E kérdés feltevéséhez azonban olyan mértékű bibliaisme
ret szükséges, aminővel tapasztalat szerint 6—14 év közötti tanulók 
ritkán rendelkeznek. — Vagy: ha valaki azt kérdezi, „hogy van-e 
értelme az imádkozásnak” (ismét csak a tanulók nyelvén fogalma
zom meg a kérdést), nem egzegetikai problémát vet fel az illető, 
még abban az esetben sem, ha Em 8,26-ra hivatkoznék, ami — gondo
lom egyetértenek velem — nem nagyon valószínű. Az általános isko-
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lában és a konfirmációi oktatásban nem válhat tehát az oktatás 
közvetlen anyagává mindaz, amit az Ószövetség és az Újszövetség 
tudományos egzegézisének neveznek. A 13— 14 évesek között vég
zett ilyen szándékú kísérletek — tudomásom szerint — nem jártak 
sikerrel. A tanulókat ebben a korosztályban a bevezetési és hiteles
ségi kérdések kimerítik. A formatörténet és hagyománytörténet 
nékik Hekuba. Más problémák foglalkoztatják őket. Ha a katehéta 
mégis szóbahozta ezeket a kérdéseket, nyugtalanná válnak: „Mit 
akar tulajdonképpen? Az advocatus diaboli szerepét játsza?” Ha az
zal kísérletezik a katehéta, hogy maga veti fel a kérdéseket és maga 
ad is választ rájuk, rendesen zátonyra fut. A tanulók alig értik a 
kérdést, még kevésbé a választ. Különben (és most ismét említésre 
méltó jelenségei találkozunk) az adott feleletek nem is meggyő
zőek. A szupranaturalizmus olykor nagyon szívósan viselkedik. 
Csodálatraméltó nyakassággal tartanak ki a legjobb és legmeg
győzőbb okfejtéssel felvilágosított tanulók a régi, poros kér
dések mellett, ha százszor is visszautasította azokat hitoktatójuk. 
Nemcsak tanulók és konfirmandusok között találkozunk ezzel a ma
kacssággal. Alapjában a felnőtt gyülekezet körében is töretlenül 
uralkodik. A „Nincs más evangélium” néven ismert hitvalló mozgal
mat nem lehetne elképzelni, ha a gyülekezeti tudat nem ragaszkod
nék valami csodálatos szívóssággal és csökönyösséggel bizonyos mi
tológiai elképzelésekhez a lelkészek és hitoktatók kísérletei ellenére, 
de olykor éppen általuk is támogatva.

De térjünk vissza ismét a didaktikai kérdéshez. Van-e jelentősége 
a tudományos egzegézisnek ezen a fokon? Kétségtelenül, de nem úgy, 
hogy az oktatás közvetlen anyagává válnék (néhány kivételtől elte
kintve), hanem a katehéta kritikai reflekszióiként. Ez nehezíti meg a 
didaktikai problémát. A tudományos egzegézis módszere és eredmé
nyei megjelennek a hitoktatásban, de nem válnak közvetlenül látha
tóvá. Előkészületünkben fontos szerepet töltenek be, de nem válnak 
tanításunk témájává. Meghatározzák, módosítják tanításunkat, de 
nem válnak tananyaggá. Ismét példát említek: ha megismerkedtem 
már a formatörténettel, tudom, hogy Jézus életének keretei nem 
szolgáltatnak kézzelfogható, szoros értelemben vett életrajzi adato
kat. Ez a felismerés természetszerűleg visszatart attól, hogy Jézus 
életéről öszefüggő tudósítást adjak, de attól is visszatart, hogy egy- 
egy evangéliumi történet keretét túlhangsúlyozzam. A formatörté
net a leghatározottabban vágja el az érzelmes és biográfizáló tör
ténetelbeszélés gyökerét. Mindezt nem közlöm természetesen a gyer
mekekkel, nem is értethetném meg velük, de amikor elmondom 
nekik a bibliai történetet, ez határozza meg elbeszélésemet. Ha meg
beszélem a történetet tanítványaimmal, ügyelnem kell, nehogy ők 
essenek abba a hibába, amilyet magam elkerülni igyekeztem. Tegyük 
fel, hogy a farizeus és a vámszedő példázatáról beszélgetünk. Te
gyük fel, hogy ez egyik tanuló — tulajdonképpen helyesen — a Lu
kácsnál található nagyobb összefüggés figyelembevételével a példá
zat lényegét a helyes imádkozás példájának bemutatásában látja.
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Forma és hagyománytörténeti ismereteim alapján elfogadom ezt a 
megállapítást, sőt példák felsorolásával arra is rámutatok, hogy Lu
kácsnál milyen nagy szerepet játszik az imádság. Nem elégszem 
meg azonban a példázatnak csupán kerete által meghatározott értel
mezésével. Megkérdezem tanítványaimat — ha tényleg beszélgetés 
alakult ki az órán —, hogy másképpen is tudnák-e értelmezni a pél
dázatot. Elképzelhető, hogy a példázat értelmezésénél a 14/b vers
ből indulunk ki (aki magát felmagasztalja...) . Ezt az értelmezést is 
pozitiven lehet felhasználni. Ez is lukácsi jellegű. Közben azonban 
nem szabad megfeledkeznem arról, amit odahaza az előkészület so
rán megtanultam a szöveg kritikai analízise közben, nevezetesen, 
hogy a 14/b. vers sem tartozik hozzá Jézus eredeti példázatához. 
Fel kell ezért tennem a kérdést, hogy a példázatot nem értjük-e is
mét félre, ha 14/b a kiindulópont. Az az igazság, hogy harmadi
kos, negyedikes tanulók már észreveszik egy mondvacsinált vám
szedő rejtett farizeizmusát. Ha beszélgetés közben addig jutottunk, 
hogy már a felfuvalkodottság és az alázat ellentétével sem tudunk 
Jézus példázatának a mélyére eljutni, akkor szólal meg maga Jézus. 
Mindez előjön tehát munka közben. Még az is előfordulhat ezen a 
ponton, hogy a hagyománytörténetét is szóbahozzuk. De ez nem 
szükséges feltétlenül. A katehétának azonban tisztában kell lennie 
a kérdéssel, ha tárgyi hűséggel akar tanítást adni a textusról.

A tudományos egzegézis eredményeinek ismerete egészen új fel
adatok felé állítja a tananyag kiválasztását. Ez ismét olyan kérdés, 
amely a katehéta előkészületére vonatkozik és főleg azokra, akik a 
tanmenetet összeállítják, de amit tanítás közben nem említünk. A 
szünoptikus evangéliumok komplikált hagyománytörténetének lát
tán ma mind kérdésesebb, hogy helyes-e a szinoptikus Jézus-történe
teket az általános iskolában s éppen azok alsó osztályaiban taníta
nunk. Alig képzelhető nehezebb dolog a példázatok megértésénél. A 
csodatörténetek (hogy egy másik példát említsünk) nem alkalmasak 
színes novellaszerű elbeszélésre. Azonnal rossz értelemben vett mi- 
rákulumokká válnak így. Főleg attól kell őrizkednünk, hogy a csoda 
eseményét tegyük a szemlélet tárgyává. Mindezt akkor tanulom meg, 
ha a csodák formatörténetét áttanulmányoztam. Ezzel szemben az 
ószövetségi József-történet és az újszövetségi Apostolok cselekede
teiről írott könyv felettébb alkalmas a színes elbeszélésre. Nagyon 
kérdéses hittankönyveink szokványos harmonizálása. A párhuzamos 
történetek variációit egy normál variánssá vágják össze, de ezzel az 
evangéliumok elbeszélésének sajátos vonásai eltűnnek. Nem tudom 
pl. belátni, miért ne lehetne már az általános iskolában a különböző 
evangéliumi leírások szerint olvastatni a történeteket. Szerintem ez
zel többet érnénk el, mint a textusok hagyományos magyarázgatá- 
sával és átbeszélésével. Ilyen és ezekhez hasonló indításokat kapok, 
ha mint katehéta szembenézek a tudományos egzegézis által fölve
tett kérdésekkel. A gyermekekkel együtt feldolgozandó szöveg így 
talán nehezebbé válik, de bizonnyal érdekesebbé és konkrétabbá 
is. A textus a kritikai egzegézis következtében kitör beidegzett teoló-
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giai nézeteim köréből, ahol idegenül érezte magát, és megszólal. 
Csodálatraméltó jelenség ez.

A tanulók kritikai kérdéseitől természetesen ezen a fokon se 
menekülhetünk meg. Megjelenési formájuk azonban más, és a vá
laszadás módszerének is másnak kell lennie. Ismerik a három alap
elvet. a) Ne mondjuk semmi olyat, amit később vissza kell vonnunk. 
Ne tegyük ezt, mert ezzel elveszítjük tanítványaink bizalmát — jog
gal. Nem szabad az általános iskolában a feltámadás valódiságát az
zal bizonyítani, hogy az apostolok voltak a szemtanúk s ők írták le 
tapasztalatukat, majd később a felsőbb osztályokban arról tanítani, 
hogy egyik evangélium sem származik szemtanútól. Se szószékünk, 
se katedránk nem adhat helyet a kétkulacsosságnak. — b) Nem sza
bad tűzbejönnünk, ha ésszerű megfontolásaink nem találnak vissz
hangra. Talán didaktikai szempontból adtam hibás választ. Lehet, 
hogy a mai teológia csúf zsargonjában beszéltem s ezért váltam ért
hetetlenné. Magamat is meg kell vizsgálnom, hogy jószándékom buz
galmam tárgyi szempontból helyes-e. Hátha csak belső bizonytalan
ságomat leplezi buzgalmam? Hátha csak azért igénylem oly heve
sen a velem beszélgetők egyetértését, mert titokban magam sem 
értek egyet? Nem volna tanácsosabb bizonytalanságunkat közösen 
beismerni? Ha tekintetbe vesszük a mai tényállást ezen a területen, 
nem kell szégyenkeznünk bizonytalanságunk miatt. Tény, hogy ép
pen a becsületesen kétkedő fiatalok ma a felnőttek szolidaritását ke
resik. Ha a szolidaritás megvan bennünk, miért ne mondhatnánk 
meg, amikor teológiai tudásunk egy-egy ponton nem kielégítő: „Ezt 
magam se értem” . — c) Végül, ne veszítsük el kedvünket, ha ismé
telten ugyanazok a kérdések vetődnek fel. E tekintetben még sokat 
kell tanulnunk katehetikai munkánkban. Még mindig nagyon túlbe
csüljük, de egyben le is becsüljük az ésszerűséget.

II.

Az elmondottakkal máris messzire merészkedtem a gyakorlati 
munka síkos területén. Nem is folytatom. Előadásom második, rövi- 
debb részében néhány alapelvi kérdésre szeretnék kitérni. Kétség
telenül elvi vonatkozásban vetődnek fel témánk súlyosabb kérdései. 
Lehetséges-e, érdemes-e foglalkozni a gyakorló lelkésznek és ka- 
tehétának a tudományos egzegézis kérdéseivel? Mivel segíti alap
jaiban a tudományos egzegézis a katehetikai munkát? Ha el is fogad
juk, hogy néhány didaktikai kérdést megvilágít, mi a haszna a ka
tehetikai munka egésze szempontjából? Nem idéz elő esetleg több 
nehézséget, mint amennyi segítséget nyújt? Ha nem tévedek, a tudo
mányos egzegézis szerepe kevésbé vitatott a homiletika területén, 
mint a katehetikai munkában. Engedjék meg, hogy erre vonatko
zóan még néhány megjegyzést tegyek:

1. Első megjegyzésem: a tudományos egzegézist nem lehet kike
rülni. Azt szokták mondani, hogy a modem egzegetikai tevékeny
ség áttekinthetetlenné vált. Széliében, hosszában halljuk, hogy még
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a szakemberek sem képesek nyomon követni a kutatás minden egyes 
állomását. A gyakorlati beállítottságú emberek ezt a helyzetet sok
szor alibire használják: se időm, se erőm, hogy ilyen csekély haszon
nal kecsegtető területen tékozoljam el magamat. A kiadványok töm
kelegé ellenére alig akad könyv egy év folyamán, amelyet érdemes 
lenne áttanulmányozni és ezek között is csekély számban szerepel
nek a katehetikai munka szempontjából alkalmazhatók, főleg a kom
mentárok között. Természetesen elsősorban nem arra van szükség, 
hogy bizonyos, főleg divatos tudományos feltevésekkel megismerked
jünk és azokról tanítványainkat is tájékoztassuk. Ehelyett inkább 
arra kell törekednünk, hogy a tudományos egzegézis módszerét el
sajátítsuk és a közben jelentkező új módszereket is megismerjük. 
A régi szabály továbbra is érvényes: mielőtt kommentárhoz, vagy 
egyéb másodlagos irodalmi termékhez nyúlnánk, vegyük kezünkbe 
a szótárt, nyelvtant, konkordanciát és a többi segédeszközt (pl. a ko
rabeli forrásokat). A textust először úgy kell feldolgozni, mintha 
nem is lennének kommentárok. Csak ezután nézzünk a kommentá
rokba. így majd kétszeres haszonnal olvassuk őket. Ha így olvassuk a 
kommentárokat, kritikával olvasunk és nem adunk hitelt minden ol
vasott szónak. A kommentárnak az a feladata, hogy segítségével fe
lülvizsgáljam egzegézisemet és nem az, hogy segítségével alakítsam 
ki egzegetikai felfogásomat. Kerüljük az önáltatást: befolyástól men
tes, csupán az ige szavát hallgató bibliaolvasás nincs. Ez naiv tév
hit. A Bibliát mindenki a maga egyéni dogmatikájának előjelével 
olvassa. Amilyen mértékben nem látjuk be dogmatikus előfeltétele
ink tényét, olyan mértékben válunk erőszakossá a textus iránt. Az 
egzegézisnek az a tulajdonképpeni feladata, hogy megszabadítson 
bennünket azoktól a dogmatikus előítéletektől, amelyekkel a textus
hoz közeledünk, és hogy a textust mindenek előtt idegenné (!) te
gye számunkra, segítse hozzá, hogy valami mást mondjon számomra, 
mint amit én belőle meghallani akarok, hogy szabadítsa fel a textust 
egyszerűen arra, hogy necsak megerősítsen és szüntelen teológiai 
igazolásban részesítsen, hanem szembe is forduljon velem. Csak 
a nézeteimmel szembeszálló textus beszélget igazán velem. Amikor 
a tudományos egzegézis a textust először elidegeníti tőlünk, kiveszi 
kezünkből, az egzegézis következtében nem érezzük magunkat olyan 
otthonosan és olyan közvetlen viszonyban a textussal. Nem szárma
zik ebből semmi baj, sőt ellenkezőleg, egészségesebbé váhk kapcsola
tunk a textussal. Végső soron a tudományos egzegézis jó szolgálatot 
tesz nekünk.

2. A tudományos egzegézis a katehetikai munkában nem csupán 
mellőzhetetlen. Belőle merítjük az oktató munkához szükséges belső 
szabadságot. Ezt éppen kritikai jellegével éri el. Kritikai egzegézis 
nélkül nem taníthatunk jó lelkiismerettel. Hazugoknak tűnünk 
önmagunk előtt és tanítványaink előtt is. Döntő tapasztalat, hogy ta
nítványaink kérdéseit nem szabad kikerülnünk, elhallgattatnunk, 
hanem azokat magunkévá kel tennünk. Néhányukban éppen akkor 
ébred fel a bizalom, amikor észreveszik, hogy a lelkésszel nyíltan
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lehet beszélni. Nem egy tanítványunkat akkor veszítjük el, amikor 
észre veszi, hogy nem lehet ezzel az emberrel nyíltan beszélni, mert 
az őszinte szót nem viseli el, s ami még rosszabb, azért, mert maga 
is tájékozatlan. Erős meggyőződésem, hogy katehetikai munkánk 
ma előtérben álló feladata, meggyőzni tanítványainkat afelől, hogy 
teljes nyíltsággal tehetnek fel kritikai kérdéseket, s hogy a lelkész 
még náluk is kritikaibb beállítottságú ember. Az ég szerelméért, ne 
mutassuk be úgy a hitet, mintha az minden széljárástól féltve őrzen
dő ingatag nádszál lenne. A hitnek nem kell félnie a kritikától. Az 
ésszerű kritika csupán a babonának árthat. Ha mást nem tanulná
nak meg, ezt meg kell tanulniok tanítványainknak. Példák segít
ségével és nem szónoklatok útján kell erre a belátásra őket elsegí
teni.

3. Nem szeretném mindezzel tagadni, hogy a tudományos egze- 
gézis ionként súlyos teherré is válhat. Távol áll tőlem annak a fel- 
tételezése, hogy az egzegézis minden kérdésre s éppen a legszoron- 
gatóbbakra felelni tudna. Sőt, már a bevezetésben is rámutattam 
arra, hogy mennyire nem így van. Előadásomra nem lett volna szük
ség, ha a bibliakritikából adódó minden kérdést feldolgoztunk vol
na már. Talán jó, ha befejezésül egy pillanatra még teológiatörté
neti és dogmatörténeti megfontolásokkal is foglalkozunk. Miért 
okoz nekünk is, tanítványainknak is annyi fáradságot a tudomá
nyos egzegézis kérdéseivel való foglalkozás? Kettős felelettel kell 
válaszolnunk. Először: magunk se látjuk még világosan, lényegig ha
tóan, hogy mi a bibliakritikának rendszeres teológiai jelentősége. 
Másodszor: a Bibliával kapcsolatos hagyományos elképzelések széles 
körben tűnnek kiirthatatlanoknak. Bámulatos, hogy (és itt ismét a 
szívósság jelenségével találkozunk) milyen csökönyösen ragaszkodik 
a hagyományos keresztyén tudat a Biblia bálványozásához és mi
lyen nyakasan tartja magát a beidegzett szupranaturalizmus. Ezzel 
szemben azt kell megállapítanunk: a történetkritikai kutatás tulaj
donképpeni feladata, hogy megszabadítson a hamis bibliatisztelet
től. A Bibliá-„ba” vetett hitet a tudományos egzegézis kétségte
lenül elintézi. A tanulók hamarosan észreveszik, hogy a Biblia nem 
hitük tárgya. Hitvallásunkban sem szerepel. Nincs üdvtörténeti je
lentősége. Eszköz abban, hogy hitre jussunk, de nem hitünk tárgya. 
Ez a tétel: „hiszek a bibliában” -— tévtan. Amikor ezt a könyvet 
becsben tartjuk, megbecsülésünk Istennek a történelem folyamán 
adott kinyilatkoztatása felé fordul, amelynek irodalmi lecsapódása 
a Biblia. A Biblia nem állhatja el Isten útját. S amikor tényleg nem 
állja el, amikor mint transparensen átragyog a mögötte álló kinyilat
koztatás, akkor töltötte be a tudományos bibliakritika történelmi 
küldetését. Úgy tűnik, még jókora utat kell megtennünk ahhoz, hogy 
ezt a célt elérhessük.

Dr. Kurt Niederwimmer 
Fordította: Benczúr László
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A finn egyház a hatvanas években

Pertti Ranta finn esperes előadása, felolvasta a finn—magyar 
lelkészi konferencián Budapesten, 1968. június 1-én

Amikor a finn egyház legmagasabb állandó kormányzószerve, & 
Kibővített Püspöki Értekezlet, 1962-ben korának egyik legismertebb 
fiatal szociológusának, Dr. Siive Jaukonak feladatul adta az egyház 
életének vizsgálatát az ötvenes években, dolgozata címének ezt ad
ta: ,, Az eltántorodás kora.” A finn egyház eladdig a maga körébe 
zárta szinte töretlenül az egész finn népet. Az egyházból való kité
résnek az 1923-ban hatályba lépett vallásszabadság törvény által 
kínált lehetőségével nem nagyon éltek. De az ötvenes években meg
szaporodott a kitérések száma. Többek között erre utal a dolgozat
cím. Ezt mutatják a következő számok:

Év Kitért Betért

1954 15 500 2300
1955 12 500 2600
1956 15 300 2700
1957 16 700 2600
1958 24 500 2700
1959 21 000 3200

A kitérések főoka az egyházi adó volt. Ennek beszedése az 
egyéb adóktól függetlenül, rendszerint az év végén, az egyház saját 
szervei által történt. Más okok is voltak. A kutatások szerint párt- 
állásfoglalásban szélső baloldalon levők közül többen tértek ki az 
egyházból, mint más pártok tagjai.

Amint a fentebbi számadatok mutatják, az egyházból kitérés 
mozgalma — a különösen erős biztatások ellenére — nem lett észre
vehetően szélessé. S amikor az adószedés az évtized váltóévében 
megváltozott oly módon, hogy az egyházi adót eleve a többi adóval 
együtt szedik be, szinte teljesen megszűnt. íme a következő táblá
zat:

Év Kitérés Betérés

1960 8500 4100
1961 6400 5000
1962 5800 5800
1963 5000 5000
1964 4600 5300
1965 5100 5000
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A hatvanas évek első fele a finn egyház számára erős hátszéllel 
vitorlázást hozott. Az ország összlakosságának 92,5%-a tartozott az 
egyházhoz. Finnország másik népegyházához, az orthodox egyház
hoz 61,700 lélek tartozott, vagyis a lakosság 1,4%-a. A civilregisz
terhez 245 000-en tartoztak, 5,5% és a többi olyan kisebb vallási 
közösségekhez tartozott, amelyeknek regiszterjoga (anyakönyvezési 
jog) volt. Például a pünkösdisták Finnországban nem alkotnak kü
lön felekezeti közösséget, így a hozzájuk tartozók a civilregiszterben 
vannak. A róm. katolikus egyháznak 2,150 tagja volt, vagyis a lakos
ság 0,05%-a.

A kívül jött hátszél egyik jelének lehet tekinteni, amely egyhá
zunkat a hatvanas évek elején érte, az 1963-ban Helsinkiben tartott 
LVSZ Nagygyűlést, amelyre különböző országokból bőven érkeztek 
résztvevők. Saját egyházunk akkor nagy elismerést kapott. A gyűlés 
csúcspontjának tekinthetjük Urho Kekkonen államelnök beszédét, 
amelyen bölcsen rámutatott egyházunk körülményeire és döntő je
lenségére népünk legfontosabb sorsfordulóin. Kekkonen elnök beszé
de olyan volt, hogy egyetlen teológus, nem is szólva arról, hogy bár
melyik állami főember sem tudta volna jobban elmondani.

Az egyházat ért hátszél észrevehető sok más dologban is. 1959- 
ben hazánkban új egyházkerületet szerveztek. A  széles tamperei 
kerülettől leválasztották Uusimaat, s ezzel Helsinkit, önálló Helsinki 
egyházkerületté. Az egyházkerület szervezése hazánkban az állam 
hatáskörébe tartozik, s figyelemreméltó eljárás, amit az állam ma
gára vállal.

Valójában az egyetlen árnyék, amely az évtized elején kívülről 
egyházunkra borult, a súlyossá fejlődött lelkészhiány. Ezt leginkább 
hazánk északi és keleti részeik szenvedik meg, de próbára teszi a 
határos vidékeket s a nagyvárosokat is. A hiányt az idézte elő, hogy 
az ötvenes években lecsökkent a Teológián tanulók száma. Akkor 
lett hatályossá a lelkészek nyugdíjtörvénye is, s rövid időn belül 
a lelkészek nagy csoportja nyugdíjba vonult. Ráadásul egyes egye
sületek és iskolák több lelkészt igényeltek szolgálatukban s a gyüle
kezeti lelkészek jövedelmének komoly része veszélybe került. A 
teológiai hallgatók száma a hatvanas években határozottan emelked
ni kezdett. Évente 200—210 új hallgató jelentkezik a Teológiára, s ez 
reményeket kelt, hogy enyhülni fog a lelkészhiány. Ez máris némi
leg bekövetkezett.

*

A külső hátszél, ami tehát megindult a hatvanas évek elején, 
az évtized első felében jelentős változásokat is hozott. Egyes terüle
teken észrevehetővé lett az egyházellenes vélekedések megerősödé
se. Különösen is jelentkezett ez a fiatal íróknál s a fiatal értelmiségi
ek körében.

Martti Simojoki, egyházunk érseke, egy beszédében, amelyet egy 
a Helsinki Egyetem ünnepi termében rendezett kultúrünnepen tar
tett, éles kritikát gyakorolt Hannu Salama fiatal író fölött, egy
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korábban megjelent és addig kevés figyelmet keltett könyve, Jónás- 
napi táncról szóló részletének nemiélettel kapcsolatos megbotrán
koztató leírása miatt s a könyv főszereplőjének szájába adott Isten 
káromlását tartalmazó része miatt. Az írók a könyv megjelenését 
s az azért kifizetett honoráriumot „műveletlen cselekedetnek” mi
nősítették. „A  műveltség morális kérdés, a társadalom a lelkiisme- 
reten épül fel,” — mondotta az érsek. Ugyanakkor önvizsgálatot ser
kentőn feltette a kérdést, hogy a keresztyén nevelők vajon mennyire 
bűntársak ebben.

A beszédet sokan helyeselték. Egyházi körökben örültek az ér
sek világos állásfoglalásának. De némely fiatal írók s a velük egyet
értők összefogtak s egymás után kemény támadást intéztek az érsek, 
s hamarosan az egész egyház ellen. Megindult a „Salama-harc” , ami 
a felerősödött különösen azért, mert az igazságügyminiszter is fel
figyelt a Salama-könyvre s jelezte, hogy vádat fognak emelni a 
szerző s a kiadó ellen a könyv nemi fegyelmet sértő és Istenkárom
lást tartalmazó gondolatai miatt. Bár az igazságügyminiszter tevé
kenysége törvényen alapult — maga az író nyilvánosan elismerte, 
hogy valóban célja volt Istent káromolni — és bár Simojoki és az 
egyháznak sok más képviselője nyilatkozott, hogy az egyház részé
ről egyáltalán nem szándékoztak bíróság elé vinni az ügyet, a Sa
lama-harc folytatódott. Hamarosan az ún. kultúrradikálisok erős 
támadásává szélesedett, nemcsak az egyház, de az egész keresztyén- 
ség ellen. Különösen a keresztyén etika kapott részükről éles bírá
latot. A támadáshoz egyes politikai körök is csatlakoztak, hasonló
képpen a hazánkban már korábban is működött kis egyházellenes 
csoportok.

Hazánkban most az egyházi harc egy bizonyos korszakát éljük, 
amely többek között bizonyos mértékig megnövelte az egyházból ki
térők számát. A harc érzékelhető a lapok hasábjain is, a televízió 
és rádió műsorában, a parlamenti beszélgetésekben, stb. Az egyház 
oldaláról különösen Simojoki érsek utasítja vissza erőteljesen és böl
csen a támadásokat és bátran hozza elő az egyház álláspontját és a 
keresztyén szemléletet a kor égető kérdéseiben. Az érsek mellett 
állanak a püspökök, a kor kérdéseit aktívan fejtegető sok teológus 
és világi egyháztag. A püspökök szerkesztésében 1966-ban megje
lent az „Ajankohtainen asia” (Időszerű ügy) c. könyvecske, amely
ben világosan elmondották a maguk álláspontját a házasságot s a 
nemiéletet érintő kérdésekben.

Az eluralkodott kultúrharc egyes folyamatosan fennálló kérdé
sei a bűnbánati napok rendjét szabályozó törvény módosítása, az 
iskolai hitoktatás, a hadsereg lelki gondozása, az egyházi adózás 
megreformálása, az egyházból kitérés leegyszerűsítése és mindenek
előtt az egyház és az állam szétválsztása. Az egyház a maga körein 
belül is sokat tárgyal ezekről a kérdésekről, és természetes, hogy 
közöttük is vannak eltérő vélemények, amelyek olykor erősen egy
más ellen feszülnek.

Kibővített püspöki értekezlet 1967-ben bizottságot küldött ki
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az egyház és állam viszonyának tanulmányozására és a szükséges 
lehető újítási javáslatok elkészítésére. A bizottság Kansanaho püs
pök elnökletével működött és több figyelemreméltó politikus és jo
gász is tartozott hozzá.

A kultúrharc sok kérdésnek az eddiginél alaposabb vizsgálatát 
eredményezte. Már két nyáron tartottak többek között Jyvaskylá- 
ben a keresztyén hit s a marxizmus közötti kérdésekben tanács
kozó és tárgyaló napokat. Teológusaink közül sokan jelentettek meg 
figyelemreméltó értekezéseket a párbeszéd körébe tartozó kérdések
ről. A nyilvánosság-elv kérdésének szem előtt tartásáról az egyház 
kormányzatában és életében. 1964 tavaszán az egyház saját körei
ben élénk párbeszéd keletkezett a különböző napilapok és a Kotimaa 
hasábjain.

Az egyház és a keresztyén hit elleni harc kiváltotta az ellenha
tást. Az ország feje gyakran kinyilvánította az egyház iránti helyes
lését, és kijelentette, hogy nem tartja időszerűnek az állam és az 
egyház közötti viszony meglazítását. Az iskolákban a hitvallásszerű 
hitoktatás megtartásában is döntött a parlament, amelyben jelenleg 
némi balpárti többség is van. Sok más jel is arra mutat, hogy az 
egyház és a keresztyénség helyzetét a mostani harc hazánkban nem 
fogja megingatni.

Mielőtt elmondhatjuk, hogy népegyházunk hosszú idő óta nem 
volt olyan „látható” , mint most. A párbeszédek gyakran érintettek 
tűzveszélyes dolgokat és az egyház részéről bátran mondták el a 
véleményeket. Most már elmondhatjuk, hogy az egyház részére 
rendkívül értékes dolog az, hogy Simojoki érsek megnyilatkozásai
ban és döntéseiben nagy hozzáértést tanúsított. Világos a vonala, 
amelyet követ s elérte az egyházon belül a szinte töretlen egyetér
tést, az ellenzőitől pedig a megbecsülést. Például az 1965. évi kibő
vített püspöki értekezleten mondott beszéde nagy feltűnést keltett 
s megteremtette a megbékélés légkörét. Beszédében arról szólt, hogy 
a munkásságnak az egyházról elmondott értékelését nem a tagadás 
és a harag jelének kell látni, hanem abban sokkal inkább az egyház 
felé becsületesen kinyújtott kéz látszik.

*
A hatvanas évek gyülekezeteinkben erős építkezéseket hoztak. 

Sok új templomot építettünk, gyülekezeti házakat, temetői kápolná
kat, paplakokat és más, a gyülekezeti életben jelentős épületeket. 
A legismertebb az 1966-ban elkészült monumentális Kalevala 
templom Tamperében. A Kaleva gyülekezet papja ismert magyar 
barát, a Viljanen Paavo asessor. Természetes, hogy a templomok 
építése is vitákat váltott ki. Különösen a templom-építő művészet
ben, ahol is a modern és a régi idők szerinti vonal képviselői kerül
tek szembe. Valamint az a kérdés is előkerült olykor-olykor, hogy a 
gyülekezetek pénzéből inkább lakásokat, vagy templomokat kell-e 
építeni.

Jelenleg a gyülekezeti épületek általában jó állapotban van
nak. Egyetlen észrevehetőbb hiányosság abban van, hogy a gyüleke
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zetek építő tevékenysége nem tudja teljesen követni a dél-finnországi 
nagyvárosokét, különösen is Helsinkiét, annak gyors fejlődését s 
a város körül született számos lakótelepét, amelyekben a gyülekeze
tek még nem jutottak hozzá kellő támaszpontokhoz.

Az egyes gyülekezetek építőtevékenysége meglett sok keresztyén 
szervezet és egyesület szerzett magának tanfolyamközpontokat, 
nyaraló-otthonokat, stb. A Finn Egyház Belmissziói Társasága folya
matosan szélesítette működését új kórház és gondozó telepek épí
tésével, fogyatékos gyermekeknek és öregeknek. A Finn Egyház 
Gyülekezeti Tanintézete szintén figyelemreméltó építési tervet 
határozott el az évtized elején. A hatvanas években hazánk egész 
területén eluralkodott élénk építő munka az egyház s a gyülekezetek 
körében is meglátszik.

Egyházunk legfőbb kormányzását az ötévenként összeülő zsinat 
végzi. A zsinatnak ritkán történő összehívása egyházunk életére kon
zervatív vonásokat húz. Ennek továbbra is ötévenkénti tartását — a 
társadalom gyors átalakulása mellett — nagy hiányosságnak érez
zük. A zsinat most ősszel fog összeülni, s annak legfőbb feladatai 
közé fog tartozni egyházunk egész legfelsőbb kormányzásának je
lentős megújítása. Sor kerül a zsinatok közötti idő megrövidítésére, 
valószínűleg kétesztendőre. Az egyházi körökben az őszi zsinatot 
igen nagy reményekkel várják.

1963-ban a zsinat új egyházi törvényeket hagyott jóvá, amelyek 
1965. január 1-én léptek érvénybe. Ez az egyházi törvény azonban 
nem jelentett számottevő változást. Lényegében az 1889-ből szár
mazó és azóta sok kiigazításon átment egyházi törvények újra tör
tént kodifikálása volt Ezért most az egyházi törvények alapvető 
megújítása előtt állunk. Ez a lehető leggyorsabban meg fog történni.

Az egyházi törvényekhez kapcsolódó egyes kérdések az utób
bi években különös figyelemben részesültek. Ilyenek a lelkészválasz
tás és különösen a női papság kérdései. Ez utóbbit egyházunkban 
még nem hagyták jóvá. E helyett az egyházi törvény a teológiát vég
zett nőknek külön hivatalt jelöl meg, a lektori (vallástanámői) hiva
talt, amilyet sok gyülekezetben szerveztek is. A női papság kérdése 
a hatvanas években számos összefüggésben állott előtérben és ősz
szel erről ismét bizonnyal sokat fognak tárgyalni a Zsinaton. 1963- 
ban a Zsinat már jóváhagyta a női papságot, de a döntés nem kapta 
meg a szükséges háromnegyed többséget, így nem lett törvénnyé.

Az őszi zsinat fogja jóváhagyni az új Agendát is, amelyben bi
zonyos mértékig megújított formulát fogunk kapni egyes istentisz
teletek számára. Az egyházunkban 1938-ben jóváhagyott Énekes
könyvhöz az 1963-as zsinat 46 éneket tartalmazó új részt csatolt.

*
Ebben az évben múlt 100 éve annak, hogy az első finn misszio

nárius elindult Afrikába. Az ünnepi év bizonyságot tett arról, hogy a 
külmissziói munka egyre erősödött, de még nem érte el azt a szintet, 
mint sok testvér-egyházban. Északon különösen a norvégok misz- 
sziói tevékenysége erős. Egyházunk tevékenysége folytán jelenleg
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mintegy 220 küldött működik különböző missziói területeken Afri
kában, Palesztinában, Pakisztánban, Formózán és Japánban. A leg
régibb külmissziói területünkön Ambóföldön, már megszületett az 
önálló ambokavanko egyház, amelynek első püspökét, Leonhard 
Aualat 1963-ban szentelte fel Gulin püspök. Auala püspököt az el
múlt ősszel avatta a Helsinki Egyetem teológiai díszdoktorrá ugyan
azon a promocián, amelyen Korén Emil magyar esperest is. A misz- 
sziói munka támogatása az utóbbi években megnőtt azáltal, hogy 
egyes gyülekezetek a Finn Misziói Társasággal megállapodást kötöt
tek meghatározott összegű támogatásra — ez jelenleg 20 ezer Smk 
—, s így saját ,név-viselő küldöttet” kaptak, akivel azután igyekez
nek tartani a folyamatos kapcsolatot.

Mint ahogy az imént említettem, egyházunk külmissziói mun
kája még nem emelkedett arra a szintre, hogy vetekedhetne sok más 
lutheránus egyház munkájával. Ugyanez áll a nemzetközi diakóniá- 
ra és fejlődés-segítésre. Élénken érezzük azt, hogy ezen a terüle
ten az elengedhetetlen minimumot sem értük el.

A finn egyház legrégibb missziói területén Afrikában az utóbbi 
időkben egyre inkább előtérbe került a faji kérdés. Hazánk kultúr- 
radikálisai vádolnak azzal, hogy a finn misszionáriusok nem tilta
koznak eléggé a faji megkülönböztetés politikája ellen. A Finn 
Missziói Társaság részéről ezeket a vádakat a helyükre tették és 
több összefüggésben kijelentették, hogy a finn misszionáriusok az 
apartheid-politikát a keresztyén hittel szembenállónak ítélik, de nem 
keveredhetnek Délnyugat-Afrika belpolitikájába ebben a vonatko
zásban sem.

Ugyancsak kijelentették, hogy a voltaképpeni finn missziói te
rületen a faji nyugtalanság még nem jelentkezett, nyilván részben 
éppen a finn misszionáriusok hatása folytán.

*
Nem vagyok illetékes, hogy egyházunkban a teológiai tudomány 

mai helyzetéről beszéljek. A Helsinki Egyetemhez tartozó „A  világ 
legnagyobb teológiai fakultásának” dékánja, Aimo Nikolainen pro
fesszor ebben a legjobb szakértő. Mégis meg kell említenem, hogy a 
fakultáson évente több doktori disszertációt bírálnak el. Nikolainen 
professzor maga is termékeny kutató. A fiatalabb nemzedék tudó
sai közül megemlítem Dr. Paavo Kortekangast, akinek a kutatá
sai különösen a századforduló szellemi, gazdasági és állami forra
dalmai által okozott jelenségeire irányulnak egyházunkban. Korte- 
kangas dr. a két évvel ezelőtt alapított egyházi kutatóintézet első 
kutatója. Világos, hogy az utóbbi években divatba jött ún. gyakor
lati tudományok hatottak a teológiai kutatások módszereire és vi
szonyulására.

A külföldi hatásokról elmondhatjuk, hogy még mindig a német 
teológia a voltaképpen ismert Finnországban. De mellette egyre 
erősebben hatnak az angolszász és az amerikai lutheránus teoló
giák. Hasonlóképpen ismeretessé váltak a keleti lutheránus és refor
mátus teológiák. Talán a legismertebb a cseh Hromadka L. József.
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A teológia művelésének kiszélesítése és elmélyítése a papi kö
rökben Lelkészegyesületünknek egyik főtörekvése. Ennek érdeké
ben minden évben számos tanulmányi napot, tanfolyamot és szemi
náriumot rendezünk.

A finn egyház Lelkészegyesülete ez évben töltötte be 50. évét. 
Beletartoznak hazánknak az összes finn nyelvű papjai. A svéd 
nyelvű lelkészeknek külön egyesületük van, hasonlóan hazánk teo
lógiát végzett nőinek. Mindezen egyesületek működése közeli köl
csönhatásban folyik. *

A magyar egyházi körökben már régtől fogva ismeretesek a 
finn ébredési mozgalmak. Ezek a XIX. században keletkezett s egy
házi életünkben mély nyomot hagyott mozgalmak ma is megmarad
tak. Mégis azt kell mondanunk, hogy az erejük már nem a régi. 
A felébredtek és az evangéliumiak annyira szorosan összenőttek 
az egyház általános lelki életével, hogy sok helyen nehéz külön irány
zatként számon tartani. Leginkább a laestadianizmus szélesítette 
ki az utóbbi években a hatását. De ennek a köréhez kezdettől fogva 
hozzátartozott megoszlási és szétszakadási hajlam továbbfolytató
dott. Az ún. régi irányzat körében, amelyet a Békesség-egyesüle
tek Központi Szövetsége képvisel, az évtized elején szakadás követ
kezett be, amelynek következtében sok addig hozzájuk tartozott 
lelkészt kizártak, s a Központi Szövetség, valamint a mozgalom lap
ja, a Paivamies, az ún. világi (laikus) szárny kezén maradt. A papi 
szárny megalapította a saját egyesületét és saját lapját is. A világi 
szárnyéhoz az utóbbi években sok fiatal lelkész csatlakozott.

Az régi ébredési mozgalmak inkáb a nyaranta rendezett gyűlé
seken „láthatók” , amelyeken ma is 20—30 ezer ember szokott részt- 
venni.

Az utóbbi években a régi ébredési mozgalmak mellett új ébre
dés is született, amely az „ötödik mozgalom” nevet kezdte fel
venni. Ez az angolszász evangélizációi munkát gyakorló és teológiai
lag fundamentalizmusra hajló mozgalom erősen elterjedt. Ez egyes 
vélemények szerint egyházpolitikai mozgalom s arra törekszik, hogy 
kézbe vegye a gyülekezetek elvi irányítását és az egyház egyéb fel
adatait. De ennek a körében is történt megoszlás. A mozgalom vol
taképpeni erejét az Evangélikus Népmisszió képviseli. Ez az egyesü
let többek között saját missziói munkát készít elő. Külön lapjuk 
van, az Uusi Tie, s ez erőteljesen hatni igyekszik a gyermekekre s 
az ifjúságra is.

Az ötödik mozgalom képviselői bírálják az egyház vezető pozí
cióiban levőket azzal, hogy ők a folyamatban levő kultúrharcban 
túlságosan egyet értenek a kultúrradikálisok gondolataival. Túlságo
san megnyugodnak a „tárgyalásokban” , holott ellenkezőleg „prok- 
lamálni” kellene. A mozgalom nem helyesli az egyházban utóbbi idő
ben megerősödött ökumenikus törekvéseket sem. Az ötödik moz
galom teológiai tekintélyének Osmo Tiilila professzort tartja, aki 
négy évvel ezelőtt kitért az egyházból protestálva az ellen, hogy
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az egyház túlságosan alkalmazkodott a mai világ eszmefolyásához. 
Tiilila viszont nem hagyja jóvá a Népmisszió irányát, lévén ő maga 
többek között az ökumenikus törekvésekben közel az egyház „hiva
talos irányához” .

Végül még néhány szót a finn egyház lelki-életéről a hatvanas 
években.

A finn keresztyénség valamiféle „nagyszoba-keresztyénség” volt. 
Innen van, hogy például az istentiszteleteknek a mi egyházunkban 
nem ugyanaz a szerepe, mint sok más egyháznak. Ugyanerre vezet 
gyülekezeteink nagysága. Az istentiszteletre járók száma az utóbbi 
időben bizonyos mértékig megnőtt. Az átlag azonban csupán mintegy 
3,5% vasárnaponként az összlélekszámhoz viszonyítva. Örvendetes
nek kell mondanunk, hogy ezek között bőven vannak fiatalok. Az 
úrvacsorázók száma lassan emelkedik. Az évtized elején egyházunk
ban 720 ezer úrvacsorázó volt, ez a szám most a milliónál tart.

Az istentiszteletek helyett egyházunk életére jelentősebb bélye
get nyomnak a különböző szabad gyülekezeti alkalmak. A gyermek- 
bibliaórák változatlanul a gyermek-munka középpontjai. Az utóbbi 
években azonban erősen megnőtt a napközi gyermek-körök száma. A 
serdülő ifjúsági munkát az egyes körök keretében s a cserkész-mun
kában végzik. Az ifjúsági munka élénk. Középpontjában a konfir
mációi oktatás áll, amelyben 15 éves korban gyakorlatilag mindenki 
részesül. Sokan az egyházból kitért szülők gyermekei közül is szü
leik engedélyével bekapcsolódnak az egyházba, eljárván a konfir
mációi oktatásra. Az egyházon belül mégis az utóbbi időben azt 
mondják, hogy nem tudjuk kielégítően ellátni ezt a fontos te
vékenységi formát. A konfirmációban használt könyvek, oktatási 
rend, oktatási eszközök, oktatási alkalmak stb. gyakran nem kí- 
elégítőek. Az utóbbi években gyakorolni kezdték a tábori konfir
mációi oktatást s ezek emelték a munka szintjét. Amennyire az is
kolai hitoktatásban az egyház szempontjából rosszirányú a fejlő
dés. annyira válik az eddiginél sokkal fontosabb feladattá az egy
ház katechetikai munkája.

Az egyház egyéb munkái között megemlítjük a szinte minden 
gyülekezetben évente rendezett evangélizációs alkalmakat, a külön
böző előadás-sorozatokat és gyűléseket. A hétköznapi munka a gyü
lekezeti körökben folyik, a házi bibliaórákon, a varróösszejövetele
ken, bibliakörökben, férfi és asszonycsoportokban, stb. A napilapok
ban és folyóiratokban elég sok vallásos cikk van. A rádióban min
den vasárnap istentisztelet, minden hétköznap reggeli és esti áhítat 
és elég sok egyéb keresztyén műsor. A televízióban szintén, bár va
lamivel kevesebb, mint a rádióban. Ezek a gyakran egészen ellenté
tes műsort közvetítő tömegtájékoztató szervek bizonyítják, hogy a 
vallásos program továbra is a leggyakraban követett műsor.

A vallásos lapok között az ismertebbek a Kotimaa, amely mint
egy 75 000 példányban jelenik meg, továbbá a Sana és az Uusi Tie. 
Ezek mellett tucatjával vannak a kisebb egyházi és vallásos folyó
iratok.
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Kora tavasszal rendezik meg évente egyházunkban az ún. „kö
zös felelősség gyűjtését” . Ennek eredménye évről-évre nő. Idén kb. 
1 500 000 Smk volt. A gyűjtés eredményét a diakóniai munkára for
dítjuk, korábban csak hazai földön, de a legutóbbi két esztendőben 
a gyűjtés egy részét a nemzetközi segélyezésre adtuk. Valószínű, 
hogy ez a rész is folyamatosan nőni fog.

Ebben az évtizedben sok új munkamódszer egészítette ki az egy
ház régi s még gyakorolt munkamódszereit. Ezek között megemlít- 
iük a családi tanácsadó munkát, az ipari munkát, a „szolgáló tele
font” , stb. Különösen kiemeljük Dr. Matti Joensuu családi tanácsadó 
munkáját és lic. teol. Toivo Pali ipari munka fejlesztését egyházunk
ban.

Az istentiszteleti életben a muzsikának nagy szerepe van. Egy
házunk gyülekezeteiben — a legkisebbeket nem számítva — van 
orgonista-kántori állás. Az orgonista-kántorok vezetik az egyházi 
énekkarokat és gondot viselnek az egyházi zene fejlődésére és gya
korlására. A legjobb kántorokból alakult énekkar, a Chorus canto- 
ium Finnlandiae, az elmúlt ősszel hangversenykörutat tett Ameri
kában. A kórus szerepelt Lelkészegyesületünk ötven éves ünnepén 
is a Helsinki Egyetem aulájában ősszel.

A lelkészi és orgonista-kántori hivatal mellett az egyházi tör
vények szerint minden gyülekezetben lennie kell diakonissza-ál
lásnak is. Ennek a hivatalnak a jelentősége rendkívül nagy, mert el
tekintve attól, hogy hazánk gazdasági és szociális helyzete meglehe
tősen jó, folyamatosan szükség van a szeretetszolgálat munkájára. 
Ennek a munkának a folytatása, az önkéntes segítő munka fejlesz
tése stb., különösen is feladata a diakonisszáknak.

És amint az természetes, a mai körülmények között az ifjúsági 
munka jelentősége vált nagyon fontossá. Ezért szerveztek minden 
középnagyságú és nagyobb gyülekezetben külön ifjúságvezető állást. 
Ezeknek a hivataloknak ügyes betöltőit a Finn Egyház Gyülekezeti 
Tanintézetében nevelik, valamint egyes külön intézetek, amelyek
nek munkáját és oktatási rendjét a kibővített püspöki értekezlet 
ellenőrzi.

Végül még meg kell jegyeznünk, hogy az ökumenikus törekvé
sek kiszélesedtek az utóbbi években más lutheránus és keresztyén 
egyházak felé s azok munkájának megismerése iránt saját egyhá
zunkban. Ezeknek a törekvéseknek még erősebb kifejlődését re
méljük, hiszen nagyon kevéssé ismerjük egymást. A Helsinki Egye
tem teológiai fakultásán két ével ezelőtt külön ökumenikus profesz- 
szori hivatalt szerveztek, amelyet most dr. Teinonen tölt be. Mint 
már előbb említettem, az ökumenikus törekvések bizonyos ellen
érzést váltottak ki az ún. ötödik mozgalom részéről. Remélhető, hogy 
lassanként ezek is eleveznek az eddiginél csendesebb vizekre. Éz 
az értekezlet is, amelyre Finnországból eljöhettünk, bizonnyal oda 
fog hatni, hogy megnövekszik a két testvérnép egyházai között 
az ismerkedés és a barátság.

Pertti Hanta
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Szolgálatunk a forrongó világban
Dékáni jelentés az 1967— 68-as tanévről

Az ifjúság jövője

„A  mi világunk az utóbbi időben állandóan csúszik lefelé a lej
tőn : a fiatalok nem hallgatnak szüleikre, mindenki írni akar, a' világ 
vége közel van.” Ezt a mondatot egy pap írta le Egyiptomban közel 
4000 évvel ezelőtt. Ma talán mosolygunk rajta rajta, hogy azt hitte, 
összedől a világ, ha teljesül az ifjúságnak az a forradalmi követelése, 
hogy megtanulhasson írni, ami addig a papok kiváltsága volt. Egé
szen biztos, hogy nem ő az első, aki így nyilatkozott az ifjúság törek
véseiről, és nem is az utolsó. Magában véve az ilyen évezredes mon
datok idézése nem is mondana mást, mint azt, hogy a nemzedékek 
viszonya örök emberi probléma. De ma az ilyen és hasonló monda
tok idézésével nem lehet bagatelizálni az ifjúságnak azt a nyug
talan és forrongó keresését, amely sokfelé észlelhető a világban.

Ma sokkal többről van szó, mint az örök ifjúság örök lázon
gásáról. Többről, mint néhány hóbortos fiatalember különcködésé
ről, aki szokatlan viselkedéssel, feltűnő ruházkodással és női haj
viselettel akarja botránkoztatni a felnőtteket. Az ifjúság kereső 
nyugtalanságából egyre világosabban bontakozik ki a jogos aggo
dalom az emberiség jövője felől, amely elsősorban és mindenekelőtt a 
ifjúság jövője. És már azért sem lehet könnyelműen napirendre 
térni a megmozdulások felett, mert az ifjúság soraiban a kérdések 
és a problémák egyre jobban tisztázódnak, és ennek arányában nő 
közöttük a halálos áldozatok száma. Az ifjúság olyan, mint a szeiz
mográf: érzékenyen reagál a földrengésekre, messze kileng távoli 
földlökésekre is, sokszor nem ismeri a jelenségek összefüggéseit, de 
hajszálpontosan regisztrálja a föld minden megmozdulását. A fel
nőtt nemzedék feladata az, hogy komolyan vegye a jelzéseket, 
kezébe vegye a szeizmográf diagramját, értelmezze a jeleket, meg
mutassa és feltárja az összefüggéseket, és önkritikusan segítsen az 
ifjúságnak az útkeresésben.

Ilyen analízist kísérelt meg Jean-Paul Sartre az Altona foglyai
ban. Főszereplője Franz von Gerlach, egy nagytőkés, hajógyáros fia, 
aki azzal indult, hogy élete kockáztatásával szembeszegült a fasisz
ta erőszaknak, s végül egy éjszaka mégis belőle lett a szmolenszki
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mészáros, aki elrendelte vagy eltűrte — a darab ezen a ponton szán
dékosan homályos — ártatlan emberek meggyilkolását. A darab tűr- 
hetetlenségig ellenszenvesen mutatja be a padlásszobában rejtőző 
fiatalember önigazolását és önmarcangolását, azt a siralmas figu
rát, aki sem élni, sem meghalni nem tud, mert erkölcsi nullává lett. 
Hogyan történehetett ez? Mi az oka annak, hogy ez a fiatalember 
így eltévelyedett? Csak a darab végén kapunk rá feleletet, amikor 
az apával 13 év után találkozik az önkéntes rabságból kilépő fiú. 
Egy bizalmas pillanatban emlékezteti atyját arra, hogy milyen kéje
sen félelmetes érzés vett erőt rajta, amikor nyolcéves korában az 
Elba partján maximális sebességgel hajtottak a sima autóúton, le
gázolva mindent és mindenkit, aki útjukba került. Itt rejtőzik az író 
szerint az ifjú titka. És itt a szerző — mint egykor Náthán pró
féta Dávid királlyal szemben — prófétaként emeli fel hangját, rá
mutat a bűnösre, és a vádlottak padjára ültet az apán keresztül 
egy egész társadalmi osztályt és rendszerint: az érvényesülés érde
kében mindent és mindenkit letipró nagytőkés fia az a szmolenszki 
fasiszta rém, aki egyszerre értelmetlenül gyilkol. A nagytőkés társa
dalom szülte és szüli újra meg újra a fasiszta mozgalmakat. Egyik 
is, másik is az önző erőszak útját járja.

Erre kellett gondolnunk azokkal az eseményekkel kapcsolatban, 
amelyek az elmúlt hetekben és hónapokban megrázták a világot. 
Egymás után estek áldozatul gyilkos lövéseknek Martin Luther 
King, az erőszak nélküli ellenállás vezéralakja, Rudi Dutschke, a 
kereső német fiatalság egyik képviselője, és Róbert Kennedy, a mai 
amerikai politika kritikusa. Pedig még azt sem lehet mondani róluk, 
hogy valamiféle szélsőséges irányzathoz tartoztak. De közös vo
násuk az, hogy szembeszegültek az erőszaknak azzal a politikájával, 
amelyet elsősorban az Egyesült Államok nagytőkés vezető rétege 
képvisel, és amely embermilliókat gyötör a háború szenvedéseivel 
Vietnamban, konfliktusokat állandósít a Közel-Keleten, és igazság
talan gazdasági és társadalmi állapotokat segít konzerválni Latin- 
Amerikában és sokfelé a világon. Az eldördült lövések mutatják, 
hogy aki hathatós eszközökkel nyúl hozzá a hatalmi politika mögött 
rejlő tőkés érdekekhez, annak számolnia kell a gyilkos erőszak
kal. Aki eddig nem látta, az most kénytelen tudomásul venni, hogy 
két út van a mi korunkban és a mi világunkban. Az egyik a polgári 
társadalom, amely bármennyire demokratizálódik, nem tud sza
badulni a nagytőkés érdekek nyomása alól. A másik a szocialista tár
sadalom, amely történelmi, földrajzi és társadalmi adottságok sze
rint különböző módon és különböző fejlettségi fokon, de mindenütt 
azonos célkitűzésekkel törekszik a széles néprétegek felemelésére. 
A világ ifjúságában még csak ébredezik, de egyre világosabbá válik 
annak tudata, hogy a tőkés világhatalommal szemben nem lehet 
egyéni akciókkal fellépni, hanem csak olyan közös akciókkal, ame
lyek sokak tudását egyesítik, és amelyek az emberiség letiport és el
maradott rétegeinek az érdekeit képviselik a vagyonos és tőkés 
kisebbséggel szemben. Az ifjúság megmozdulásainak értelme és jö-
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vője azon fordul meg, hogy mennyire látja meg az ifjúság az embe
riség problémáinak e világméretű összefüggéseit, és mennyire tud 
világtávlatban együtt gondolkodni és együtt cselekedni az emberi
ség hátrányt szenvedő és felfelé törő tömegeivel.

Ebben a világhelyzetben és ezzel a perspektívával végeztük ta
nító és nevelő munkánkat akadémiánkon, amelyről most beszámol
ni készülök. Munkánk értelme és értéke attól függ, hogy mennyire 
tudtuk ifjúságunknak megmutatni helyét és jövőjét ebben a világ
ban, és hogy ifjúságunk mennyire értette meg ezeket az összefüg
géseket, és mennyire vállalja ebből következő feladatait.

Ökumenikus kapcsolataink

Mindenekelőtt hálával gondolunk arra, hogy az elmúlt évben is 
aktívan részt vehettünk a különböző ökumenikus mozgalmakban, sőt 
eddigi kapcsolatainkat tovább is szélesíthettük. Szinte azt lehetne 
mondani, hogy az elmúlt tanév a konferenciák és találkozók éve volt. 
Hálásak vagyunk ezért, mert ez tette lehetővé számunkra, hogy 
nemcsak távolból, hanem közvetlenül találkozzunk a mai világ prob
lémáival, és így tudatosítsuk és tisztázzuk egyházunk helyét és fel
adatát a mai világban.

Az első jelentős alkalom a reformáció 450 éves emlékére rende
zett ünnepség volt Wittenbergben, amelyen részt vett a tanári kar 
többsége (Nagy, Pálfy, Prőhle, Vámos), és részben előadást is tar
tottak (Nagy, Prőhle). A világ evangélikusságának sajátos hely
zetére és egyházunk nagy feladataira mutattak rá azok a feszültsé
gek, amelyek végigkísérték ezeket az ünnepségeket Németország
ban. Egyfelől hangsúlyozták, hogy a reformáció kizárólag a tiszta 
evangélium ügye volt, amelyet nem szabad vegyíteni semmiféle 
világi kérdéssel vagy mozgalommal. Másfelől úgy értékelték a re
formációt, mint egy első forradalmi megmozdulást az újkorban, 
amely a mi századunkban a szocialista forradalomban teljesedett ki. 
Nyilvánvaló, hogy emögött az egyház mai feladatának lényegesen el
térő megítélése rejlik. Míg a reformáció hazájában sokszor áthidal
hatatlannak tűnt ez az ellentét, addig mi annál jobban és világosab
ban éreztük a mi magyarországi evangélikus egyházunk teológiai fel
ismeréseinek a jelentőségét, és azt a feladatunkat, hogy megmutas
suk, hogy a tiszta evangélium hirdetése és az emberiség életének 
és békéjének szolgálata elválaszthatatlanul összetartozik. Ez már 
a lutheri reformációnál is így volt, s ezért ott újul meg a reformáció 
hagyománya, ahol az új viszonyok között új módon érvényesítik az 
egyház evangéliumból folyó felelősségét az emberért és a világért.

A másik nagy alkalom a Keresztyén Békekonferencia Harmadik 
Világgyűlése volt Prágában, amelyen három kartársunk vett részt 
(Nagy, Pálfy, Prőhle). A sok közül két jellemző vonást emelek 
ki a konferencia munkájából. Egyrészt tovább és mélyebbre ha
tolt a békemunka teológiai alapjainak a tisztázása, másrészt a 
a teológusok és egyházi emberek is az eddiginél konkrétabban
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n é z t e k  szembe a világpolitikai kérdések mögött rejlő gazdasági és 
társadalmi problémákkal. Ez látszik meg egyebek között a forrada
lomra vonatkozó teológiai megállapításokon is. Ezek eieje nem 
c s ö k k e n t ,  hanem növekedett azzal, hogy többé nem általánosságban 
volt szó a forradalom jogosságáról, hanem konkrétebben mérlegel
t ü k  azokat a szempontokat is, amelyek a különböző történelmi, 
földrajzi, társadalmi szituációkban szükségessé és lehetővé teszik a 
forradalmat.

Nem kell részleteiben beszámolnom arról, hogy a tanári kar tag
jai milyen mértékben vettek részt az ökumenikus mozgalmakkal 
kapcsolatos tanulmányi munkában. Ezt évek óta magától értetődő 
feladatunknak tekintjük, és hálásak vagyunk az egyházi vezetőség
nek azért, hogy ebben a munkában részt vehetünk. Külföldi és hazai 
lapokban megjelent cikkek tanúskodnak erről. Ökumenikus tapasz
talatunk és munkánk eredményét adtuk tovább az itthon rende
zett konferenciákon is. Egyházunk vezetőségével együtt rendeztük 
januárban a segédlelkészi konferenciát, amelyen ismertettük a Va
tikáni zsinat, a Prágai Békekonferencia és az uppsalai ökumenikus 
nagygyűlés problémáit. Április végén részt vettünk a Lutheránus 
Világszövetség Kisebbségi Konferenciáján, amelyen a szociáletikai 
kérdésről tartott előadás (Nagy), valamint több felszólalás is sokak 
érdeklődését és megbecsülését fordította teológiánk felé. A finn lel
készekkel június elején folytatott konferencián beszámoltunk teoló
giánkról és egyházunk békemunkájáról, és tapasztalatunk szerint 
ezzel is tovább segíthettük finn testvéreinket a mai világ kérdései 
felé való fordulásukban.

Ökumenikus szolgálatainkkal kapcsolatban legyen szabad né
hány szolgálatot külön is megemlítenem. Dr. Pálfy Miklós — Dr. 
Ottlyk Ernő püspökké választása után — ökumenikus főtitkári meg
bízatást kapott és jelentős munkát végzett itthon és külföldön (uta
zásai: Heraklion, Bukarest, Loccum, Wittenberg, Eisenach, Bel- 
grád, Genf, Prága, Nyugat-Berlin). Dr. Nagy Gyula fontos szerepet 
töltött be az ökumenikus tanulmányi munkák megszervezésében, 
a Svédországban és Dániában járt delegáció tagja volt, és részt vett 
a keresztyén—marxista dialógusban Genfben, hogy csak fontosabb 
utazásait említsem. (Más utazásai: Bossey, Helsinki, Wittenberg, 
Prága, Berlin.) Az elmúlt évben lehetőségem nyílt arra, hogy a 
Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságának évi rendes ülé
sével kapcsolatban az Egyesült Államokban több konferencián részt 
vegyek, és meglátogassak több amerikai akadémiát (New York, 
Chicago, St. Paul, St. Peter). Ismételten jártam a strassburgi Öku
menikus Kutató Intézetben, valamint Genfben. (Más utazások: 
Wittenberg, Berlin.)

Mindenütt nemcsak eleven kapcsolatba kerülhettünk a világ 
problémáival, hanem meggyőződésünk szerint képviseltük egyhá
zunknak azokat a felismeréseit és tapasztalatait, amelyeket itthon 
a hívők és nem hívők közötti együttműködés közben szerezhet
tünk.
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Teológiai munkánk

Mindez az ökumenikus szolgálat nemcsak megterhelt minket, 
hanem meg is termékenyítette akadémiai teológiai munkánkat. 
Ennek egyik legjelentősebb dokumentuma Dr. Nagy Gyula: Egy
ház a világban című szociáletikai munkája, amely tudományos is
mereteinek széles körével foglalta össze, építette ki és gazdagította 
teológiai felismeréseinket. Tovább folytattuk a bibliafordítás munká
ját, amelynél dr. Pálfy Miklós részvételével az Ótestamentum-for- 
dítás szuperrevíziója, dr. Prőhle Károly részvételével pedig az Üj- 
testámentum fordításának sajtó alá rendezése folyik. Isten iránti 
hálával gondolunk arra, hogy ebben a nehéz munkában eddig elju
tottunk, s reméljük, hogy a sok erő és időáldozatot kívánó munka 
meg fogja hozni gyümölcseit egyházaink életében. Itt jelentem azt is, 
hogy dr. Ottlyk Ernő kartársunk püspökké választása után egy
házunk vezetősége a Lelkipásztor szerkesztésének feladatát reám 
bízta. Ebben a megbízatásban nem csak a felém irányuló bizalmat 
érzem, hanem annak kifejezését is, hogy egyházunk vezetősége a 
teológiai tanároktól várja elsősorban lelkészeink teológiai és gya
korlati munkájának segítését. Óriási jelentőségű ez a tény, ha arra 
gondolunk, hogy más országokban áthidalhatatlan ellentétet érez
nek teológia és gyakorlat között.

Nagy jelentőségűnek tartjuk a teológiai szakcsoportok meg
alakítását, amelynek feladata, hogy a kellő képzettséggel és képes
séggel rendelkező lelkészeket bevezesse és továbbvigye a maga- 
sabbfokú teológiai munkába, ami egyrészt a tudományos utánpót
lás kiszélesítését célozza, másrészt egyházunk útjának további teoló
giai tudatosítását segíti. Hálásak vagyunk, hogy egyházunk jelentős 
anyagi áldozatot is hoz az útiköltségek és napidíjak fedezésével ezért 
a munkáért, amely a tanárok számára nemcsak újabb feladatot, 
hanem a jövendő munkatársakkal való találkozás lehetőségét és a 
közös munka gazdagodását nyújtja.

Külön örömünk az, hogy a professzor-csere tovább épülhetett. 
Dr. Ilmari Soisalon-Soininen helsinki kartársunk szeptemberben 
magyar nyelven, kitűnő kiejtéssel tartott előadásokat akadémián
kon az Ótestámentum tárgyköréből, viszont dr. Nagy Gyula októ
berben Helsinkiben tartott előadásokat a szociáletika tárgyköréből. 
Két évvel ezelőtt Bécsben tartott előadásaim viszonzásul májusban 
Dr. Gottfried Fitzer személyében elsőízben köszönthettük akadé
miánkon a hozzánk közel álló osztrák egyház és teológiai fakultás 
professzorát.

Akadémiai életünk

Ha ezek után a szorosabb értelemben vett akadémiai tanitó mun
káról számolunk be, nem hallgathatjuk el, hogy ebben az évben 
a sok rendkívüli, nem minden évben ismétlődő konferencia és ösz- 
szejövetel következtében sokszor csak hiányosan tudtuk megtar-
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tani előadásainkat. Ez nem kis nehézséget okozott tanárnak, hallga
tónak egyaránt. De mivel a tanári kar elszántan harcolt azért, hogy 
az elmaradó órákat minden lehető alkalommal pótolja, végeredmény
ben jelentős kiesésről nem lehet szó. Ez azonban a helyzethez való 
rugalmas alkalmazkodást követelt, úgy, hogy az első félévben heten
ként, sőt néha félhetenként vagy naponként kellett új meg új 
órarendet összeállítani. Köszönet illeti az órarend összeállítóját (Vá
mos) és a kartársakat, akik az ezzel járó nehézségeket megértéssel
vállalták.

Akadémiai munkánk jobb elvégzését segítette az a tanulmányi, 
reform, amelyet a tanév elején hajtottunk végre. Egyrészt kiegyen
lítettük az óraszám-differenciákat a különböző évfolyamok között, 
jobb elrendezését adtuk a különböző tantárgyaknak, lehetővé tet
tük, hogy megfelelő összevonás révén a tanárok valamivel kisebb 
óraszámban végezhessék el ugyanazt a munkát, mindenekfelett pe
dig a tantervben az eddiginél jóval szélesebb teret adtunk az egy
házismereti és társadalomtudományi előadásoknak, ami megnövelte 
intézeti tanár-kartársunk (Vámos) munkájának súlyát és szerepét. 
Megállapodtunk abban is, hogy a tudományos követelmények ér
vényesítése mellett az egyes szaktárgyakból elsősorban arra tesz- 
szük mindig a hangsúlyt, ami egyházunk mai élete szempontjából a 
leglényegesebb. Itt említem meg, hogy a Dr. Ottlyk Ernő püspökké 
választása következtében megüresedett egyháztörténeti tanszék he
lyettesítésére dr. Fabiny Tibor miskolci lelkész kapott megbíza
tást. Hálásan köszönjük, hogy ezt a sok munkával és megterheléssel 
járó megbízatást jószívvel vállalta és végezte.

Köztudomású, hogy hallgatóink életében és nevelésében jelen
tős helyet foglal el az Otthon, bár 29 hallgatónk között néhány kinn
lakó is van. Az Országos Presbitérium dr. Nagy Gyula kartársunkat 
választotta két évre az Otthon igazgatójává, aki nagy eréllyel lá
tott hozzá az Otthon külső kereteinek és belső életének rendezésé
hez. Munkájában segítségére volt Schreiner Vilmos, aki nevelő- 
lelkészi beosztást kapott az Országos Elnökségtől. Az akadémiai 
alkalmak mellett az otthonórákon, az évfolyamórákon és más al
kalmakon külső előadók, püspökök és lelkészek bevonásával ele
ven beszámolókon, megbeszéléseken találkoztak a hallgatók azok
kal a kérdésekkel, amelyek népünket és az emberiséget, egyhá
zunkat és az ökumenét foglalkoztatják. Külön emlékezetes alka
lom marad a nyíregyházi teológus-nap, amelyet az igazgató ren
dezett több hallgatónkkal. Érdekes színt adott a hallgatók életének, 
hogy Risto Laitila finn teológus mint csereösztöndíjas tartózkodott 
körünkben.

Hallgatóinknak széleskörű lehetősége nyílik egyházunk életé
vel való találkozásra a szupplikációk révén. Örömmel számolhatunk 
be arról, hogy a lelkészek és a gyülekezetek mindenütt szeretettel 
fogadják a fiatalokat, megértéssel támogatják munkánkat, ami ab
ban is kifejezésre jut, hogy az elmúlt évben a szupplikáció összege 
jelentősen emelkedett.
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Nem mondhatjuk, hogy hallgatóink élete minden tekintetben 
kifogástalanul folyt le. Egészben véve az ifjúság jelentékeny ré
sze igyekszik komolyan venni felkészülését a teológiai szolgálatra, 
bár meg kell mondanunk, hogy a kampánymunkát még mindig nem 
sikerült megszüntetni, és feltétlenül szükség van arra, hogy hallga
tóink idejüket és erejüket sokkal egyenletesebben és teljesebben 
használják ki, a rend fenntartásában és a tanulás megszervezésében 
pedig az eddiginél nagyobb öntevékenységükre van szükség. Ezt 
mutatja többek között az a pályázat is, amelyet a reformáció 450 
éves jubileuma alkalmából írtunk ki. Sajnos, nem minden tételre 
érkezett pályamunka, de elismerés illeti azokat, akik résztvettek a 
pályázatban, és jó eredményt mutattak fel (Kráhling Dániel, Fó- 
nyad Pál, Győr Sándor). Hasonlóan köszönettel kell megemlékez
nünk arról, hogy a vári gyülekezet ismét felajánlotta az 500 forin
tos Bauhofer-díjat, viszont a tanári kar őszre halasztotta odaítélését, 
amikor talán jobban lesz megállapítható, ki érdemes rá.

Köszönetünk

Ezzel nagy vonalakban beszámoltam akadémiánk elmúlt tanévi 
munkájáról. Ez a munka jórészt egyházunk nagy nyilvánossága előtt 
folyt, és sajtónk is örvendetes módon állandóan figyelemmel kíséri. 
Ezért szorítkozhattam néhány legfontosabb szempont kiemelésére. 
Visszapillantásunk világossá teszi, hogy akadémiánknak szilárd és 
egyértelmű az a célkitűzése, hogy ifjúságunkat beállítsa népünk és 
az emberiség, egyházunk és az ökumené kérdéseinek és feladatainak 
összefüggésébe. Reménységünk az, hogy munkánk meghozza gyü
mölcsét, és ifjúságunk egyre világosabban ismeri fel, hogy nekik is, 
nekünk is ez a jövőnk. így most befejezésül még a köszönet sza
vát mondom el. Szívünk hálával telik meg Isten iránt, aki nekünk 
erre a szolgálatra lehetőséget és erőt adott. Hálát mondunk azok
nak, akik által Isten vezetett és gazdagított minket. Hálásan köszön
jük az Állami Egyházügyi Hivatal megértő támogatását, útmutatá
sát és segítségét. Köszönöm egyházunk vezetőségének bizalmát, püs
pökeink lelkipásztori irányítását. Köszönöm a lelkészek és a gyüle
kezetek testvéri szeretetét és anyagi támogatását. Köszönöm az Or
szágos Egyház tisztségviselőinek és beosztottjainak, a főtitkárságnak, 
a pénztárnak, a könyvtárnak és a levéltárnak, hogy munkánkat 
megértéssel támogatták. Köszönöm kartársaimnak segítségüket, ta
nácsukat és bizalmukat. Köszönöm a dékáni hivatal munkatársai
nak jó munkáját és hűséges kötelességteljesítését. Köszönöm a hall
gatóságnak, hogy szándékainkat megértették, és messzemenően ma
gukévá tették. Köszönetemhez fűzöm áldáskívánataimat, abban a 
bizonyos reménységben, hogy elmúlt tanévben hallgatók és tanárok 
ismét egy lépéssel előre léphettünk azon az úton, amelyen az egyház 
Ura vezet minket az emberiség szolgálatára.

Budapest, 1968. június 20. Dr. Prőhle Károly
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Búcsúzás az Akadémiától
Amikor búcsúzunk az Akadémiától, köszönetét mondunk azok

nak, akik szeretetükkel és gondoskodásukkal körülvettek minket.
Hálát adunk mindenekelőtt Istennek, aki elhívott minket erre a 

szolgálatra, hálát adunk azért, hogy fenntartja egyházát, melynek 
szolgáló tagjai lehetünk. Köszönetét mondunk professzorainknak 
áldozatos munkájukért, hogy bevezettek minket a teológia tudomá
nyába, tanító és tudományos munkájuk mellett mindig kész segít
ségükért, biztató vagy elmarasztaló, de mindenképpen javunkra való 
szavaikért. Mindezekért sok szeretettel gondolunk rájuk, s kérjük 
őket legyenek később is segítségünkre. Szeretettel gondolunk hall
gatótársainkra, ezt kérjük tőlük is, mert mi mindig szívesen és ölöm- 
mel gondolunk az itt eltöltött évekre és a teológusok közösségére. 
Szeretettel gondolunk egész dolgozó népünkre, köszönetét kell mon
danunk annak a sok becsületesen dolgozó embernek, akik a tanulás 
lehetőségét biztosították számunkra. Külön is köszönet illeti ezek 
között szüleinket, akik az elemi iskolától mostanáig minden tőlük 
telhetőt megtettek értünk, sőt azon felül is. Megköszönjük nekik 
azt, amit meghálálni sohasem tudunk: a féltő szeretetnek és jóság
nak, a gondoskodásnak azt a fokát, melynek kifejezése szóval csak 
a legnagyobbaknak sikerül.

Az akadémiai tanulmányok befejezése mindnyájunk számára 
olyan fordulópontot jelent, melyről nemcsak vissza, de előre tekinte
nünk is kell.

Munkánk hivatás, a szó legnemesebb értelmében. Elhívás szol
gálatra, az Ige hirdetésére szóval és élettel. Szolgálunk embertár
sainknak, akik problémáikkal és gondjaikkal küszködnek, akik segít
ségünket várják. Az emberek egzisztenciális kérdései ránk tartoz
nak, az ezzel való törődés nem igehirdető szolgálatunk mellett je
lentkező többlet, hanem munkánk legtermészetesebb velejárója. 
Szolgálunk annak a népnek, melynek Isten akaratából mi is tagjai 
vagyunk, melyet mint Magyar Népköztársaságot ismer és becsül a vi
lág. Múltja, jelene és jövője a mi múltunk, jelenünk és jövőnk is. 
Mi nem akarunk és nem is tudunk máshol élni és dolgozni, részt ké
rünk és részt veszünk népünk minden gondjában, a problémák meg
oldásában, de örömeiben is, mert ez a mi hazánk. De tagja vagyunk 
az egész emberiség nagy családjának is, s felelősséget érzünk azok 
iránt, akik határainkon túl más országokban és más földrészeken 
élnek. Összeköt ezekkel embervoltunk, azok a feladatok, melyek 
megoldása csak közös erőfeszítéssel lehet. Kenyerünk a beszéd, az 
igaz, világos, érthető emberi szó, az igen és a nem. Igent mondunk 
mindenre, ami az ember életét szebbé és jobbá teszi, de határozot
tan nemet mondunk mindenre, ami az emberiség békéjét és jövőjét 
veszélyezteti. Erre indít a hitünk, ezt követeli a józan értelem, és ezt 
várják tőlünk azok, akiket Isten ránk bízott. Ehhez a munkához kér
jük Isten segítségét és áldását.

Budapest, 1968. június 20. Veczán Pál
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P ásztori szolgálatunk

1. Elvi síkon kellene alapos tisztázásba kezdenünk: m it je len t az 
egyház pásztori szolgálata? N em  igaz, hogy vannak eleve „pásztori le l
kű” papok s olyanok, akiknek sem m i „érzékük” nincs a pásztoroláshoz. 
A  jó  pásztor non fit, séd nascitur. D e nem  föld i atyától, hanem  a Szent
iélektől. Pásztori szolgálatunk betegsége éppen ott kezdődik, hogy a teo
lógiai tisztázást alkati adottságok és praktikus élm ények em legetésével 
helyettesítjük.

2. A teológia egy. N incs benne önálló vagy felsőbbrendű szakterület. 
M in degyik  feltételezi, igényli és m eghatározza a többit. A  poim enika is 
rászorul az összes többi szakm unkára. T udh atom -e, m it je len t Jézus pász
tori m unkája, exegezis n élkü l? T örtén h et-e valódi pásztori beszélgetés 
dogm atikai, etikai, hom iletikai, katechetikai vagy  éppen egyházjogi ism e
retek n élkü l? A poimenika igényli és egyben próbára is teszi egész teo
lógiánkat.

De meg is határozza. A pásztori felelősséget nem  feledhetem  sem  a 
szószéken, sem  a gyerm ekek között, sem  a tudom ányos m unkában. Az 
egyház egész életét és szolgálatát át lehet és át kell gondolnunk a poime
nika oldaláról! S talán m inden bajunk , bűnünk és kudarcunk vissza
vezethető ennek elhanyagolására Jó exegéták, dogm atikusok, praktiku
sok, jogászok, egyházpolitikusok akarunk lenni, de közben elfeledjük, 
hogy m indezekben pásztorokká kell lennünk —  Jézust követve.

3. Mit jelent Jézus pásztori szolgálata? Igehirdető volt ő? S ha igen : 
az evangélium  hirdetője vagy a törvény m agyarázója? A z  elrejtőző m a
gány nagy im ádkozója volt ő vagy a közélet harcosa? G yógyító  orvos 
volt ő? S ha igen: a testé vagy a lé lek é? A z  em ber javát akarta ő? S ha 
igen : a föld it vagy a m ennyeit? A z  em beri élet bonyolult problém áiban a  
cselekvés döntése elé állította ő hallgatóit vagy m aga is aktív cselekvő
ként lépett bele az em berek életébe? Á ldozat volt ő az em berért? S ha 
igen: csak a keresztfán vagy egész föld i útján is önm agát osztogatta szét?  
N em  illik -e  ide is a kérd és: „V a jo n  részekre osztható-e K risztu s?” (1 K or  
1,13) K i lehet em elni vagy háttérbe lehet szorítani ebből a képből bárm it  
is?  H a egyáltalán lehetséges az ő pásztori szolgálatának aktivitását és 
sokrétűségét fogalm ilag  definiálni, talán ezt m ondhatnának : Jézus egész 
existenciájának latbavetésével harcolt az egész emberért. Így  volt pász
tor. L eh et-e  kevesebb a m i pásztori szolgálatunk c é lja ? ! H a ezt a Jézust 
akarjuk követni, akkor sem m iképpen. A  poim enikának abban van  legfőbb  
sajátossága, hogy az egyház egész szolgálatát úgy írja  le és fe jti ki, m int 
az egész em berért való  szem élyes és aktív felelősséget. A z t  h iszem : en
nek a felelősségnek valóságos felvállalásában  rejlik  egyházi életünk és 
pásztori szolgálatunk m egújulásának titka és egyetlen lehetősége.

4. Végül —  a cikkre visszatérve —  m ég valam it. N agyon fontosnak  
tartom  a pásztori szolgálat hom iletikum át. D e jó l k e ll látnunk —  éppen  
Jézus példája n yom án  — , hogy a z  n em  csak az evangélium nak, hanem  
sokkal nagyobb részben a törvénynek a  hirdetése is. Jézus sokszor h ir
dette a törvényt úgy, hogy az evangélium  m eg sem  szólalt, de azért nem



volt kevésbé pásztor akkor sem. Aki a pásztori szolgálat részeként (!) 
végzi az igehirdetést, az is bizonyára így van. Sőt, ha csak egy kérvényt 
gépeltem le valakinek, vagy orvosért mentem, vagy egy haldokló kezét 
fogtam némán s aztán lefogtam a szemét, — akkor is pásztori szolgálatot 
végeztem. Viszont szerintem az sem áll, hogy az evangélium már akkor 
is megszólalt, ha valaki vagy valakik „megtapasztaltak valamit a belőlem 
áradó testvéri szeretetből”.

Dóka Zoltán

K. Niederwimmer előadásához
Niederwimmer professzor előadásának megbeszélésével két 

munkacsoport foglalkozott. A beszélgetés (a mi munkacsoportunk
ban) tapasztalatcserével kezdődött. Túlnyomó többségben szocialista 
országok kisebbségi egyházainak lelkészei vettek részt ebben a mun
kacsoportban. Abból indultunk ki, hogy katehetikai tevékenységün
ket nem korlátozhatjuk csupán a gyermekekre és fiatalokra. Az 
egész gyülekezetét kell szem előtt tartani. Többször hangzott el ez a 
magyarul nehezen visszaadható kifejezés: „Gesamt-Katechumenat” . 
A pszichológiai tényezők (különböző évjáratok fejlődési sajátosságai) 
figyelembevétele mellett katehetikai munkánk társadalmi hátterét 
is próbáltuk elemezni. Kitűnt, hogy vannak olyan területek (pl. Lett
ország), ahol a bibliakritika értékesítése a katehetikai munkában 
nem látszik égető feladatnak. Figyelmet keltett egy lengyel lelkész 
hozzászólása. Rámutatott, hogy az ő szórványhelyzetükben a katehe
tikai munka végzése közben egyszerre négy tényező hatásával is kell 
Számolni: a vulgáris katolicizmus sajátos bibliaszemléletével, egy 
vulgáris naturalizmussal, amely torképeket népszerűsít egy-egy bib
liai történettel kapcsolatban, az iskolából hozott természettudomá
nyos és történelmi szemlélettel és szektásságra hajlamos, minden
féle bibliakritikát elutasító pietista körök befolyásával.

Néhány következtetést is megkíséreltünk felsorolni: 1. Számol
nunk kell azzal, hogy dogmatikus és világnézeti hatások meghatá
rozzák azt a módot, ahogy tanítványaink a Bibliához és annak tar
talmához közelednek. Kegyes beidegződésekkel, szupranaturalista 
felfogással épp úgy kell számolnunk, mint azzal a félelemmel, hogy 
aki a Szentírás üzenetének hatása alá kerül, az kénytelen modern vi
lágképével és gondolkozásával szembeszállni. A történetkritika 
eredményeinek felhasználása, módszerének megismertetése, ha tü
relmesen, körültekintően élünk vele, katehetikai munkában, az evan
gélium útját egyengetheti. 2. A hit nem hihetetlen dolgok gondol
kodásnélküli elfogadása, hanem Isten bennünket megszólító szavá
nak befogadása. 3. A történetkritika kérdéseivel azért kell a kateheti
kai munka végzése közben tisztában lennünk, mert intellektuális be
csületességre csak így válunk képesekké. 4. Katehetikai munkánk 
végzése közben nem szabad figyelmen kívül hagyni az iskolát. Az is
kolában számtalan olyan ismeretre jutnak el az emberek, amire 
építenünk lehet s amire ajánlatos hivatkoznunk. 5. Mi nem akar-

491



juk az iskolával szembeállítani tanítványainkat. Amit mondunk azt 
nem az ott tanultakkal szemben, hanem azokon túl mondjuk el. 
6. A történetkritikai eredmények megismerése bizonyos nyugtalan
ságot kelt, mert nyilvánvalóvá teszi, hogy hitünknek nincs olyan ga
ranciája, aminőket mi kívánunk. Ez a nyugtalanság azonban üdvös 
nyugtalanság. 7. Ezt a nyugtalanságot a katehétának is ismernie kell, 
mert csak így kerülheti el, hogy tanítványainak kritikai jellegű kér
déseit szupranaturalizmussal válaszolja meg. 8. A bibliakritikától ne 
várja senki, hogy az a hitrejuttatás módszere. Az evangélium csak 
Krisztus engedelmes követése közben ragadható meg. 9. A modern 
bibliakritika vívmányainak ismerete nélkülözhetetlen a mai katehe- 
tikai munkában, de nem válhat öncélúvá. Lelkipásztori figyelemmel 
és bölcsességgel kell megismertetése, módszerének alkalmazása köz
ben eljárni. 10. Befejezésül egy konkrét kérdéssel is foglalkozott 
csoportunk (később megtudtuk, hogy a másik csoport is, amelyben 
többek között I. osztályos hittankönyvünk értékelésére is sor került). 
Ez a konkrét kérdés a tananyag és a tanterv kérdése volt. Általá
ban nem fogadták el Niederwimmer professzornak azt a javaslatát, 
hogy a legalsó évjáratokban novellaszerű bibliai történeteket lenne 
jobb tanítani, amint aminő a József története és mint amilyenekkel 
az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben találkozunk. Szerinte a 
jézusi példázatok nehezek, Jézus életének és csodáinak kiszínezett 
elbeszélésével naiv hiedelmeket keltünk. Vita alakult ki az első órák 
anyaga körül is. Voltak akik kifogásolták, ha mindjárt a világ te
remtésével kezdjük az első órát. Niederwimmer professzor szerint 
ajánlatosabb lenne a páli teológia, vagy jánosi teológia Krisztus-ké
péből kiindulni. Szóhoz jutott olyan nézet is, hogy a megtanítandó 
anyag feldolgozását bárhol el lehet kezdeni elvileg, mégis, hogy hol 
kezdjük el, azt katehetikai szituáció és a lelkipásztori szempont 
dönti el.

Visszatekintve beszélgetésünkre, meg kell állapítani, hogy az 
előadásban felvetett problémák mélyére nem jutottunk el. Inkább 
tapasztalataink kiértékelése foglalkoztatott. Talán azért történt így, 
mert nem tudtuk elég gyorsan az előadásban kifejtett témát apper
cipiálni és tapasztalatainkkal szembesíteni. Talán az is hozzájárul
hatott, hogy — bár sok minden eljutott hozzánk is a modern egze- 
gézis eredményeiből és ismertek a körüle kialakult tudományos és 
nem tudományos jellegű viták is — , nem tudatosítottuk magunkban 
eléggé ezek jelentőségét; nem próbáltuk meg kritikai, vagyis dog
matikai feldolgozásukat; gyakorlati munkánkban inkább ösztönö
sen és ötletszerűen foglalkozunk a tudományos egzegézis alkalma
zásának lehetőségeivel — főleg a katehetikai munkában. Sok min
dennel voltunk elfoglalva. Nem juthatott mindenre időnk. Nem is 
lenne jó, ha valami „hobbi”-vá válnék az egész. „Hozzáállásunk” úgy 
lesz helyessé és gyümölcsözővé, ha katehetikai munkánk céljának 
a helytálló ismeretekre és az élő hitre juttatást tekintjük. A kettőt 
együtt, nem egymás ellen, hanem egymásért.

Benczúr László
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Orgonaproblémáink

Lassanként harminc-negyven éve, hogy templomainkban a két 
világháború közti időben megépültek „modem” orgonáink. Ennek a 
komák nagy orgonaépítészeti vívmánya volt a pneumatikus rend
szer. Ennek a rendszernek a lényege az, hogy a játékasztaltól a sí
pokig vezetett vékony ólomcsövekben futó sűrített levegő működ
teti a szelepeket. Az ilyen típusú orgonát szerették a kántorok, és 
szívesen építették az orgonaépítők is. A kántorok a könnyű billen- 
tésmódnak örültek, az orgonaépítőknek viszont kényelmesebb volt, 
hogy a mechanikus rendszerű orgona kínosan pontos összeállításá
val járó aprólékos munka helyett itt csak a csöveket kellett lefek
tetni, mindenféle beállítás és mérés nélkül. A baj azonban ma jelent
kezik. E rendszerben a szelepeket kis bőrfúvócskák emelik. Ezek a 
fúvócskák pedig egyre-másra töredeznek, válnak merevvé, sza
kadnak ki. Ezeken az orgonákon nem segít az sem, hogy ma húsz 
fúvócskát kicseréltetünk, vagy magunk megragasztunk. Mert ter
mészetes jelenség az, hogy a harminc-negyven éves bőrhártyák idő
vel mind tönkremennek. Legjobb, ha az amúgy is aktuális generál
javítás alkalmával az egész orgonát újra felszereltetjük új fúvócs- 
kákkal. Persze érdemes megbízható cég után nézni, mert csak akkor 
éri meg a felújítás a ráfordított összeget, ha minden régi fúvócska 
helyére újat szerelnek be. (N. B. Egy orgonában valamivel több fú
vócska van, mint amennyi síp.) Ez a munka sajnos elkerülhetetlen 
lesz minden ilyen rendszerű orgonákon, hogy azok teljesen el ne 
némuljanak.

Más a helyzet a mechanikus (gépezetes) rendszerű orgonával. 
Igaz, hogy ez az időjárás változásaira jobban reagál, mint a pneu
matikus, de gondos kezelés mellett mindennemű alkatrészcsere 
nélkül is évszázadokon keresztül működhet. Csak tisztántartásáról 
és időnkénti beszabályozásáról kell gondoskodni. Előnyei miatt tért 
vissza ehhez a rendszerhez az európai orgonaépítészet az utolsó más
fél évtizedben.A  mi régi orgonáink is ilyen típusúak. Ezekkel a hangszerek
kel más jellegű problémáink vannak. Egyházunknak sohasem volt 
pénze, hogy komplett, nagy orgonákat építtessen falvainkban. Taka
rékossági szempontból elterjedt az az építési mód, hogy kis orgonák
hoz csak tizenkét pedálsípot szereltek, általában tizennyolc pedál
billentyűvel. (Másfél oktáv, nagy C-től kis f-ig.) A szokatlan beosz
tás miatt azonban ma már ezen a billentyűsoron alig tudunk vala
mit játszani. Korálkönyvünk és a nemzetközileg használt klasszikus 
orgonairodalom feltételezi a huszonhét hangos pedált. (Nagy C-től 
egyvonalas d-ig.) A zenei szakiskolák és a Zeneművészeti Főiskola
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tananyagához igazított kántorképzésünk oktatási rendszere is felté
telezi a legalább huszonhét hangos pedálklaviatúrát és pedálkopulát. 
A feladat tehát ezeknél az orgonáknál, ha átlagos szintű kántori 
szolgálatra tart igényt a gyülekezet: az orgona tisztításán és hango
lásán kívül a pedálklaviatúra kibővítése huszonhét hangra. Ame- 
nyiben az orgona nem elektromos fújtatóval működik, ennek felsze
relése is szükséges a kántor rendszeres gyakorlásának biztosítása ér
dekében. Természetesen a bővítésnél vigyázni kell az esetleges mű
emléki jelleg megóvására.

A harmadik aktuális kérdés a ,pozitív”-nak nevezett kis orgo
nával való megismerkedés. Gyülekezeteink ismerik a harmóniumot 
és az orgonát. Mivel orgonára nem minden gyülekezet gondolhat, a 
harmóniumot szeretnék bővíteni pedállal, második manuállal és mo
torral. Ezt a bővített hangszert szokták helytelenül „orgonaharmó- 
niumnak” nevezni. Ilyen nevű hangszer tulajdonképpen nem létezik. 
Az orgona ajaksípokkal működik, a harmónium pedig nyelvsípokkal. 
(Ajaksíp pl. a furulya, nyelvsípok vannak a szájharmonikában.) 
Amit orgonaharmóniumnak szoktak nevezni, az általában csak har- 
móniumsípokat tartalmaz.

Ahogy hazánk kulturális szintje emelkedik, úgy nő híveink igé
nye, és finomodik ízlése is. Korszerű lakásokban laknak, kívánják, 
hogy templomuk is tiszta, rendben tartott legyen. Otthon kényelmes 
bútorok között élnek, nem érzik jól magukat a templomban, ha ott 
lócán kell ülni. A  TV-ben a Ki mit tud? versenyek során maguk is 
döntenek afelől, ki énekel szebben egy operaáriát, ki játszik job
ban zongorán klasszikust. Nem szívesen hallgatják tehát már a szu
szogó, nyekergő harmónium hangját sem. Érthető az egyre gyakrab
ban megnyilvánuló igény: gyülekezeteink jobb hangszert szeretné
nek. De a harmóniumot hogyan lehet feljeszteni? Egyszerű a válasz: 
egyházi használatra sehogy. Sem hangszínében, sem hangerejében 
nincs meg az a széles skála, ami egy orgonát jellemez, és ami istentisz
teleteinkhez szükséges. A pedálos harmónium csak gyakorlásra jó, 
mivel a pedálbillentyűzet és motor hozzáépítésével meglévő hangere
jéből is veszít, és lehetetlenné teszi, hogy játék közben a hangerőn 
lényegesen változtassunk. A harmónium hangereje ugyanis a leve
gő nyomásától függ. A lábbal fújtatott hangszer dinamikája tetsző
legesen változtatható, kevesebb vagy több levegő adagolásával, a 
motorral működőnek azonban a levegőnyomása állandó. Amennyi
ben a motort erős szélnyomásra állítjuk be, a nyelvsípok a fokozott 
igénybevételtől sorra eltöredeznek. A harmónium hiába kap több 
regisztert, a hangerő ezzel nem növekszik arányosan. Az akuszti
kai törvények szerint ugyanis a nyelvsípoknál a hangerő fokozásá
hoz nem számtani, hanem mértani sor szerint kell a hangforrást 
megtöbbszörözi. A megoldás tehát nem az „orgonaharmóniumnál”  
keresendő.

Nagyobb gyülekezeti teremben vagy kis templomban igen jól 
használható a pozitív. Ez tulajdonképpen egy kis orgona, kevés re
giszterrel, egy manuállal, pedál nélkül. (Csak a közepes nagyságú
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templomokban szükséges énekvezetéshez a pedál vivőereje.) Ilyen 
pozitívok épültek már templomainkban a 18. században is. Zalánfy 
Aladár főiskolai professzor propagálta ezt a hangszert a negyvenes 
években. Üjabban az Állami Orgonaüzem épített az Országos Fil
harmónia számára egy ilyen hangszert, sőt egy példányával a Buda
pesti Nemzetközi Vásár 1967. évi aranyérmét is elnyerte. A pozitív 
előnye: orgonasípokkal szól (ajaksíp), tehát templomibb hangzást 
ad, mint egy bármilyen nagy harmónium. Négy-öt regiszterével, mi
vel a regiszterek hangereje mértani arányban állítható egymás fölé, 
pianótól fortissimóig lehet rajta játszani. Csendes játékra és ünne
pi, nagy gyülekezet énekének vezetésére egyaránt alkalmas. Hangja 
üde, fényes és karakteres. Ára pedig a harmónium és a kis orgonáé 
között van. Kevés helyen is elfér. Alacsony karzatmennyezet alatt is 
elhelyezhető a mellvéd kiváltásával. Példa rá a címlapon bemutatott, 
1968-ban épült ipolyszögi hangszer.

Gyülekezeteinknek nincsen felesleges anyagi erejük, ezért e 
Hkk néhány tanácsot kívánt adni, hogy a hangszerek korszerű fel
újítására szánt összeget minél gazdaságosabban tudják felhasználni.

Trajtler Gábor
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Az igehirdető műhelye
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SZEN TH Á R O M SÁ G  U T Á N  14. V A S Á R N A P
Rm 8,6—11

Exegézis

6. v. íron em a =  törekvés, gondolkodásm ód, érzület. —  sarx =  test, 
Istentől elszakadt, bűnös em beri term észet. —  A  „testnek gondolata” k i
fejezés helyett jobb, érthetőbb fordítás: „testies gondolkodás” m ely  je 
lenti az Istentől elszakadó, függetlenül em ber gondolkodásm ódját. —  A  
testies gondolkodás halálba torkollik ; az istentől való  elszakadás a halál
ban, ill. az örök halálban, a  kárhozatban véglegessé válik . —  pneum a =  
lélek, itt Isten Szentlelke. —  A  „L élek  gondolata” helyett in k á b b : „L élek 
től nyert gondolkodás” , az új em bernek Isten L elk e által, a naponkénti 
m egtérésben m unkált, Istenhez igazodó akarata, új engedelm essége. —  zóé 
=  élet, örök élet. —  eiréné =  békesség Istennel a bűnbocsánat által, üd
vösség (v. ö .: sálóm ).

7— 8. v. A  testies gondolkodás szem ben á ll Istennel, nem  hajlandó  
alávetni m agát Isten útm utatásának, legyen az bár törvény vagy evangé
lium .

9. v. en sarki =  testben; látszólag m indentől (Istentől) függetlenül, az 
em ber sa ját akarata szerint, való jában  a bűn és halál hatalm a alatti 
m egkötöttségben, rabságban élni, —  en pneum ati =  lélekben, a L élek  á l
tal, segítségével, a L élek  irányítása m ellett a bűn és halál hatalm a alól 
felszabadult új életform ában élni. —  este =  vagytok (indikativusz!).

10. v. sóm a =  em beri test. —  pneum a, itt az em beri lelket, az Isten  
Szentlelke által m egújított (belső) em bert jelöli m eg. Érthetőbb fordítás: 
a lélek  él a m egigazulás által.

Oratio

U ram , add Szentlelkedet, hogy gondolataim at Ő vezérelje , jó l ért
sem  igédet, s m egism erjem  belőle életet, üdvösséget m unkáló szándéko
dat. A d j engedelm es készséget ennek tolm ácsolására. Elevenítsd, újítsd  
m eg gondolkodásom at, tedd életet m u n káiévá igehirdetésem et, s éleszd  
általa a gyülekezetei. Á m en .

Meditáció

A  „testies gondolkodás” je llem zője , hogy az em ber csak m agára gon
dol, sa ját igazságát, előbbrejutását, hatalm i helyzetét tekin ti; a m aga  
anyagi előnyére, vagyonának gyarapítására, szórakozására, vágyainak  
kielégítésére irányul m inden fáradozása. Ez a m agatartás nem  tekinti a 
m ásik  em bert, kész átgázolni azon, m inden áron m aga alá igyekszik  
gyűrni azt. Ily  m ódon term észetesen nem  a m ásik em ber szebb, jobb, 
boldogabb életét m unkálja , hanem  inkább annak kárát, hátrányát, sőt 
halálát. Ilyen értelem ben a testies gondolkodás ellenségeskedést, h áború-
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ságot halóit szerez a m ásik  em bernek, de (am int a bum eráng visszare- 
pül) az ilyen  m ódon gondolkodó em ber önm agának is árt, m ert így saját  
m agának is halált, kárhozatot szerez. (V . ö .: 1 Jn 3,15) —  A  L élek  által 
irányított em ber viszont nem  nézi csak a m aga hasznát, hanem  m áso
két is, törekszik a békességre, fáradozik  annak m egvalósításán és fen n 
tartásán. Így  életet m unkál. M ások békés, boldog életét segíti elő, s egy
úttal a  m aga szám ára is nyer életet. (V . ö .: G á l 6,8.) —  A  testies gondol
kodás term észetszerűen szem beállít Istennel; az em ber tudva vagy tu
datlanul, akarva vagy akaratlanul Isten törvénye, akarata s evangélium a  
ellen lázad (Jak 4,4), s ez nem  tetszik Istennek. —  P ál apostol m eglepő  
indikatívuszban jelenti ki a  róm ai keresztényekről: Ti azonban nem  tes
tiek vagytok. A  keresztyén em ber a keresztségben kapott kegyelem  fo ly 
tán a Szentlélek irányítása alá került, azóta pedig az igén keresztül fo r 
m álja , irányítja , vezeti a Lélek . A m en n yire azonban m erésznek tűnik az  
indikatívusz, annyira helytelen lenne itt valam iféle  perfektum ot sejteni. 
A  Lélek elnyerésére való  utalás nem  fe je z  ki befejezettséget, inkább azt, 
hogy az Istennek bennünk lakozó L elke (V . ö .: 1 K or 3,16; 6,19) állandó  
harcban á llva  a m i testies gondolkozásunkkal szüntelenül m u n kálja  ben
nünk az új életet. E z a m egelevenítő Lélek , a K risztus L elke, am i azt je 
lenti, hogy általa K risztus m unkálkodik a keresztyén em berben. Így lesz  
a szó szoros értelm ében véve  keresztyén, vagyis K risztushoz tartozó, s  
így részesedhet abban az új és örök életben, am elyben K risztus is ré
szesedett. Igaz, hogy a test (som a) nem  kerülheti el a halált a bűn m iatt 
(Rm  6,23), de a L élek  által m egújított em ber él a m egigazulás, a bűnbo
csánat által itt e földön  ideig, s a föltám adás által örökké.

Tentatio

N em  szabad engednünk annak a kísértésnek, hogy statikusan értel
m ezzük az igét s beszéljünk a  „testies gondolkodás” rabjairól s a „L élek  
által nyert gondolkodás” szabadosairól. N em  lehet ilyen alapon két cso
portra osztani az em bereket. A  testies gondolkodás m in dn yáju n k  kísérté
se s a  Lélektől n yert gondolkodás Isten kegyelm ének esetről esetre való  
m egvalósulása életünkben, tehát dünam ikus valóság. —  U gyancsak v i
gyázzunk arra, hogy a  „testies gondolkodás” kifejezésen ne csak az ún. 
testi kívánságokat, a szexuális, ill. erotikus vágyakat értsük. A  kifejezés  
értelm e sokkal széleseb skálájú . (V . ö. a m editációban m ondottakkal.)

A vasárnap jellege

A z  egyházi év  m ostani időszakának összefoglaló tém ája : A k ik et  
Krisztus m eg iga zíto tt. . .  Ezen belül a  m ai vasárnap m ondanivalójának  
lényege: A  L élek  elevenít m eg! A z  evangélium  (Jn 6,60— 66) is a m eg
elevenítő Lélekről szól.

Vázlat

A Lélek által megújítva
H áztartási gépek, rádió, televízió, közlekedési eszközök sokszor m eg 

hibásodnak, fe lm on d ják  a  szolgálatot. V an , am ikor csak valam i idegen  
zörejt észlelünk, de a berendezés, gép, m otor m ég m űködik. A  szokatlan  
hang azonban figyelm eztet: valam i baj van. A z  okos em ber ilyenkor fog  
hozzá a javításhoz. N em  várja  m eg, m íg  nagyobb baj lesz. (Esetleg csap-
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ágyhiba m iatt kikopik vagy beszorul a tengely, a rádióban egy kisebb el
lenállás h ibája m iatt kiég egy cső, stb.)

1. Javításra szoruló élet. A z  életben is sokszor előfordul valam i hiba. 
A  napi túlfeszített m unka nyom án jelentkezik  a fáradtság, huzam os, p i
henés nélküli igénybevételnél a kim erültség, az egészségre ártalmas 
m egterhelés esetében a betegség. Jó a tüneteket kom olyan venni s pi
henni, a beteg szervezetet gyógykezelni, m ielőtt kom oly baj történnék, 
m ielőtt bekövetkeznék a halál.

Életünknek van egy egészen m ás je llegű  betegsége is. E z az igében  
em lített „testies gondolkodás” , önzésünk. Igyekszünk a m agunk elképze
lését, akaratát, hatalm i fölényét m ásokra rákényszeríteni, hogy így saját 
kényelm ünket, anyagi jólétünket, különböző vágyainkat m inél teljeseb
ben szolgálhassuk. Ebben a törekvésünkben persze nem  vagyunk külö
nösen tekintettel a m ásik  em berre, de m ég Isten akaratára sem . így  le 
szünk ellenségei em bertársainknak s m agának Istennek is. Ennek az el
lenségeskedésnek a tünetéi jelentkeznek kicsiben és nagyban, a szom 
széddal való  békétlekedéstől az em bergyilkos háborúig. Ezeket a tüne
teket nem  figyelem be venni végzetes hiba.

Testies gondolkodásunk a halálba vezet. N em  m ások szebb, jobb, 
boldogabb életét, hanem  inkább kárát, halálát segítve elő sa ját m agunk
nak is verm et ásunk, a m agunk halálát szerezzük m eg vele. H a csak va 
lam i m ódon m eg nem  változik  ez a m i javításra szoruló életünk.

2. Aki megjavítja. A legtöbb em bernek otthon egész kis m űhelye  
van, különböző szerszám okkal s így sok m indent m eg tud javítani. V a n 
nak azonban hibák, am iket m égsem  tudunk m egjavítani. Rászorulunk a 
szakem ber szakértelm ére.

Életünkben sok hibán tudunk segíteni, de a testies gondolkodást nem  
tudjuk egyszerűen levetkőzni. M agunktól nem  vagyunk képések Isten
nek engedelm eskedni.

Jézust Isten L elke tám asztotta fe l a halálból.
A k i életem  h ibáját m egjavíthatja , rendbe hozhatja, az a Szentlélek. 

Ő  kelt életre bennünket, ad új életet s m ajd  a feltám adáskor örök életet.
3. Amit a Szentlélek cselekszik. A  javítás a legtöbb esetben új a l

katrész hozzáadásával jár. M égpedig  m indig  a hibás alkatrész cseréje  
szükséges. (H a a  televíziókészülékben a képcső rossz, akkor hiába cseré
lünk m ás csövet, nem  javu l m eg a kép m inősége.) A  Szentlélek éppen  
azt cselekszi, hogy életem ben az „én ” helyébe K risztust helyezi, m ert ha  
K risztus bennünk van, a  test ugyan halott a bűn m iatt, azaz el van  je 
gyezve a  halállal, de a  lé lek  él, vagyis a  bűnbocsánat általa m egigazult  
em ber Istennek va ló  engedelm ességben él. A  Szentlélek által m egújítva  
K risztus bűnbocsátó szeretetében életet, békességet, üdvösséget találok s 
m agam  is ezt m unkálom .

A  hibás m otor a szakem ber kezében rendbe jön. A zt  m on d ju k : rá 
sem  lehet ism erni, olyan m int az új. A  Szentlélek valóságos, teljes m eg
újulást tud létrehozni javításra szoruló életünkben.

V . ö. Lp. 1954: 379. lp. K á ld y  Zoltán . —  L p. 1962; 49. lp. Koszorús  
O szkár— Bodrog M iklós.

Vető Béla

Laikus kérdések és szempontok Rm 8,6—11-hez

P ál levelei m ind ilyen bonyolultak. Ezzel szem ben Jézus beszédei 
egyszereűk, érthetők, világosak. A  papok prédikációja is sokszor érthetet
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len M iért k ell bonyolultan beszélni, am ikor egyszerűbben, világosabban  
is lehetne? (8) —  A  6. verset én úgy értem , hogy a testnek egy problé
m ája van : a halál (betegség, nyom or stb.). A  léleknek is egy p roblé- 
m ája v a n : az élet, a békesség, vagy m ás szóval a  harm ónia. (8) —  M in t
ha Pál a plátói idealista szem léletet venné át. A  m agyar test szón senki 
sem  ért egész em bert, ahhoz külön biblikus fü lre lenne szükségünk. H a a 
test az egész em bert jelenti, n em  tudunk kilépni „testiségünkből” . (3)
__ A z  Isten-ellenesség érinti kultúréletünket is? N em  hirdet itt Pál
valam i szerzetesi életideált: oszlopszentek legyünk? M indentől óvakod
junk, am i e v ilág i?  Pál szava szűkkeblű keresztyénségre vezet és ellen 
érzést szül bennünk. (3) —  A z  életre egyedül Istennek a Lelke, vagy  
Jézusnak a L elke tud képessé tenni. Ezt úgy teszi, hogy belevon ben
nünket a Jézus életébe, és békességgel, harm óniával, kiegyensúlyozott, 
boldog élettel a jándékoz m eg bennünket. (8) —  Így van  ez? (x) —  ö rö k  
bizonytalanságban tarthat ez a k ifejezés: „H a valóban Isten L elke lakik  
bennetek” . H a K risztust Ű rnak vallju k , nem  a Krisztus Lelke m unkál
kodik bennünk? 1 K or 12! V an  m ás bizonyosság is?

SZEN TH Á R O M SÁ G  U T Á N  15. V A S Á R N A P
1 Tim  6,6— 11

Előző fe ldolgozások: Lelkipásztor 1954 augusztusi és 1962 július
augusztusi szám ában G örög Tibortól, ill. B ojtos Sándortól. M indkettő a  
perkópa első versére teszi a fő  hangsúlyt.

*

Érdekes, hogy m ennyi közmondást, vagy közm ondásszerű szólam ot 
használ itt P ál! V alam i ősi, közös em beri tapasztalat szólal m eg ezekben  
a sorokban. A  szöveg legnagyobb része nem  is igényel különösebb m a
gyarázatot. Első olvasásra, ill. hallásra érthető, am it m ond. Pál a pénz
vágy, a m eggazdagodás utáni vágy  veszedelm eire figyelm eztet először. 
R ám utat ennek hiábavalóságára (7. v .) és arra, hogy m ennyi bajt szerez  
(9. v.), m eg, hogy „a  pénz szerelm e” egyik, talán legfőbb gyökere m inden  
rossznak (10. v .). A z  eredeti szöveg nem  engedi m eg azt az értelm ezést, 
hogy ez o gyökere m inden b a jn a k ; a ridza előtt nincs névelő. A  ném et 
fordítások határozatlan névelőt használnak.

Innen egészen term észetesnek látszanék a gondolatm enetek ilyes
fé le  folytatása : ne a ham is, hiábavaló gazdagságot kívánd, hanem  az iga
zit, ne „testi”  vagyon után törekedjél, hanem  „le lk i” után. N em  tudom  
azonban, hogy ez a tiszteletrem éltó és bibliai fedezettel is rendelkező  
gondolatsor nem  téríten e-e el m inket nagyon attól, am it Pál igazában  
m ondani akart.

P ál gondolatm enetének kiindulópontja az 5. versben v a n : Vannak  
ham is tanítók, „akik  a kegyességet nyerészkedésnek tekintik.”  C sak
ugyan hasznot h ajt a kegyesség —  fo lytatja  — , ha m egelégedéssel jár  
együtt. M erészen ugyanazt a  poriszmosz szót használja m indkét esetben. 
A  régi K árolyi „kereskedés” , a  rk. fordítások „jöved elm i forrás” , „nye
reség forrása” kifejezéssel ad ják  vissza ezt a szót. A z  új angol fordítás 
m ég m erészebb: „term észetesen m agas osztalékot fizet a vallás” . A z  
autarkeja hozzátételével azonban világossá teszi Pál, hogy ő m ásképpen
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érti ezt a „ jó  üzlet” -e t . A z  autarkeja azt jelenti, hogy elégedettek va
gyunk, ha van betevő falatunk és ruhánk. (8. v . A z  eredeti szöveg a 
legnagyobb igénytelenségre u ta l: ha fenn tu dju k tartani az életünket és 
van valam i, am ivel el tudjuk leplezni m ezítelenségünket, v . ö. G örög T i
bor szóm agyarázatát, LP. 1954. aug.)

Ü gy látom , hogy P ál m on dan ivalóján ak súlypontját a m ár em lített 
gondolatm enet végén kell keresnünk: N yilván  ism ert példára hivatkozva  
m ondja, hogy olyan em berek, akik a pénz, a m eggazdagodás után sóvá
rognak (oregomenoj), eltévelyedtek a hittől. A  pénz utáni sóvárgás, a 
m eggazdagodás vágya, a  hit szem szögéből nézve becsapja, ham is útra  
csábítja  az em bert, (apeplanéthészan)

Ü gy tűnik, hogy P ál fokozatosan elmélyíti a gondolatot. Először 
olyan tapasztalatokra, tényekre hivatkozik, am elyek közism ertek, am e
lyeknek igazságát m indenki elism eri. Ezt fe jezik  ki a „közm ondások” . De 
ő nem egyszerűen a pénz, vagy a meggazdagodás utáni vágy ellen akar 
beszélni, hanem arra a veszedelemre figyelmeztet, hogy „a pénz szerel
me” kiszorítja a szívből a hitet, ha úgy tetszik: „az Isten szerelmét”.

Itt m ég egy gondolatot kockáztatóik m eg : a „m agukat sok fá jd alom 
m al szegezték át” nagyon szem léletes, k ifejező  képe nem  arra utal-e , 
hogy kik ilyen  m ódon eltévelyedtek a hittől, azoknak em iatt szüntelen  
lelkiism eretfurdalásuk v an ? Persze, az is lehet, hogy ezzel a képpel Pál 
azt fe jezi ki, hogy a pénz szerelm e, a m eggazdagodás utáni vágy soha  
nem  nyer tökéletes kielégülést.

A  11. vers az eddigiekhez kapcsolódó, de új gondolatm enet kezdete. 
P ál nem  akarja, hogy tanítványa és m unkatársa áldozatául essen ennek  
a kísértésnek. A  héber m entalitás ism eretében azt m ondhatjuk, hogy itt 
a m ásodik m ondat az elsőnek értelm ezése, kifejezése. Ügy kerülöd el 
ezeket, ha igazságra stb .-re  törekszel. Prédikációnk szem pontjából nem  
közöm bös, hogy m i m indent sorol fe l itt P ál egy lélegzetre: hitet és sze- 
retetet, kegyességet és állhatatosságot, igazságot és szelídséget. A  tex 
tusban ugyan m ás a sorrend, de az előbbi párosítás abból is kivehető, 
prédikációnk szám ára pedig iránym utató lehet.

*

A lapigén k  igazi perikópa: „k im etszi” az összefüggésből ezt a néhány  
m ondatot. Pál gondolatm enetének kiindulópontja m ég kívü l m arad a lap -  
igénken, és ugyanúgy elm arad a végén is az új gondolatm enet fő  m on 
danivalója. Ez azt jelenti, hogy a tévtanítókról és a vallást anyagi elő
nyök érdekében kihasználókról n em  k ell beszélnünk, és a hit harcára  
m eg vallástételre buzdítást is m ás alkalom ra k ell hagynunk. íg y  viszont  
textusunk jó l beleillik  a vasárnap m egadott tém akörébe: „Senki sem  
szolgálhat két úrnak.” A  k ijelö lt evangélium m al (M t 6,19— 21) rokon, de 
annál részletezőbb, konkrétabb az epistola.

*

Mit prédikáljunk? Legkönnyebb az általános igazságokat elm on 
dani. P éldákkal is a lá  tu dju k  tám asztani azt, am it P ál m ond. M agunk  
előtt látju k  gyülekezetünk sok olyan tagját, aki m eg akar gazdagodni. 
O lyanokat, akik  n em  ism ernek ünnepnapot, pihenőnapot, dolgoznak  
látástul-vakulásig , hogy m ind többet és többet szerezzenek m aguknak. 
O lyanokat is, akik m ások kárára, a köz m egkárosításával akarnak m eg
gazdagodni. L átju k  a v ilág  esem ényei m ögött is a gonosznak ezt a  „gyö 
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kerét”, a pénz szerelm ét. Em berek, em bercsoportok vagyonuk és ha
talm uk növelése érdekében háborúkat indítanak. És ha valaki gátat akar  
vetni az értelm etlen öldöklésnek, azt könnyen elteszik láb alól. E l tu 
dunk m ondani eseteket arról is, hogy sokszor m ilyen  hiábavaló  a vagyon
gyűjtés, am ikor valaki elveszíti családi boldogságát a  pénz utáni hajsza  
m iatt; vagy m ire  m egszerzi, am ire vágyott, elfogyott az élete.

Pál példája nyom án meg is kell tennünk, hogy közérthető m ódon  
m indenki szám ára le írju k  azt a veszélyt, am i az em bereket is fenyegeti. 
Rá kell m utatnunk, hogy m ilyen  üressé, rideggé tudja  tenni az em ber  
életét a pénz utáni hajsza.

P roblém át okoz ez a m on d at: ha van  élelm ünk és ruházatunk, elé
gedjünk m eg vele. M a  m ár a legegyszerűbb em ber is többet akar, m int 
betevő falatot és egy öltözet ruhát. D e nem  szabad elfelejtenü n k először  
is azt, hogy P ál a maga korának gyülekezetét tartotta szem  előtt és an
nak a gyülekezetnek m ás volt a helyzete, m int a m ienknek. M égis m eg 
m arad valam i ebből a régi intésből. A  m ai keresztyéneknek is m eg kell 
tanulniok a  m egelégedettséget. A zza l egyetértünk, hogy a  m ai em bernek  
igényesebbnek k ell lennie kétezer évvel ezelőtt élt elődeinél, de ez az  
igényesség n em  válh at telhetetlenséggé.

A z  előbbinél fontosabb azonban, hogy alapigénknek egészen másirá
nyú a m ondanivalója. N em  általános erkölcsi prédikációt k ell m onda
nunk, hanem  intenünk: az em beri szívben n em  fér  m eg együtt a  telh e- 
tetlenség és az istenfélelem , a pénz szerelm e és az Isten szerelm e, a 
M am m on  és az Isten. E bből az intésből érződnie k e ll a lelkipásztori féltő  
szeretetnek: m i tudjuk, hogy ezen a ponton sokan eltévelyedtek a hittől.

A z  intés m ellett hangoznia k ell a buzdításnak: nem  elég csak félni 
a kísértéstől, m eg is kell szabadulni tőle. A  m egszabadulás útja pedig  
az, hogy a  keresztyén élet teljességére törekszünk. Itt érdem es figye lem 
be venni azt az „egyen sú lyt” , am it a hit és szeretet, kegyesség és á llh a 
tatosság, igazság és szelídség egyidejűsége jelent. Ebben benne van  az, 
hogy nem  elég a m agam  hitének erősítgetése, hanem  kell, hogy a szí
vem  (vele együtt a  kezem  és ha szükséges, a zsebem  is) m egn yíljék  az  
em berek fe lé ; hogy a kísértésből kivezető út a gyülekezeten és az em 
beri közösségen át vezet. A  hitet, kegyességet, igazságot a szeretet és 
szelídség kitartó gyakorlásával tudjuk elérni és m egtartani. Így szolgá
lunk a M am m on  helyett Istennek.

*

Egy, vagy két jó l kiválasztott illusztrációval is színesíthetjük a p ré
dikációt. Ilyeneket bőven találunk B ojtos Sándornál (LP 1962 jú l.-au g .), 
vagy pl. Ecsedy A lad ár T im óteus-m agyarázatának idevonatkozó szaka
szában. Term észetesen nem  azt gondolom , hogy ilyenekkel teletűzdeljük  
a prédikációt, de a  jó l kiválasztott, h elyénvaló  illusztráció sokat segíthet.

Muntag Andor

Laikus kérdések és szempontok 1 Tim 6,6—11-hez

M i hom ályos a textu sban ? M it kell érteni ebben az összefüggésben  
„kegyességen” ? Isten félelm et? L elk i-szellem i kapcsolat tartását K risz
tu ssal? K övetését a L élek  erejével? (12) —  K egyességből és hitből, m eg  
szelídségből nem  lehet ugyan m egélni, de a m inden m ás érdeket és
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szem pontot letipró szerzési vágy igen visszataszító. N em  lesz nehéz be
láttatni, hogy a pénz nem  boldogít, inkább arról szeretnék hallani, hogy  
m i boldogít? A  pénz önm agában nem  boldogít, de a kulturált élethez e l
engedhetetlenül szükség van  a ruhán és az élelm en túl egyre nagyobb  
összegekre. (4) —  A  m ai em bert elragadta a pénzszerzés vágya. A  8. ver
set m indannapi szükségleteinkre kell értenünk; luxusigényeink ne legye
nek. A  9. versben em lített m eggazdagodni akaráson azt a le lkületet kell 
érteni, am ely  túlzott jelentőséget tu lajdonít az anyagiaknak. E z a le lkű 
iét útját á llja  az Istennel való  kapcsolat-tartásnak. (12) —  A  m egkérde
zett 13— 16 éves fiataloknak több, m int a fe le  rendszeresen kap zsebpénzt 
(7— 50 F t-ig ), —  a többi pedig m indig  kap szüleitől, am ikor kér. N em  
akadt olyan, aki 10 F t-n á l kevesebbet költené el hetente. Ebben a korban  
m ég nem  fenyeget a pénzszerzés veszélye, nekik tehát „előre” kell pré
dikálni legaláb öt évvel (4) —  A rról szeretnék hallani, hogy a m eglevő  
anyagiakat m iként lehet job ban  és hasznosabban kezelni a keresztyén  
em bernek, m int a hitetlennek. A z  örökös elégedetlenség általános em beri, 
vonás. Letörni úgysem  lehet, inkább a helyes irányba terelésével kellene  
m egpróbálkozni. (4) —  A lig  van  em ber, aki ne játszana valam ilyen  sze
rencsejátékot. H ogyan viszonyuljon  ezekhez a keresztyén? (4) „M ag ya r- 
országon húsz év óta tulajdonképpen nincs gazdag em ber, m int ahogy  
lényegében szegény sincs. D e m egszűnt m ár, vagy m egszűnőiéiben van  
m ár a gazdagság, a m eggazdagodás, m int életcél is, sőt talán m int igazi, 
gyakori, em beri vágy is. Egyszerűen azért, m ert le h etetlen . . .  „É s m égis, 
pénteken délelőtt 11 órakor m egáll egy pillanatra az ország ereiben a 
vér. M it rem élnek a m illiók ? N em  akarják a m unkakönyvüket összetép
ni, hanem  csak gondtalan, teljesen  biztos életet rem élnek.” (4) —  „Jézus 
K risztus is kizavarta a kufárokat a tem plom ból, de a seftet m égsem  
tudta m egszüntetni. Lehet, hogy a budapesti ügetővei is így lesz vala 
h ogy: igaz, hogy m ég nincs erkölcse (szocialista), de nem  is lesz.” (V aló
ság 68/2. Csurka István) (4)

SZEN TH Á R O M SÁ G  U T Á N  16. V A S Á R N A P
Kol 3,3—7

Elég egy pillantást vetnünk görög Ú jszövetségünkre, hogy a bekézdé- 
ses tagolás optikai képe is m egm utassa: perikópánk egy hosszabb értelm i 
szakasz viszonylagos lezárását s egy ú jabb  m egnyitásának kezdetét fo g 
la lja  m agába. 3,1— 4-ről M artin  Dibelius (H andbuch zum  N T ) : „A z  elő
zőkkel form álisan  és tárgyilag rokon gondolatm enet vezet át a következő  
parainézishez.” Így  aztán a levél kellős közepén talá lju k  m agunkat, 
m ondanivaló  szem pontjából- is, hiszen textusunk az előzm ények —  a  
speciális kolosséi problém ák s a páli válasz —  ism erete nélkül inkább  
csak félreérthető, s  a m ost szőnyegre kerülő „több m ás intés’, (Káldy: 
B ev., 147. o.) szervesen kapcsolódik a  gyülekezeti valóságra becélzott 
eddigiekhez. Igen könnyen el lehet csúszni 3,2 értelm ezésén, ez ugyanis 
a „földiekkel törődés” fogalm ában legalább annyira elítéli az öntörvényű  
kegyeskedést, a  ham is, k ificam odott „lelk izést,’ , m int az élvhajhász, in
dulatok rabja  szabadságot. —  A z  a lap -an alógiáh oz: „C sak ha egybefog
ju k  Jézus h alálát és feltám adását, akkor k apjuk  a teljes páli látást. 
. . .  Csak a m ennyei K risztus élet-h atalm a tanított m eg : hogyan kell ér
teni ennek a K risztusnak a halálát.” (Feine: Theol. d. N T ., 180. o.) A  fő -
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m ondanivalóhoz: „K iv ilág lik , hogy a levél értelm ében m it je len t nem  e 
világban, hanem  szabadságban élni, m egszabadulva e  világ  „elem eitő l” .

új élet nem  m erül ki lelki fellen dü lésben ; területe nem  hasad ketté, 
a köznapokra, s a vallásos áhítat idejére. —  A z  etikai követelm ényeknek  
a megalapozása ú j : K risztus halála  és feltám adása, am elynek a kereszt- 
ségben részesei lettünk.” (Conzelmann, N T D , 148. 150. o.) „V a n  igazi 
evangélium i böjt, am it elég kevéssé is gyakorolunk. A m ik or m egvonunk  
m agunktól m egengedhető dolgokat, m elyek  viszont veszélyessé lettek. 
Vagy lem ondunk valam iről m ások kedvéért. M indez rendben van, de 
mégis bűnné lesz, m ihelyt önszeretetünket táplálja  s beképzeltté tesz.” 
(Le Seur, B ibelh ilfe  f. d. G „  99. o.) A z  egész textushoz: Lp. 1962, 500. kk. 
Továbi felhasznált irodalom : Voigt, D ie neue K reatur. Lepp: C lartés et 
Ténébres de l ’A m e. M ontaigne, Paris, 1956. Jacobi: D ér W e g  zűr In d i- 
viduation. Rascher, Zürich, 195.

Naponkénti éledezés

K önnyen lehet az az érzésünk, hogy igénkből valam i középkori, élet
tagadó önsanyargatás levegője csapja m eg arcunkat. V alahogy  túl k em é
nyen hangzik: „öldököljétek meg tagjaitokban, am i fö ld i” —  s m ár kö
zel is az a gondolat, hogy egy-kétezer évvel ezelőtti em bereknek m ég  
„jó l á llhatott” az eszkétizm us, a test szinte sportszerű fegyelm ezése, egé
szen az öngyötrésig, no de kérem , hol vagyunk m ár ettől! K in ek  prog
ram ja ez m anapság?

V an is valam i igaza ennek az ellenérzésnek. Szándékosan veszek  
elég távoli példát. Y v es  Congar, a híres párizsi katolikus professzor n em 
rég m ondta a középkori lelki irodalom ról „M egállapításai túlságosan  
csak az egyénre vonatkoznak, aki a  lélek harcát v ív ja  a test ellen .” M ár
pedig —  m int C ongar fo lytatja  —  „a  keresztyén em ber világnak élő em 
ber” ! V agyis nem  m agánhasználatra kapta Isten különféle, testi-lelki 
ajándékait, hanem  hogy szolgáljon  velü k  az em bervilágnak, testvéreinek! 
H iszen az isteni töltésű erő m in dig  is hiánycikk, s elkél m inden m en y - 
nyiségben, ha igazi. Tulajdonképpen ennek hiteles m egnyilvánulásait 
reklam álja  a világ  keresztyénségen, ennek hiányát n yögjük, viszont ha  
m egkapjuk, ettől éledezünk. A  baj csak az, hogy oly nehéz dűlőre jutni, 
m ert érezzük, hogy önsanyargatásra h ajló  középkori szellem  legalábbis  
egyoldalú és m a alkalm azhatatlan  (nem  is rokonszenves), ugyanakkor  
azonban tu djuk-tapasztaljuk , hogy a szabdosság és önérvényesítés m á 
sik végletében százm illiószám  szenvednek em berek —  m i m agunk is ta
lán, valam ilyen  form ában  —  s ebből a nyom asztó, széttépéssel fenyegető  
feszültségből igen bajos kiutat találni, pedig kellene. N ézzünk hát utána  
annak, m i volt a hiba a „régi m ódszerrel” , m ely  úgy nagyjából szám ítva  
a m i korunkig tartotta m agát úgy ahogy, s egyes helyeken m ég kétségbe
esett utóvédharcokat folytat.

1. A régi megoldási kísérlet az ELFOJTÁS volt. G yakorlatilag  az tör
tént, hogy a nagy tekintéllyel és óriási apparátussal hirdetett vallási pa 
rancsolatoknak a legtöbben csak megtartásuk és lelkűk felszínén enged
tek. N em igen lehetett m in dig  olyan egyszerűen eldönteni, hogy ebben  
kinél m ennyi volt a szám ító taktikázás —  „ez van, ezt k ell szeretni” ala
pon —  és m ennyi az elvi, illetve hitbeli egyetértés az erkölcsi n orm ák
kal. M indenesetre ritka volt az olyan szim patikus példa, m int az Assisi 
Ferencé, akinek önm egtagadásából, vagy  inkább K risztus-igenléséből 
annyi ragyogó derű, annyi tevékeny szeretet áradt, hogy az századok
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m últán is fogalom . D e töm egcikk, sajnos, az elfo jtás lett. A z  em berek  
illőnek érezték, hogy rom boló indulataikat önm aguk előtt is letagadják, s 
a külszín igen sokat szám ított, úgyszólván m indent. V alam elyest gátat 
vetettek ugyan a bűn nyílt tom bolásának, elsősorban nem i erkölcs terén, 
de bizony nagy baj volt a m inőséggel. A  zabolátlan, önérvényesitő ösz
tönöket ugyanis n em  hatástalanították azzal, hogy a tudatból szám űzték  
a lé lek  ellenőrizhetetlen m élységeibe, a tudattalanba, m ert azok épp on
nan folytattak aztán aknam unkát, m elyn ek  m egnyilvánulásai nem igen  
árulták el eredetüket. Ez az elnyom ásos-ellep lezés „m ód szer" persze 
szüntelen term elte a képm utatást, m elyn ek  tünetei annál veszélyesebbek  
és felism erhetetlenebek lettek, m inél jobban beleélte m agát valaki er
kölcsiségének s egyben kiválóságának szerepébe. Á llan d ó  szom orúság, 
vagy éppen ellenkezőleg, fokozott ingerlékenység, gőg, kím életlen agresz- 
szivitás, kegyes szavak m ellett kegyetlen  tettek, beteges hiúság, hiszté
ria, s ki győzné m ég felsorolni, h ányféle gyászos tünete lehetett —  s rész
ben m ég van is ! —  az elfojtásnak. Jellem ző, hogy az El G reco cím ű  
film  közism erten irgalm atlan főinkvizítora hangsúlyozza, hogy ő vég
képp nem  szereti a kegyetlenséget. Épp ő ! S a farizeusok vajon  m iért 
éreztek olyan rettentő nagy kedvet épp a bűnös nő m egkövezéséhez?  
Tanulságos, hogy a kolosséi gyülekezetei is nagy m értékben kísértette 
valam i effé le  szabályim ádat és vallásos színezetű önkínzás. S pont erre 
m ondja Pál, hogy sem m i értéke sincs, m ivel csak a testi gőgöt növeli. 
M agyarán : tipikusan le lk i-va llási m egnyilvánulások, ha leszakadnak Is
ten szeretetéről, csak a testi-em beri beképzeltséget tápiálják. B izony  
nincs m it büszkélkedni azzal, ha ú gy-ah ogy  sikerült szőnyeg alá seper
nünk a szem etet!

M anapság azonban m ár nem  az elfo jtás a £ő veszély. M a egészen  
m ás m ódszerrel próbálják  a legtöbben m egoldani a bűn-kérdést.

2. Korunk divatos módszere a KIÉLÉS. M intha csalt azt m ondanánk: 
U gyan ne képm utatóskodjunk! M in ek  söpörnénk szőnyeg alá a szem e
tet? A  szem ét —  v an ! H iába is próbálnánk ide-oda  dugdosni. Inkább  
szokjunk hozzá s közben nevezzük m ásképp. V égtére is a szem ét —  par
don, hulladék —  az élet m ellékterm éke. M indenütt persze n em  lehet, de  
m ég m indig  m egnyugtatóbb ellenőrizhetően látni, hogy a lakás m eghatá
rozott helyein m ekkora.

Ezt term észetesen így sehol sem  hirdetik, nyíltan nem igen vallják , 
de valahogy m égis „ez  van ” . Éspedig sajátságos összefüggésében az álta
lános és egyéni gazdagsággal és életfelfogással. Minél többje van egy or
szágnak, vagy egyénnek külső javakban, s minél kevesebbje erkölcsi-em
beri belső értékekben, annál dühödtebb a hajsza a szekszualitás és a pénz 
után.

Több m int fé l évszázada m ár, hogy Freud, a nagy lélekbúvár kim u
tatta : m ilyen  súlyos torzulásokat okozhat az em ber lelkében és életstílu 
sában, ha nem  szám ol őszintén indulataival, m elyek közül szám ára szin
te az egyetlen a nem iség volt. A  m egoldást viszont kisebbrészt ő, n a 
gyobbrészt azonban nála is „freudistább” követői abban látták, hogy ak 
kor „a  lelki egészség érdekében” o ldju k fe l az erkölcsi törvényt. Akkor 
m ég hihette, aki akarta, hogy így lehet felszabadítani az em beri pszichét 
az ősi nyom ás alól. D e hol vagyunk m ár ettől is ! L átjuk , m ennyi fá jd a l
m at okoznak em berek m aguknak és m ásoknak, m iközben ágyúval va 
dásszák a „boldogságot” . Szinte a szem ünk előtt, prem ierplánban já t
szódnak le tragédiák, m elyek  m ind teljesebb kiégettséghez, nem egyszer  
öngyilkossághoz vezetnek, m égpedig annyi m érgező m ellékterm éket pro
dukálva, hogy azokat m ég m egközelítőleg sem  sorolhatjuk fel. N o, m ég
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az ifjúságra gyakorolt hatás! (V igyázat, m ai fe ln őttek !) M indehhez iga
zán csak csekélyke kiegészítés, ha Ignace Lepp párizsi pszichiáter-pro
fesszort idézzük: „G yakorlati eredm ények alapján  m eg k ell állapítanunk, 
hogy azok, akik m inden objektív  erkölcstől felszabadultak, egyáltalán  
nem em berfölötti em berekhez hasonlítanak; sokkal inkáb hajótöröttek
hez.” M agyarán : a kiélés életform ája egyenlő az ö n - és közrom bolással! 
Vele naponta m egölünk egy darabot m agunkból és m ásokból. íg y  aztán  
korántsem  csupán „egyéni lelki tisztaságunk” kérdése az isteni paran
csolatok m egtartása, hanem  véresen kom oly közügy!

Ez azonban m indeddig csak helyzetjelentés-féle. R eális, és talán m eg  
is rendít, ha képesek vagyunk m ég m egrendülni, de nem  több valóság
vázlatnál. Sokan keresnek becsületes erőfeszítéssel m egoldást a  súlyos 
problém ák között, m elyek  abból adódnak, hogy az em ber bárm it h am a
rabb képes m egújítani, m int önm agát. A lap -k érd ésü n k : milyen az igazi 
élet? Erre válaszolja  az ige :

3. Eletetek el van rejtve KRISZTUSSAL együtt az ISTENBEN! Előt
te pedig: „M egh altatok !” H iszen hitrejutáskor fe lism erjü k  m ennyire v a 
lóságos bűnösök vagyunk m i s m ennyire valóságos M egváltó  Jézus. E n
nek jegyében kim ond ju k  önm agunkra azt a nemet, am elyet Isten m ár  
előzőleg kim ondott bűneink m iatt —  ez önző, öntörvényű, Istentől rugal
masan elszakadó énünknek halálos ítélete —  s egy életre szólóan és 
életform álóan kim ond ju k  az igent Ő rá, és ezzel kezdődik a tulajdonkép
peni Elet, a K risztusban elrejtett élet, m ely  nem  m utatós kifelé , nem  
propagandisztikus, ám  valóságos, m int egy csecsem őé —  ezért k ell v i
gyázni rá, kom olyan venni, fejleszteni, m ert Élet. K özben  a régi élet k a -  
pálódzik és nem  óhajt elhunyni, de az új jegyében kell és lehet „meg
öldökölni” a régit —  önám ító elfo jtás és arcátlan kiélés nélkül. Ü gy, 
hogy a bennünk lakozó K risztusnak kiszolgáltatjuk hatástalanításra, le 
szerelésre a m ikor honnan előkerülő „robbanóanyagokat” : U ram , ez van  
bennem  —  könyörülj rajtam  s a rám bízottakon! S Ö ért hozzá, hogy  
azok energiája rendezetten, jó  irányba szabaduljon  fe l ! M in dez persze 
nem csak a  „sex  és pénz” kategóriájában érvényes, hanem  a rafinált 
„tisztátalanságok” széles skáláján  is. K oru n k  egyik legnagyobb pszicho
lógusa, C. G . Jung m on d ja : ,M in t eddig, úgy ezután, a legtávolabbi jö v ő 
ben is, a sa ját lelkűnkön bosszulja m eg m agát a m egtett, szándékolt, 
vagy elgondolt igaztalanság, akár m egfordult velünk a világ, akár nem .” 
A z  elrejtett élet az anyagon, téren és időn túli, végleges, tökéletes v i
lágban ju t csak teljességre, de életjelei m ár itt vannak, kell, hogy le 
gyenek. H iszen csakis ezek tanúskodhatnak Jézus K risztus drága, szol
gáló jelenlétéről küszködő, de általa m egragadott életünkben.

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Kol 3,3—7-hez

M it akar m ondani Pál apostol ezzel a súlyos szóval: „M eghaltatok” . 
Lelki halálra gondolt, vagy az előrevetett term észetes halált is belegon
dolta ebbe a  szóba? V agy  az óem ber haláláról van  szó, am elyikhez k é
pest m erőben új já rja  K olosséban ? D e nem  túlzás és m erészség-e ilyen  
nagyot állítani eleven  em berekről, m égha keresztyének is? (7) —  V alam i 
m isztikus értelem ben való  m eghalásról van  itt szó? A  pogány vallások  
hatása érezhető itt Pál apostolnál? (14) —  M it je len t a K risztusban e l-
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rejtett é let? Pál talán arra gondol, hogy M ózest is elrejtette Isten a szik
lába, am ikor elm ent előtte, s ugyan így rejti el haragja elől bűnös em 
bereket a K risztusban is?  (14) —  A m i el van  rejtve, az nem  látszik. Ha 
a  m ostani új élet van  elrejtve, akkor hogyan lesz az a m agam  szám ára  
is, m eg m ások szám ára is tudom ásulvehető valóság? (7) —  M eghökkentő  
tanács: Ö ldököljétek  m eg a ti fö ld i tag jaitokat! Test, lélek, szellem iség  
egységére vonatkozik ez? V a gy  csak a testre? V agy  a  belső indulatokra?  
H ogyan öldököljem  m eg a m egölendőt, akárm ire céloz ez- a kem ény fe l
h ívás? M i a bujaság, nem  ism erem  ezt a k ifejezést! (7) —  A z  ítélettar
tásra visszajövő K risztussal együtt jön n ek  m ár azok is, ak ik  hitben h al
tak m eg és K risztussal együtt az örök életben járnak, Isten haragja vagy  
kegyelm e jön  hozzánk? m iként k ell érteni Jn 3,16-ot, és a 6. versnek iga
za van ? (14) —  Csak régen jártak a kolosséi keresztyének különféle bű
nökben? Elképzelhető, hogy olyan nagy változás történt? N em  ilyen  
hiedelm ek dagasztják a  szektás em berek m ellét? (7) —  A  hivők, akik új 
életben járn ak  m indig  Istennek tetsző életet éln ek ? B ennük nincsen  
sem m i bűnös? Jó lenne tisztázni, m i lehet „m égis” kedves Isten előtt 
abból, am i „fö ld i” ! (14)

SZENTHÁROMSÁG U TÁN  17. VASÁRNAP
1 Kor 12,12—26 

Példázat az egyházra
A textus eredeti értelme

A m ióta  Pál apostol m ásodik m issziói útja  során (49— 51) m egszer
vezte a korinthusi gyülekezetei, n em  szűnt m eg vele  a kapcsolatot fenn
tartani és ápolni. C saknem  három éves efezusi tartózkodása idején is le 
velezésben á llt vele, am iről az elveszett legelső (1 K or 5,9) és a két is
m ert korinthusi levél is tanúskodik. Feltehető, hogy az 1 K or 16,17-ben  
em lített három  korinthusi keresztyén, Stefariás, Fortunátus és Akhaikus  
szem élyes hírhozása adta az indítást az apostolnak, hogy részletesen k i
térjen m inden olyan gyülekezeti problém ára, am elynek keresztyén m eg
világítását szükségesnek látta.

Ilyen kérdés lehetett a gyülekezetben az egység és különbözőség, a 
szétszakadozottság és egym ásrautaltság. M eg  kellett tanítani a  fiatal gyü
lekezetei a különbözőségben való egységre.

Az. antik íróknál több helyen olvashatunk utalást arra, hogy széthú
zás helyett csak a test organizm usához hasonló együvétartozás m entheti 
m eg a különböző okokból egym ás ellen hadakozó közösségeket. Így  Li- 
vius em líti Menenius Agrippa közism ert példázatát a test egységéről: a  
patríciusok és p lebejusok harcát ő R óm ában ezzel a gondolattal igyeke
zett elsim ítani. Senki sem  szakíthatja ki m agát a test egységéből, m on d
ta, hiszen a polgárság m inden tagja  egym ásra van  utalva.

T extusunkban azonban sokkal többről van  szó a  testről szóló példá
zatnál. N em  Liviusra céloz itt Pál, m égcsak nem  is az ókori stoikus filo 
zófusok által gyakran használt képre, am ely  a közösségért való  szolgála
tot akarta példázni. P ál üzenetének éppen ott van  a  többlete, hogy sze
rinte a gyülekezet nem  egyszerűen test, hanem  éppen Krisztus teste Itt 
törik m eg nála a szokásos kép (12 b), és itt v á lt át arra, hogy rám utasson  
e titokzatos test egységének zálogára: a keresztségre és az úrvacsorára  
(13. v.). B ár az utóbbira való  utalás több exegéta szerint vitatható, a  „p o -
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tidzein” valószínűvé teszi, hogy P ál e kettőben lá tja  a „nóta ecclesiae”-1. 
Tízzel azt is kim ondja , hogy az egyháznak nem  az ism er tető jele, hogy  
zsidókból vagy görögökből, szolgákból vagy szabadokból lett-e , hanem  az, 
hogy társadalm i különbség nélkül eggyé lett a K risztus által rendelt k e -  
resztség és úrvacsora által.

M ivel a Szentlélek a legkülönbözőbb em bereket egyesíti tehát, az 
EGY Lélektől kapott KÜLÖBÖZÖ lelki ajándékokat nem becsülheti túl 
senki önmagában, de nem is becsülheti le a másik emberben! (21. v.)

Erős hangsúlyt kap Pálnál, hogy m aga Isten „rendelte” a  tagokat a 
testben, határozottan ő „akarta” , hogy így le iy e n  (18. v.). A  gyenge ta 
gokra is határozott szükség van , hiszen ezekben m utatkozik m eg Isten  
ereje (23. v.).

Így  utasít el P ál m ár korábban m inden kegyes öncélúságot (7. v.), 
és így szélesíti ki az egyes tagok felü lről kapott lelki a jándékainak körét 
a gyülekezet egészének a szolgálatára. A lelki ajándékok célja szerinte 
éppen a gyülekezet építése. Éppen a gyülekezetben és a  gyülekezetért 
szorul rá egyik  tag a m ásik kiegészítésére. V ilágossá akarja tenni P ál a 
korinthusbelieknek, hogy a keresztyének feladata összetartozni, együtt- 
érezni és egym ásról gondoskodni. C sak így kerülhető el a „szkizm a” (m é  
é szkizm a en tó szóm ati), 25. v. Így  tanulhat m eg a gyülekezet ősz- 
hangban élni egym ással, fe lism erve, hogy egyikük sem élhet a másik nél
kül: mindenki fontos a másik számára!
A textus mindenkori mondanivalója

N em csak a korinthusi gyülekezet és az őskeresztyénség problém áira  
világítanak rá P ál szavai. Jó, ha nagy léptekkel bejárju k  az egyháztör
ténet országútj át és bepillantunk egyes korszakok tanítóinak h om ileti- 
kai m űhelyébe. Itt tanulhatjuk m eg, m it használt fe l az eredeti m onda
nivalóból az egyes korok jellegzetes keresztyén igehirdetője.

Augustinus: „ A  teljes K risztus a fe j és a test. A  fej Isten egyszülött 
Fia, és a test az ő egyháza. Így  szól a 18. zsoltár is a fe lken t D ávidról 
és az ő m agváról.” (12. v.)

Aquinoi Tamás: „ A  test m ozgást végző tagjai a gyakorlati em bere
ket példázzák, a  figyelésre szánt tagok pedig azokat, akik a szem lélődő  
életm ódot választották. A z  alattvalóknak a lábak, a felsőbbségnek a ke
zek, a tanítóknak a szem ek, a tanulóknak a fü lek  funkcióját k ell betölte
niük.” (15. v.)

Bengel: „P ál vigasztalni akar itt : azért, m ert nem  vagy ez és ez, m ég
sem  szűnsz m eg a testhez tartozn i! . . .  M in dig  egym áshoz hasonló tagok  
beszélnek egym ásról: láb  a kézről, fü l a szem ről. Így  van ez az em berek  
között is. Szívesebben szoktuk összehasonlítani m agunkat olyanokkal, 
akik m essze felettünk vagy m essze alattunk á lln a k !” (15— 16).

Schlatter: „N em  azonosságról: egységről van s z ó ! . . .  A  test egysége  
m eg is követeli a tagok sokféleségét.”  (12. v.)

Wendland: „ A  testről szóló példázat először is világossá teszi a h í
vek előtt, hogy a lelki ajándékok különbözősége m en n yire hozzátartozik  
a gyülekezet lényegéhez. U gyanakkor fe ltárja , hogy benne —  ugyanúgy, 
m int a testben —  a  különbségek szükségszerűen egységbe o lvadnak ösz- 
sze. V égü l m egtanít m inket arra, hogy egyetlen tag sem  nem  helyettesít
heti az egységnek ezt a gazdagságát, sem  nem  szakíthatja ki m agát eb 
b ől csak azért, m ert ő m ás, m int a többi.” (12 kk)

Kasemann: „A z  egym ásért élés Isten akarata, az organizm us term é
szete. K étszer is hangoztatja Pál (18. és 24.), hogy Isten adta a testnek
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ezt a rendet. Ezért kell m egszűnnie m inden olyan indulatnak, am ely  le
nézi a m ásikat, de olyannak is, am ely  alacsonyabbrendűnek gondolja  
önm agát.”  (13— 14. v.)

Káldy: „A m ik or a Szentlélek m unkájának engedünk és m unkálko
dunk a K risztus teste egységének nyilvánvalóvátételéért, akkor közvet
v e  azért is m unkálkodunk, hogy az egész em beriség, am ely  valam ikor  
egy nyelvet beszélt, ne h u lljon  szét atom jaira, hanem  a különböző v ilág 
részeken élő, különböző fa jú , különböző társadalm i és gazdasági rendben  
élő em berek m egtalá lják  egym ás kezét, az egész em beriség békés együtt- 
m aradása érdekében.” (Lp, 1954/11)

A textus mai üzenete

A z egyházról szóló példázat gazdag tárháza lehet m ai konkrét ige
hirdetésünknek. K ülönösen három  aspektusban válhat időszerűvé a h í
vek  által is könnyen érthető szem léletes kép: a gyülekezet, az egyház és 
az em beriség szem pontjából.

1. A  G Y Ü L E K E Z E T I É L E T  elevenségével egyenes arányban nő a 
textus aktualitása. A  tradicionális, m egkövesedett egyháziasságból egy
felő l sok gyülekezetben felrázott és m egelevenített m ár Isten Szentlelke, 
m ásfelől a szekularizáció is öneszm élésre serkenti a kom olyan gondol
kodó keresztyéneket. Megmaradásunk és egészséges fejlődésünk felté
tele, hogy különbözőségünk ellenére egységben legyünk Krisztussal és 
egymással. Eldugott szórványokban és lüktető nagyvárosok tem plom ai
ban egyaránt rá k ell döbbennie a m odern keresztyéneknek a különböző
ségünkben való  nagyszerű egységünkre. M unkások, parasztok vagy értel
m iségiek, kétkezi dolgozók vagy vezető beosztású tisztviselők fa ji, n em 
zetiségi, társadalm i helyzetük különbözősége, sőt a Szentlélek által kapott 
fe ladataik  különfélesége ellenére az ige és a szentségek révén K risztus  
testének egyenrangú tag jai!

2. A Z  A N Y A S Z E N T E G Y H Á Z  is új korszakban: ökum enikus korban  
él m a. A lk alm as az alapige arra, hogy felekezetközi szem pontból is újat  
m ondhassunk egyháztagjainknak az egyház egységéről. V o lt idő, am ikor  
egyes egyházak egyedül igaznak önm agukat tartották, m ások pedig talán  
kisebbrendűségi érzéssel viaskodtak. M in dk ét betegségből kigyógyítja  
Isten napjainkban az egyházat. H elyette ráeszm éltet a kegyelm i ajándé
kok helyes értékelésére. M inden tagnak, tehát m inden egyháznak is van  
értéke K risztus testében! N incs egyedül fontos tag, így egyedül üdvözítő  
egyház sincs. D e am in t nincs felesleges tag, úgy nem  felesleges egyetlen  
felekezet sem . Nem a felekezetek puszta léte, hanem azok széthúzása és 
egymás ellen való hadakozása veszélyezteti az egyház mai életét. A h ogy  
a test egysége a fe jb en  van, úgy az egyházé is annak fejében , a Jézus 
K risztusban. N em  R óm a, de m égcsak nem  is G en f vagy K onstantinápoly  
tartja  tehát össze az egyházat, hanem  „az A tya  és a Fiú L elke” . Ez tudja  
egyedül összetartani a felekezeteket, s  ez is irányítja  őket egyedül he
lyesen sokféle —  péteri páli vagy jánosi —  szolgálatukban.

3. A Z  E G É S Z  E M B E R V IL Á G  fe lé  is kitágítja  végül tekintetünket a 
m ai ige. A m in t a test tagjai szolgáló közösséget képeznek (21— 27. v), 
ugyanígy a keresztyéneknek szolgáló közösséggé kell válniok az egész 
emberiség felé. A m in t a test egyik tagja  sem  vetheti m eg a m ásikat, úgy  
síkra kell szállnia a  keresztyéneknek azért, hogy sehol a földkerekségen  
ne „vessse m eg” az erős a gyengét, a  gazdag a  szegényt, a fehérbőrű  
a színeset. A z  ősgyülekezetben a  szegényeket m ég elsőbbségi jog il
lette m eg (Zeichen dér Zeit, 1954/5, p 68). A  segítő szeretet lelke m u n 
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kálta ezt, s így kellene lennie ennek m a is. C sak a segítő szeretet tudja  
az em beriség nagy szándékait áthidalni. Csak ez tud vérző sebeket gyó 
gyítani. A h ogyan  tetszett Istennek, hogy összekapcsolja az erős és gyenge  
tagokat, úgy kell nekünk is m indent elkövetnünk, hogy az em beriség  
életében se az „erőseké” legyen az utolsó szó.

Legyen az egyház híd, amelyen sokféle lelki ajándékainak gazdag
ságában önmagára talál a gyülekezet, az egyház és az emberiség!

Dr. Fabiny Tibor

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 12,12—26-hoz

Szép és szem léletes a használt kép, de a végére egy kissé m ár  
unalm assá válik . (4) —  A zt akarta m ondani Pál ezzel a hasonlattal, hogy  
„K risztusban len ni” azt je len ti: elfogadju k  tanításait, s hozzá m int pél
daképhez igazodunk? V agy  P ál arra gondol, hogy Jézusban, a  vele való  
közösségben elveszti egészen „én jét” , s feloldódik  szem élyisége a  K risz
tusban? (14) —  N em  tudom  elképzelni, hogyan lehet keresztyén életet 
élni úgy, hogy nem  a gyülekezet közösségében élem . N em  m ehet el „m a 
szek útra” a láb a test nélkül. (14) —  A  m egkérdezettek egy része, m iután  
m egértette a Pál apostol á ltal használt kép egykor aktualitását éppen  
nem  arról panaszkodott, hogy sa ját gyülekezetén belül is ilyen sa jn ála 
tos harc lenne a különböző funkciók betöltése és értékelése körül, hanem  
azon sajnálkozott, hogy a gyülekezet a legszim plább m ódon papokból és 
hívekből áll. U gyanakkor m eg van n ak  arról győződve, hogy az ő csoport
ju k  az egyetlen valóban életképes része a gyülekezetnek (fiatalok). (4) 
—  A z  utolsó versben em lített együttszenvedés és együttörülés egész gyü
lekezeti viszonylatban lehetetlen. Ezért azon kellene gondolkodni, m i
képpen tartozhatna m indenki valam ilyen  szűkebb csoporthoz, ahol ott
hon érezné m agát. (4) —  A  „lelk i ajándékok” em lítése idősebbek köré
ben is teljes értetlenségbe ütközött annyira, hogy m ég példát sem  tud
tak m ondani arra, hogy pl. ők m ilyen  „lelk i ajándékokkal” rendelkez
nek. A  gyülekezeten belüli különbségeket kizárólag anyagi vonalon  é r 
zékelik : a jó lápolt egyke és a  tem plom ba is m elegítőben járó  gyerm ek  
között. (4) —  Egy kérdés: m ikor „itattattunk m eg egy L élek kel” ? (4)

A R A T Á S I H Á LA A D Ó  Ü N N EP
Fil 4,10—13

Ennek az ünnepnek történeti kialakulása nincs feltárva, egyesek vé
lem én ye szerint a régi egyház nem  ism erte (Jánossy L .). Szeretném  
azonban felh ívn i a fig ye lm et az Ó T .-i  gyökerekre a zsoltárokban és 
prófétai írásokban. Pl. Z so lt 65,10— 24; 127,1— 2; És 55,10 stb., m elyekben  
tükröződik az em beri m unka, a  m ező term ése és Isten áldásának és az  
em ber h álájának egybefonódása és k ifejezésre jutása. Ennek a fényében  
ünneppé való  kiem elése beletartozik a keresztyén egyház igehirdetésé
be és vélem én yem  szerint m eg van  az önálló jogosultsága az egyházi 
esztendő igehirdetés-folyam atában. A  korunkban felvetődő kérdések pe
dig időszerűvé, hangsúlyossá és keresztyén felelősségünket ébresztővé  
teszik e  tém át.
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E x e g é z is

10. v. A z  „en kürió” és szin on im jai nem csak a  íilippii levél egyik  
kulcsfogalm át képezik, hanem  a páli levelekre általában je llem ző  k ife 
jezést (v. ö. Schm oller konkord.), m elyet lefordítva csak összetetten tud
nak kifejezni. Jelentéstartalm ával a K risztussal való  exisztenciális kap
csolat és közösség m eghatározója. —  A n n ak , am it a filippibeliek  tettek, 
ennek a fényében van  igazi jelentősége és az apostol ennek a távlatai
ban éli át az öröm  ilyen  rendkívüli fokát. B izonyára m otiválja  a levél 
„hangulatát” a gyülekezettel való  bensőséges kapcsolata, de azt át m eg  
át já rja  a K risztussal való  kapcsolat m indkét oldalon m egm utatkozó, 
döntő és életet m eghatározó jelentősége. „E n  K riszto” bontakozott ki a 
gyülekezet gondolkodásának „ú j vonása” , m elyn ek  az a je llem zője , hogy  
a m ások szükségét észreveszi, sőt a segítésig, a  gondoskodásig is eljut. 
P ál levele tükrözi azt a tényt, hogy a felism eréstől a cselekvésig hosszú  
és nehéz út vezet, különösen, ha közben akadályokat is le  kell győzni.

A z  „anethalete” jelentése a  kibontakozás, fakadás, sarjadás, virág
zás fogalm án keresztül érzékelteti a folyam atot, am i végbem ent a gyü
lekezetben. „M in th a  a  tavasz érkezett voln a  a m ezőre és borította v oln a  
szép virágzásba” (P. K a lw eit). „N yilván  hosszabb idő elm últ, am ióta a 
filippibeliek  őt u toljára tám ogatták, úgyhogy ő (Pál) többé m ár nem  gon 
dolt erre. M ost azonban, ahogy egy fa  távasszal ism ét levelet h ajt, sze- 
retetük új pénzküldés által ism ét n apvilágra ju tott.” (Schlatter) G on dol
tak arra, hogy P álnak hiányt kell szenvednie, segítségük azonban sem  
olyan nagy, sem  olyan rendszeres n em  volt, m int az való jában  k ívána
tos lett volna. (K alw eit.) P á l azonban n em  ebből a szem pontból kiin 
dulva foglalkozott az adom ányukkal. A z  adom ányküldés ténye váltotta ki 
benne nem csak az öröm öt, de a m eggyőződést is, hogy a gyülekezetben  
jó l m ennek a dolgok, m ert Istennek kedves áldozattá lesz adom ányuk. 
(N T. m it Erklarungen, B erlin, 1962.) A  levéltől idegen és nem  m egala 
pozott az a felfogás, hogy a filip pibeliek  anyagi fe llendülése tette leh e
tővé azt, hogy m ással, az általuk szeretett apostollal is törődjenek, (v. ö. 
Lp. 954. 428. Ip.) „Igazán  nagyon (rendkívül) örülök az Ü rbán, hogy v ég 
re egyszer m ár erőre jutott bennetek a velem  való  törődés, m elyre gon
doltatok többször, de nem  találtatok eddig m egfelelő  a lkalm at.”

11. v . A m ik or P ál örül annak, hogy a filippibeliek  törődnek vele , 
akkor nem  a m aga kényelm ére gondol, hogy ezzel m egszabadul a gon
doktól. T ávol áll tőle az a  gondolkodás, hogy a  m aga szem pontjai a lap
ján  értékelje a gyülekezet adom ányát. M egtanulta, hogy elégedett le 
gyen, am iben van . „A u ta rk é” = m á s r a  nem  szoruló, önálló, elégedett, aki 
kijön a helyzettel, am iben van , beleilleszkedik. „N em  a szükség m iatt  
m ondom , m ert én m egtanultam  elégedettnek lenni abban, am iben v a 
gyok.”

12., 13. v. A  „tapeinusthai” és „perisseuein” kifejezések itt az életfoly
tatásra vonatkoznak: tudok alacsonysorban élni, tudok bőségben élni. 
N em  veszti el a  fe jét, nem  keseredik el, ha nehezebb a sorsa, és nem  
bízza el m agát, ha könnyeben m egy élete, m ert m indezt gyakorlatilag  
többször is átélte, m egtanulta, hogy „en K risztó” élni valóságban erőt 
jelent és képessé teszi arra, hogy a legellentétesebb helyzetekben is 
nyugodt, kiegyensúlyozott m aradjon  és bele tudjon illeszkedni m indenbe.

Gondolatok az igehirdetés elé
1. Felületesen gondolkodó h íveink felfogásában a hálaadás Isten  

iránt jó lneveltség kérdése. A h o gy  a gyereket tanítjuk, hogyan illik  m eg
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köszönni m indent, am it kapunk, úgy illik  m egköszönni Istennek, am it  
Tőle kaptunk. Isten elvárja  tőlünk, hogy legalább m egköszönjük. M in él 
nagyobb az ajándék, annál nagyobb a  köszönet. Szegény aratásnál ter
mészetes, hogy a  köszönet és hála is csendesebb. V a jo n  csakugyan ar
ról van szó csupán a  hálaadásnál, hogy m egvallju k  énekben, im ád ság
ban a hálánkat Istennek és Ö  ezt e lvárja  tőlünk? A z  szerez neki öröm et, 
hogy hálásak vagyunk n ek i? („T e őt dicséred, ő kitart téged” —  m on d
ja Lucifer az Em ber tragédiájá-ban).

2. A z  aratási hálaadás Isten áldása nélkülözhetetlenségének d e
m onstrálása? U gye, hogy áldása nélkül sem m ire sem  m együnk! V aló  
igaz, hogy létünk, sorsunk és m u nkánk nélkülözhetetlen tényezője a te
remtő, gondviselő, m egváltó  Isten, de arról van  szó csupán, am ikor neki 
hálával tartozunk, hogy elism erjü k ezt?

3. N em  is az a cél, hogy m ekkora köszönetét tudunk m ondani: Is
ten m ennyire m egáldott, m ennyi m indent adott. M ennyire szeret en gem ; 
igaz jó  em ber vagyok. Ha m eg gyenge az aratás, kevés, vagy hiányzik az  
eredm ény, akkor: n em  szeret Isten, m ert ez sincs, az sincs. V a jo n  függ
h et-e  hálaadásunk attól, hogy szegény vagy bőséges az aratásunk?

4. K eveset vagy sokat azért adott Isten, hogy hűségesen sáfárkod
junk vele. A z  aratási hálaadás való jában  annak a tanúsítása, arról való  
bizonyságtétel: Isten kezébe helyeztük m unkánkat és Tőle, kezéből vet
tük az eredm ényt. Felism ertük azt, hogy T őle kaptuk és nem  arra hasz
náljuk, am ire akarjuk. A k k or fogtuk fe l, hogy m iről van  szó, ha h elye
sen sáfárkodunk azzal, am it tőle kaptunk,

5. A  döntő az legyen, hogy világosan m egértsük : Isten áldásának  
felism erése elkötelez Isten iránt, aki azt akarja, hogy törődjünk egym ás
sal és osszuk m eg egym ás közt, am in k van. A z  apostol leveléből világos, 
hogy Isten hálaadásunk jócselekedeteink gyüm ölcseiben v álik  csak n yil
ván valóvá. A z  evangélium , m ely  betölti életünket, sohasem  m aradhat m eg  
a szép gondolatoknál, a felelősség érzésénél, hanem  a tettekig segít 
bennünket.

6. A  legnagyobb csodák közé tartozik a  világon , am ikor em bereit 
m ásokkal kezdenek törődni. A z t  tartju k  term észetesnek, hogy m indenki 
önző, csak m agával, a m aga tu lajdonával törődik. Pedig Isten iránti h á
lánk a m ások életének segítésében, a  m ásokkal v aló  jó  cselekvésben Is
ten konkrét áldásává lesz. íg y  Isten az iránta kötelező hálánkat szét
osztja áldásként az em berek között. N em  m agáért, m ásokért tart igényt  
a hálánkra.

7. A m it  Istentől kapunk, az sáfárságra kötelez. Jó lakom áink köz
ben talán ünneprontásnak tetszik arra em lékeztetni, hogy a világon per
cenként 30— 40 em ber és fő leg  gyerm ek hal éhen. N em  erőszakolt hát an
nak a felelősségnek a felvetése, am i bennünket is terhel a v ilág  gazda
sági életének fejlődése, a gazdasági javak  szétosztása és az éhség m eg
szüntetése ill. enyhítése m iatt.

8. A z  aratási hálaadó ünnep fe lem elő  érzései helyett, a m ásokkal 
való  törődés felelősségének, a m ásokkal szem ben elkövetett bűnök m eg
váltásának és helyreigazításának a lehetősége és alkalm a táruljon  elénk  
az igehirdetésben. Jó itt konkrétan a  jó l jövedelm ező állások körüli 
harcra, a m ások kárán gyorsabban em elkedő egyéni életszínvonalért 
folytatott erőfeszítésekre gondolni, s arra a  gyakori közöm bösségre, am i 
ezek közben eltölt, valahányszor em berek pusztulásáról, éhségéről, e l
m aradt népekről van  szó. K ön n yen  m on d ju k , hogy m it tudunk m i ebben  
tenni? Valóban kellene segíteni, de n in cs rá m ódunk. S  m íg ezen próbá
lu n k m egnyugodni, nyugodtan igyekezünk társainkat túlszárnyalni és
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m egelőzni am azok hátrányára és a m agunk előbbre jutására. Gyüleke
zeteinkben élő em berek, m iközben pozitíve állást foglaln ak nem  egy kér
désben, gyakorlatilag a jó l bevált és kitaposott úton járn ak  lelkiism ereti 
problém ák nélkül.

Vázlat
Adjunk hálát a Úrnak

M inden esztendő rendjében köszönjük a  kenyeret, de itt nem  lehet 
vége. N em  csak a  m ienk, am i a  m ien k ! L uther: Isten n em  csak a  m agun
két rakja  zsákunkba!

1. Nem Isten él a mi hálánkból, hanem  m ásokat éltet abból.
2. Az Istennek hálás ember, másokkal törődő ember. A  m ásokkal 

törődő em berek titka Jézus K risztus, akiben Isten velünk törődésének  
bizonyságát ism erjük fel. Ennek döntő következm ényei van n ak : Isten  
fe lé  —  egym ás felé.

3. Vajon igaz-e a mi hálaadásunk?

Asbóth László

Laikus kérdések és szempontok Fii 4,10—13-hoz

M i volt az apostol helyzete, hogy róla nem  tudtak gondoskodni, noha  
akartak? (13) —  A  m ásokért való  szeretet kiterjed az egyházra, a le l
készre, a  gyülekezeti tagokra, sa ját népem re és az idegenre is, pl. a  
vietnam i népre. (13) —  M i volt P ál apostol m egelégedett életének a tit
k a ?  (13) —  M iért kellett a gyülekezet vezetőjén ek m egalázkodnia? —  
H ogyan lehet m egtanulni a  szükölködésben, áll. a  bővölködésben va ló  
h elytállást? Pál úgy beszél erről, m int am it tudni lehet, am ih ez érteni 
kell. (13) —  A gron óm u s: A k tu ális a  textus, józanul szám olnunk kell 
idén szárazság m iatt néhány m ezőgazdasági ágban szűkebb term és! 
eredm énnyel. T an árjelö lt: N em  szabad elfelejtenünk, hogy országunkban  
m ég m indig  a  bőség útját já rju k  a  perm anensen éhező országokhoz ké
pest. M ediku s: P ál m egszokta sa ját keresetéből önfenntartását, s ehhez  
szoktatta híveit is, m ost azután elem i problém ák adódhattak. Varrónő: 
Irigylem  P ált m egelégedettségéért. Én m indig  m indennel elégedetlen va 
gyok. Joghallgató: A szketikusnak érzem  a szavakat. A z  elégedetlenség
ben van  jó  is : ez h ajt előre. Életidegen az apostoli m egoldás. Á cssegéd : 
A  vastagbetűs m ondat a kulcsvers. K risztus nélkül pazarlunk, jósorsunk
ban, és nagyképűsködünk hálátlanul. N ehéz időkben pedig károm kodunk  
vagy legalább is panaszkodunk. Érettségiző: Isten m indent m egad, am ire  
szükségünk van s ha valam it nem  ad m eg, arra biztosan nincsen is szük
ségünk: innen van ez a  m ondás? T echnikus: H ogyan erősít m eg m inden
ben benünket K risztus, eltereli figyelm ü n ket az anyagiakról, jósorsunk
ban hálássá tesz, rossz sorunkban pedig türelm essé? G yógytornász: Pál 
annyira tele van a K risztusban kapott ajándékokkal, hogy örülni tud 
m ost is. Ezen alapvető öröm  nélkül elérhetetlen a  m egelégedettség. V íz 
szerelősegéd: N em  kell félni sem m iféle gon dtól: annyit m indig ad az Is
ten, hogy szeretetben m indenkinek jusson. B ányász: Elsősorban nem  a 
term elési eredm ény dönt, hanem  m indig  az igazságos elosztás. Zeneszak
iskolás: Ilyenkor derül ki, m ekkora erő van a szocializm usban. N álunk  
feltétlenül kevesebb lesz a baj, m int a tőkés országokban. H átha m ég  
szeretetünk elérné a krisztusi színvonalat! (11)
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