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Csendben I sten előtt

„A te parancsolatodra..."
Igehirdetés a Teológiai Akadémia tanévzáró istentiszteletén 

1969. június 19-én.

Lk 5,4—6

Jézus Krisztus körül szívesen időzött a sokaság. Jó  volt 
a közelében lenni. Sugárzott belőle az em berszeretet. Gyógyí
tása, gondoskodása éppen úgy vonzotta az embereket, mint a 
kinyilatkoztatása, tanító és üdvözítő igéje.

Nagy kincs az emberek üdvössége. Jézus Krisztus ön
magát adta ezért az ügyért. De addig, amíg a földön járt, 
tervszerűen gondoskodott tanítványai felkészítéséről. Alkal
massá akarta tenni őket a szolgálatra, hiszen majd nekik kell 
hirdetniük az evangéliumot, ők fogják majd tanítani a soka
ságot, az Isten népét, az egyházat.

Ez a történet voltaképpen P éter apostol eligazításáról szól. 
Öt akarja Jézus Krisztus felkészíteni a szolgálatra. Ugyan
akkor ez a történet minden igehirdetőt és jövendő igehirdetőt 
intő és figyelmeztető történet. Ezen az igén keresztül akar 
Jézus irányítani minket is, mai tanítványait. Azt akarja, hogy 
szavának üzenete „viva vox”-szá, élő igévé legyen, amelynek  
ereje van m a is. így gondoskodik Jézus Krisztus mind a soka
ságról, a ráfigyelő népről, mind azokról, akik az ő nevében 
tanítják a sokaságot.

P éter apostol számára egészen meglepő lehetett Jézus 
szava: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra’’. 
Képzeljük el azt a Pétert, aki társaival együtt jól ism erte a 
halászat m esterségét, tudta, hogy éjjel lehet legjobban halat 
fogni, amikor a fáklyafényre a kíváncsi halak sokasága veszi 
körül a csónakot. Azt is tudta, hogy amikor Jézus küldi őket 
halászatra, ez ellene mond eddigi halásztapasztalataiknak. J é 
zus Krisztus szándékosan élezi ki a  helyzetet. Jézus éppen azt 
akarja, hogy Péter a  régebbi kötöttségektől tudjon feloldódni és
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megszabadulni, azt tegye, amit ő mond, hozzá legyen hű, és 
egészen reá figyeljen.

Nem jó tanítvány az, aki begyepesedett. Jézus nem tud 
mit kezdeni azzal, aki sajátm aga sablonjainak a rabja. Aki a 
maga kaptafájára húz rá mindent. Aki egyszer m egtanult va
lamit, de annál többet nem hajlandó tanulni. Jézusnak olyan 
tanítványra van szüksége, aki abból az egyetlenből nem enged, 
hogy neki Jézus Krisztus az Ura, de azután minden másban 
tanulékony, fogékony és készséges.

Jézus Krisztusnak minden igazi tanítványa ilyen volt. 
Csak rá figyelt és nem a maga útján járt.

Gondoljunk Pál apostolra. Gamáliel lábainál tanult és buz
gó farizeus volt. Ha megmarad a saját maga sablonjai között, 
és megm erevül a farizeusi életformában, soha nem lesz belőle 
Pál apostol, Jézus Krisztus erőtlenségben is nagyerejű, teoló
gus apostola. Benne éppen az a nagy, ahogyan a saját tradí
cióival és addigi beidegződött nézeteivel szakítani tud és tudja 
vállalni az újat, a M estert, a Krisztust.

Gondoljunk Lutherre. Tipikus középkori barát. Önmagát 
sanyargatja, feltétlen engedelmes szerzetes, mindenben betölti 
a középkori ideált. Ha megmarad a középkori mederben, ha le 
nem vetkőzi neveltetésének és még környezetének a hatását is, 
sohasem lesz belőle reform átor, aki merészen, sőt vakmerőén 
m erte vállalni az újat, Jézus Krisztust, az egyháznak tanítás
ban és m agatartásban való gyökeres reform ációját.

És gondoljunk a mi helyzetünkre is. A mi egyházunk is 
új és korábban nem próbált korszakban él. A mi hazánkban 
a szocializmus épül. Minket szocialista világ vesz körül, és mi 
itt akarunk keresztyének lenni ebben a világban. Az egyház 
Ura, Jézus Krisztus akarja, hogy egyháza megtalálja helyét 
minden vonatkozásban ebben a társadalm i helyzetben is. Ez 
Istennek az az alapvető leckéje, am elyet feladott ma egyháza 
számára a reá figyelőknek, minden igehirdetőnek, minden jö
vendő igehirdetőnek és minden egyháztagnak.

Az Istentől nyert eligazítást újra meg újra keresnünk kell. 
A keresztyén életben nem lehet megállni, egy helyben topogni, 
múltban megrekedni. A hitnek mindig frissnek kell lennie, 
újra kapcsolatot kell találnia Istennel, ezért a keresztyén élet
ben nem lehet megállás, m ert naponként új helyzetbe, más és 
más körülmények közé kerülünk, am it Isten előtt kell végig- 
tusakodnunk: mi abban a keresztyén élet útja?

Nemcsak az egyes keresztyén ember számára égető ez a
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kérdés, hanem a keresztyén emberek foglalata, összessége szá
mára is az. Mit cselekedjünk, mint gyülekezet, mint egyház? 
Mert nemcsak az egyes keresztyén ember életútja változatos, 
hanem az egyházé is az. Isten népét, az egyházat, a történe
lem országútján vezeti előre. A történelemben is állandó moz
galmasság, változás tapasztalható. Isten nem hagyja egyházát 
sem megkövülni régi képletek között, hanem mindig előtte 
jár igéjével és úgy vezeti népét. Ahogy egykor Izrael népének 
pusztai vándorlásában Isten füst- és tűzoszlopban adta meg 
az irányítást és útm utatást, hogy hová és m erre menjenek, 
úgy adja az egyház népe szám ára a Szentlélek az ige irányí
tását. Itt sincs más útja az egyháznak, mint szüntelen keresni 
és kutatni Isten akaratát: mit cselekedjünk? Más az egyház 
élete az egyes történelmi korokban, de más a jelenben is a 
különböző országokban, különböző társadalm i feltételek között. 
Ami helyes volt az egyház életében a X . században, az min
denestől nem volt megélhető a XV I. században. És viszont a 
XVI. századot és annak egyházi életét sem lehet megélni min
denestől a X X . század második felében. Isten az egyháztörté
nelemben ad szemléltető leckét arról, hogyan vezeti Szent- 
leikével az egyházat a történelem országútján.

A mi korunkban Isten Szentlelke szembetűnően vezeti az 
egyházat úgy, hogy az em berszeretetről szóló igékre teszi a 
hangsúlyt. így alakul ki a Jézus szeretetével szolgáló egyház
nak az életstílusa. Ma m ár semmire sem lehet menni a hatalmi 
egyháznak, a gazdag, vagyonos egyháznak, vagy a közjogi 
funkciókat gyakorló egyháznak a képletével, m ert a Szentlélek 
vezérli úgy az igehirdetést, hogy az az Isten- és emberszeretet 
összefüggésében szólaljon meg, s vezérli úgy a gyülekezetek 
életét, hogy számukra élő vízzé, tehát tápláló, üdítő erővé vál
jék Isten igéje az emberi viszonylatok között, az emberi 
együttélés feltételei során.

Nem absztrakt „mai em ber”-t  képzeltünk el magunknak, 
hanem a gyülekezeteinkben megtalálható mai dolgozó em bert, 
aki tsz-paraszt, munkás, hivatalnok, értelmiségi vagy annak a 
családtagja. Ezeknek a mai embereknek a számára kell hir
detnünk Isten igéjét.

Mindebben Isten bölcs és kegyelmes vezetését láthatjuk, 
aki éppen a Szentírás tanulmányozásának révén irányítja gon
dolatainkat az emberrel és annak mai problémáival való be
ható foglalkozás felé.

Ez tükröződik abban, hogy lelkészi karunknak egyre in
kább közös ügyévé válik a népünk, társadalmunk és az egész
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emberiség jövője iránt felelősséget érző teológiai gondolkodás 
kidolgozása.

Olyan épületet emelünk, lamelyhez készségesen és örömmel 
adja hozzá mindenki a  m agáét, m ert m ár szégyennek számít 
a lemaradás és hátul kullogás.

Teológiánk irányát nem mi szabjuk meg, nem mi határoz
tuk el valahol, hanem Isten m aga jelölte ki. Az Isten igéjén tá
jékozódó teológia term észetszerűleg fordul az ember felé, 
annak konkrét helyzete felé, m ert Jézus Krisztus maga tanított 
m inket az istenszeretet és em berszeretet összefüggésének meg
értésére.

Jézus Krisztus m it kezdhetne egy olyan Péterrel, aki azt 
m ondaná: Nem evezek a m élyre és nem vetem  be a  hálót a fo 
gásra, m ert, Uram, ehhez m ár mégiscsak én értek jobban, és 
nem te. Ilyenkor nem lehet halat fogni. Egész éjjel fáradtunk  
és mégsem fogtunk semmit —  egy ilyen visszabeszélő és min
dent jobban tudó tanítvánnyal semmire sem lehetne menni. 
Aki abban a meggyőződésben él, hogy a beidegződött sablo
noktól nem tud elszakadni, aki nem tudja Jézus Krisztus út
m utatását szíw el-lélekkel vállalni, azzal nem lehet egyházat 
építem. Az a maga megcsontosodott nézeteivel csak terhére  
van az evangélium ügyének, m ert önmagát bálványozza és 
nem az élő Isten az Istene.

P éter apostol azt m ondja: „Mindazáltal a te  parancsola
todra bevetem a  hálót”. Ebben az van benne: Te tudod, hová 
vezetsz. Mind jó, amit mondasz, megyek utánad. Ez a rugal
masság, ez a Jézus előtti nyitottság a hivő és az igazi tanítvá- 
nyi m agatartás. Ma is ez kell. Nekünk nem egy rég letűnt vi
lág ittfelejtett m aradványainak kell lennünk, nem  a régi előíté
letekben és megkötöttségekben kell gondolkodnunk, hanem  
minden emberi tényező alól felszabadultan, eredeti frisseségé
ben kell rátalálnunk Jézusra. Mi a reform áció gyermekei va
gyunk, és mi minden közvetítő emberi tehertétel nélkül csak 
Jézusban hiszünk és csak őt akarjuk követni. Nekünk elég az, 
hogy ő vezet. M ert az biztos, hogy ő jól vezet minket. Nem 
hiába fejezi ki Jézus Krisztus saját magának és az egyháznak 
a viszonyát a pásztornak és a nyájnak a viszonyával. Ő jól 
tudja, m it akar.

Ezt m utatta meg Péternek is. Amikor engedelmeskedett 
Jézusnak, szakadoztak a hálók a halak sokasága m iatt, teljes 
volt a siker. Ennek a láttán helyesen fogalmazta meg P éter ön
maga erőtlenségének, tehetetlenségének az állapotát: „Eredj el 
éntőlem, m ert én bűnös ember vagyok, U ram !” Nekünk is
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most kell meglátnunk igazán, milyen keveset tudunk, m eny
nyire lejjebb kell adnunk a magunk gőgjét, mennyire komo
lyan kell vennünk Péter apostol szavait: „Én bűnös ember va
gyok, U ram ” ! Nékünk, akik ma szolgálunk az egyházban, és 
nektek, akik fogtok szolgálni az egyházban, ezt a péteri. maga
tartást kell megtanulnunk. M ert nem mi váltottuk meg az em
bereket, hanem Jézus Krisztus, nem mi vezetünk, hanem ő, 
nem a mi megrögzött, betanult, sablonos, önfejű m agatartá
sunk segít, hanem egyedül csak ő, őt kell hallgatnunk, tőle 
kell tai ülnünk, aki igéjében ma is megszólal. Azzal vezet, 
hogy m is-m ás igét ragyogtat fel előttünk, és ezen keresztül 
mondja meg, mit akar tőlünk. Igéjében mindent megka
punk, ami szükséges eligazításunkhoz. Csak úgy kell enge
delmeskedni néki, ahogy Péter engedelmeskedett.

E  felé a m agatartás felé szól igéje: „Ne félj, mostan
tól fogva embereket fogsz!” Ha ráfigyelünk, ígéretünk van  
a sikerre. M egtaláljuk utunkat itt és most, a szocializmus 
világában is, és tisztességünk és megbecsültetésünk lesz ebben 
a hazában is, az egyházon kívülállóktól is. Em bereket tudunk 
szerezni a Jézusra figyelő sokaságba, m ert azok Jézus hatal
m áért jelennek meg ott, és nem a mi kedvünkért. így lesz 
előmenetele az egyháznak, amelynek szolgálatára rendeltet
tünk el, és így lesz nékünk egykor üdvösségünk az egyház 
U ra által.

Jézus Krisztus minket, mai tanítványokat, ugyanarra  
akar tanítani, am ire P étert tanította. Adja Isten, hogy ez úgy 
sikerüljön néki, mint Péter esetében sikerült!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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T a n u l m á n y o k  

A z  Ó t e s t á m e n t o m  e t i k á j a

Hendrik van Oyen könyve
Ezzel a címmel jelent meg H en d rik  van  O yen  baseli professzor 

műve. A könyv egy etika-történeti sorozat egyik kötete, amely azért 
jelent meg, mert amint az előszóban olvassuk, az Ót és Út nagyban 
hozzájárult az európai etika kialakulásához, és az etikai tanköny
vek eddig javarészt csak az ŰT befolyását fejtegették, míg az ÓT 
etoszát negatíve értékelték. Most a szerző megkísérli az ÓT-kuta- 
tás legújabb eredményeinek figyelembevételével kifejteni az ÓT eti
káját. Bizonyára nem lesz érdektelen számunkra sem, ha ezt a mű
vet közelebbről megnézzük, és vele kapcsolatban az ÓT néhány eti
kai vonatkozású kérdését megvizsgáljuk. Egy ilyen tanulmány kere
tében természetesen nem törekedhetünk teljességre, csak a legfon
tosabbakat érinthetjük. A következőkben van Oyen gondolatmene
tét követve nézzük meg az ÓT etikájának főbb problémáit. A kö
zelebbi megjelölés nélküli oldalszámok van Oyen könyvének meg
felelő helyére utalnak.

I.

Először vizsgáljunk meg három olyan általános kérdést, amely 
témánk szempontjából alapvető fontosságú.

1. H ol á ll m a az ÓT ku tatás?  Hogy ez mennyire nem mellékes, 
azt néhány rövid megjegyzéssel is ki lehet mutatni.

Mindenekelőtt: lényegesen megváltozott az ÓT „üzenetének” ér
tékelése. Míg a 70—80 évvel ezelőtti vallástörténeti, irodalomtörté
neti, történetkritikai kutatások az Ót-ra vonatkozóan szinte teljesen 
negatív következtetésekre jutottak, ma az ÓT egészen új értékelése 
jelentkezik, anélkül, hogy a régebbi tudományos munka eredmé
nyeit mindenestől elvetnék. Etikai tekintetben pl. éppen a korabeli 
vallástörténeti anyag figyelembevételével arra a megállapításra ju
tottak, hogy az ÓT üzenetének újdonsága és sajátossága az ókori eti
kától eltérően az, hogy Isten és ember kapcsolatában felfedezte az 
em b ertá rsa t . „Az Ót hozzáférhetővé akarja .tenni emberségünket 
annak a számára, aki olyan, mint te magad’ 5Móz 5,14” (10. lap). 
Az Ót az ember mindennapi dolgait Isten parancsolatainak veti alá.

A bevezetéskritika legújabb eredményei is jelentősek témánk 
szempontjából. PL: A Genezis-Exodus-történetek hitvallásszerű, kul
tikus tradícióból erednek (Von Rád). Igaz, a kutatók erősen kérdé
sessé tették a pátriárkák és az Exodus történeteinek történetiségére
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alapított hagyományos sémát. Viszont kiderült, hogy ezek a törté
netek a történelem folyamán éppen azért, mert hitvallások, kiszo
rították a környező világ mítoszait és kultuszait, s egy közösséggé 
forrasztották össze a különélő izráeli törzseket. Az ÓT-nak ez a hit
vallásos történelem szemlélete teszi lehetővé, „hogy az etoszt teo
lógiailag értelmezzük” (17. lap).

Az etika szempontjából ugyancsak nagy jelentőségű az a meg
állapítás, hogy míg az ókori vallások „ciklikusan” gondolkoznak, 
(azaz mindig ugyanaz ismétlődik az istenség cselekedeteiben), az 
ÖT szemlélete „lineáris” : Is ten  m in d ig  ú jat c se lek sz ik , mindig új 
tetteivel bizonyítja, hogy törődik népével. Hozzátehetjük, hogy ez 
a lineáris szemlélet egyben azt is kifejezésre juttatja, hogy Isten 
meghatározott cél felé viszi népét.

Az Izráelt környező világnak és vallásoknak alapos vizsgálata 
arra a megállapításra vezetett, hogy a „Jahve-hit” a maga környe
zetében eg y ed ü lá lló , sőt azzal e llen tétes . Ha jelentkezett is Izrael
ben a bálványimádás, a mitológia mindig ismeretlen volt számára. 
A kutatók egyik legjelentősebb bizonyítéknak tartják erre, hogy az 
ÓT-ból hiányzik a „genuin mitologikus elem” : a theogonia, az is
tenek létrejöttének eleme. Jahve nincs belefoglalva a természet cik
lusaiba.

Végül: Az ÖT forrásainak kutatói megállapították, hogy Izráel 
atyáinak idejéből átvett ősi hite ez volt: Jahve a személyes kapcso
lat Istene. (14. lap). Van Oyen szerint Izraelben a hit és etosz telje
sen egymásba olvadt, az ősi történetek mind ezt bizonyítják. Izrael
nél nem elegendő csak természeti tényezőket (nyelv, történet stb.) 
figyelembe venni, mert Izráel etosza sajátosan teológiai jellegű.

2. Melyek azok a teo ló g ia i g on d o la tok , amelyek alapján az Öt 
etikáját kifejthetjük? A könyv a következőket veszi sorra: kinyi
latkoztatás, szövetség, kiválasztás, gyülekezet, nép, megszentelődés, 
és két jellegzetes ÖT kifejezés: CEDÁKÁ és SÁLÓM.

Legrészletesebben a sz öv etség et  fejtegeti, és ehhez tér vissza 
azután könyvének minden részében. Itt érződik, hogy erősen E ich-  
ro d t  hatása alatt áll, aki ti. egész Öt teológiáját a szövetség gondola
ta alapján fejti ki. Természetesen nagy jelentősége van a szövetség
nek, az ÓT-ban, valóban döntően határozta ez meg Izráel életét és 
egész történetét. Nem véletlen, hogy az ÜT is felveszi és továbbviszi 
ezt a gondolatot.

A BÖRIT négyféle jelentése található az ókori keleten: a) az 
együvétartozás kölcsönös viszonya jogokkal és kötelességekkel (pl. 
1 Móz 21, 27; 31, 44); b) szövetség egy hatalmas és egy kevésbé ha
talmas fél között, amellyel az előbbi az utóbbit lekötelezi (pl. Józs 
9, 15; Ézs 28, 15; Jer 34, 18); c) a hettiták államszerződéséhez hasonló 
szövetség, amelyet a „nagykirály” vazallusaival köt; ez majdnem 
egyenrangú felek közti kétoldalú szerződés (pl. 1 Móz 17,7; 2 Móz 
19,5 kk); d) végül a „Mari-textusok”-ból ismert szövetség, amelyet 
két csoport között egy harmadik valaki hoz létre, és amelynél nem 
esik szó elkötelezésről (v.ö. Józs 24, 25, 2 Kir 11, 17).

Van Oyen leggyakrabban a harmadik forma szerinti értelemben
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beszél a szövetségről. Hangsúlyozza azonban, hogy a szövetség csak 
forma szerint egyezik az említett ókori közelkeleti szerződésekkel, 
tartalmilag ennek gondolatát a jahvizmus határozza meg.

A szövetség gondolatának minden jelentősége mellett is meg 
kellene fontolnunk azonban, hogy nem átfogóbb és az ÓT-ban jelen
tősebb-e az a kategória, amelyet a könyvben kevésbé részletesen 
találunk: a n ép  és g y ü lek ez e t  kategóriája. Erről szólva van Oyen 
is fejtegeti azt a problémát, ami Izráel egész története folyamán 
égető kérdés volt: mi a kapcsolat a hívők gyülekezete és a nép közt, 
ill. Izráel és a többi nép közt. Az ÓT etikája szempontjából is itt 
adódnak a legjelentősebb problémák. Itt érződik legjobban az Ót 
etikájának mai jelentősége is. Gondoljunk csak arra, hogy amit 
Luther Isten kétféle kormányzásáról és az ebből adódó etikai prob
lémákról mondott, éppen az ÓT-ban, Izráel népének történetében 
gyökerezik.

Természetesen ebbe beletartozik mindaz, amit az ÓT a szövet
ségről és annak etikumáról mond, de talán szabad azt mondani, 
hogy ez alárendeltebb szerepet játszik az előbbinél.

Az ÓT etikája szempontjából is jelentős dolog az, amit az Ót
ban a k in y ila tk o z ta tá sró l találunk. Van Oyen egy rövid szakaszban 
egyetlen dologra korlátozza a kinyilatkoztatást: Isten nevére. Két
ségtelen, fontos szerepet játszik az ÓT-ban a Név, Isten neve. Ezt 
lényegében meg is találjuk ebben a fejezetben. Figyelemre méltó 
az a gondolat is, amelyet Lohmeyertől idéz: a Név maga Isten meg
foghatatlan fenségében és mégis n év , azaz az ember számára meg
ragadható (24. lap). Az azonban talán éppen az etika szempontjából 
kevés, hogy c sa k  ebben látja a kinyilatkoztatás lényegét. Legalábbis 
jobban kellene kapcsolni a gondolatot a törvénnyel, meg Isten ígé
reteivel, amelyek döntő módon határozták meg az Ót embereinek és 
egész Izraelnek a magatartását. Megérné alaposabban utána nézni 
az Isten neve problémának ebben a vonatkozásban is.

Központi teológiai gondolat az ÓT-ban a m eg szen te lőd és  gon
dolata is. Nem is szorul bővebb magyarázatra ennek témánkhoz 
tartozása. Az ÓT Jahve jelzőjeként nem a korabeli szokásos „isteni” 
jelzőt használja,  hanem ezt: „szent”. Ehhez a szent Istenhez kell a 
bűnös embernek megtérnie (42. lap). Ez azt jelenti: olyanná kell 
lennie, mint a szent Isten. Másszóval: Isten szentségének kell vissza
tükröződnie az emberben. A megszentelődésről az ÓT kétféleképpen 
beszél, egyrészt úgy, hogy Izráel megszenteltetik, másrészt úgy, hogy 
Izráel megszenteli magát.

Sok ÓT teológus mutat rá arra, hogy a megszentelődés az ÓT- 
ban két területet kapcsol össze: a kultuszt és az erkölcsi életet. 
A kultuszi szentségről Mózes harmadik könyvének törvényei szól
nak, Mózes ötödik könyve és a próféták pedig inkább az erkölcsi 
élet megjavításában látják a megszentelődést. Főleg zsidó teológu
sok hangsúlyozzák, hogy a megszentelődéshez először is Isten dicsé
rete tartozik hozzá. Valóban a zsoltárokban nem egyszer azonossági 
jel tehető Isten nevének megszentelése és Isten dicsérete közé.
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Talán ez a témakör a legismertebb az ÓT etikájából és itt ta
pasztalható leginkább a régebbi és újabb kutatások összhangja is.

Annál meglepőbb azonban az az eredmény, amelyre az ÓT teo
lógia a CEDÁKÁ fogalmának vizsgálatánál jutott. Nem egészen új 
dolog, csak nálunk kevésbé ismert még, hogy a legtöbb teológus ma 
már elfogadhatatlannak tartja, hogy ezt a szót pusztán a jogi „igaz- 
ság”-gal azonosítsuk. Legtöbben a „közösségi hűség” (Gemeinschafts- 
treue) kifejezést tartják a legmegfelelőbb fordításnak.

Van Oyen egy nagyon érdekes példával világítja meg a CEDÁ- 
KÁ-nak ezt a jelentését. 1 Móz 38-ban olvashatjuk Juda menyének, 
Támárnak történetét. A 26-ik versben Juda ezt mondja: CÁDEKÁ 
MIMMENNI: igazabb ő nálamnál. A történet alapján sem erkölcsi, 
sem jogi értelemben nem lehet Támárt igaznak tartani. Csak egyet
len módon érthető Juda kijelentése: Támár sokkal inkább szem előtt 
tartotta a közösségnek érdekét, mint Juda, amikor mindent fölál
dozott annak érdekében, hogy gyermeke szülessék (50. lap).

A CEDÁKÁ-nak ez az értelmezése, s a belőle következő gondo
latok egészen új megvilágításba helyeznek sok olyan történetet, 
amely megbotránkoztató, vagy érthetetlen számunkra. Gondolha
tunk pl. Jákob és Rebeka csalására (1 Móz 27), amelyben ugyan 
nem szerepel a kifejezés, de Jákob és Rebeka m a g atartá sa  annak 
felel meg, amit a CEDÁKÁ ilyen, nem jogi és nem erkölcsi, értelme 
kifejez. Ez egyúttal példa arra is, hogy egy-egy gondolatot nemcsak 
ott találunk meg az ÓT-ban, ahol a megfelelő kifejezés előfordul, 
hanem sokszor egy-egy történet juttatja azt kifejezésre. Érdemes 
megjegyezni, hogy Luther is „védi” Rebekát és Jákobot azzal az 
indokolással, hogy „hitből” cselekedtek.

Bizonyára nem lehet egyszerűen általánosítani a CEDÁKÁ-nak 
ezt az értelmezését. Azok, akik jogi vagy erkölcsi tartalmat látnak 
benne, nem alaptalanul állítják ezt. Csupán arra figyelmeztet min
ket ez az eset, hogy nem szabad mereven ragaszkodnunk egy-egy 
hagyományos kifejezéshez.

A SÁLÓM a másik fontos ÓT-i kifejezés. Ez a szó rendkívül gaz
dag jelentésű: a nyugodt, békés élettől, a jóléttől kezdve egészen az 
üdvösségig minden értelemben előfordul. Van Oyen nagyon röviden 
tárgyalja ezt a problémát, bár könyvének más részén visszatér rá. 
Bizonyára megérné a fáradságot azoknak a textusoknak alapos meg
vizsgálása, ahol a békének ez a színes többrétű kifejezése előfordul.

3. Mit mond az ÓT az em b errő l?
Az etika kérdéseivel kapcsolatban az első problémát 1 Móz 

1, 26—27 adja: Isten az embert a maga „ k é p é r e  és h ason la to sság á ra” 
teremtette. Bár az imago Dei problémának nagy az irodalma, az 
exegéták nem tudják eldönteni, mit is jelent pontosan az itt szereplő 
CELEM és DÖMUT kifejezés. Az világos, hogy a két, valószínűleg 
párhuzamos, hasonló értelmű szó az embernek valami „isteni” voná
sát fejezi ki. Von Rád Genezis kommentárjában azt a megjegyzést 
kockáztatja meg, hogy ennek a kifejezésnek valószínűleg az szolgált 
alapul, hogy Istent az emberhez hasonlónak képzelték el. Hogy ez az 
„isteni” az ember alakjára, képességeire utal-e, vagy arra, hogy Is
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ten az embert is megáldotta az élet továbbplántálásának képességé
vel, azt nem könnyű eldönteni. Fontos az, amit von Rád hangsúlyoz, 
hogy az istenképűség az egész emberre vonatkozik, nemcsak az em
ber szellemi voltára. Azt is mondhatjuk, hogy elsősorban is az em
ber méltóságát kell látnunk az imago-ban. Egyrészt azt, hogy Isten 
„partnere” lehet, másrészt azt, hogy mint Isten „képe” uralkodik az 
egész földön.

Ennél a kifejezésnél találkozunk megint az ÓT-teológiának egy 
olyan újabb megállapításával, amely ellentétben áll a hagyományos 
véleménnyel: az  ÖT n em  tud arró l, h og y  az  e m b e r  is ten k ép ű ség e  e l
v eszett  volna. Talán még helyesebb így mondani: nem találunk arra 
utalást, hogy az ember bűnbeesése kihatással lett volna az isten- 
képűségre. 1 Móz 9, 6-ban, tehát nemcsak az első bűn, hanem az 
özönvíz után is az embergyilkosság elítélésének ezt az indokolását 
olvassuk: azért kell halállal büntetni az embergyilkost, mert Isten 
a maga képére teremtette az embert. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
hagyományos értelmezés elvetése nem jelenti az Ágostai Hitvallás
2. cikkének megtagadását, csupán azt, hogy az imago nem azonos az 
istenfélelemmel és a hittel.

Néhány ÓT-i teológus, főleg reformátusok és római katolikusok 
még egy lépéssel tovább menve azt állítják, hogy későbbi magyará
zatok, már az apokrifusok is ezen a vonalon haladva alapot, szol
gáltattak annak a félreértésnek, amelyből az eredendő bűnről szóló 
tanítás lett. Természetesen ezt már nem látjuk helyes és indokolt 
értelmezésnek.

„Az ÖT iratainak már egy rövid áttekintéséből is kitűnik, hogy 
nagyon ritkán esik szó elméletileg, teológiailag a  bűnről” — írja 
von Rád ÓT teológiájában (I. 157. lap).

Az ÓT-ban inkább egyes bű n ös c s e le k e d e te k r ő l  van szó, mint 
a bűnről. Számtalan helyen találunk bűnlistát, de csak ritkán olyan 
textusokat, amelyek a bűnt határozzák meg (pl. Jer 16, 10 kk). 
Ez mindenesetre azt mutatja, hogy Izráelt nem a bűn fogalma és ér
telme érdekelte, hanem annak konkrét ténye. Ezért meg kell vizs
gálni azokat a kifejezéseket, amelyekkel az ÖT a különböző bűnöket 
meghatározza. Ilyenek: a) HÁTA: eltévedni, eltéveszteni. Péld 19,2;. 
1 Móz 20, 6 stb. b) ÁVÓN, ÁVÓNÓT: Mik 7, 19; Ézs 65, 7 stb. Jogi 
értelemben: bűntett. Jób 31, 11. c) PESA már hűtlenség, hitehagyás 
értelemben is előfordul. 5 Móz 8, 14; Ézs 24, 20 stb. Ez a kifejezés 
nem egyszer a bűn következményeire is utal Jób 8, 4. d) SEGÁGÁ: 
hiba, tévedés, nem szándékos bűn. Ez különösen Mózes 3. és 4. 
könyvében fordul elő. (69 k lap).

Természetesen még más kifejezések is találhatók, de elfogad
hatjuk, hogy ez a négy kifejezés megközelítően összefoglalja azt, 
hogy milyen értelemben nevezi az ÓT az egyes konkrét cselekedete
ket bűnnek.

Ha ezeket a kifejezéseket közelebbről megvizsgáljuk, meg kell 
állapítanunk, hogy az ÓT seholsem hozza kapcsolatba egymással az 
ember istenképűségét és a bűnt. Sehol sincs szó arról, hogy a bűn 
valami hatással lenne az imagora.
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1 Móz 3-ban, a bűn eredetéről szóló, történetileg késői elbeszé
lésben a kiindulópont az 1 Móz 2, 16— 17-ben adott tilalom: Isten 
maga akarja meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mikor az 
ember eszik annak a fának a gyümölcséből, akkor el akarja venni 
Istentől ezt a privilégiumot. Az elbeszélés e b b e n  látja az ember 
bűnét. 3, 5 és 22 vizsgálata azt mutatja, hogy az ember a bűnbe
eséssel nem az istenképűségét veszítette el.

Sok exegétával ellentétben inkább azt kell mondanunk, hogy 
itt az ember az ö r ö k  é le té t  veszítette el. Van Oyen 1 Móz 2, 7-et 
úgy érti, hogy az embert Isten halandónak teremtette, és a 2,17-ben 
hangzó fenyegetés azt jelenti, hogy az embernek „korai” halállal kell 
meghalnia. 3, 22-ben az „örök” élet pedig szerinte nem jelent kor
látlan örökkévalóságot (74. lap). Ez a mások által is képviselt fel
fogás meglehetősen ingatag exegetikai alapokon nyugszik, bár ezeket 
a megfontolásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A h a lá l a legnagyobb baj a bűnök következményei közül. Izrael
ben azonban a halál más problémát jelentett, mint a környező né
peknél. „A halottak elszakadtak Jahvétól és a vele való életközös
ségtől, mert ők a Jahve kultuszon kívül állnak (Zs 88, 11-—13). Itt 
volt a halál tulajdonképpeni keserűsége és ezt a halál-élményt meg- 
rázóan fejezik ki a panaszzsoltárok” — írja von Rád (őt. teol. I. 276. 
lap). A halál így az Istennel való közösségnek, mondhatjuk: a SÁ- 
LOM-nak az ellentéte. A halál kérlelhetetlen voltából az ÓT embere 
számára két probléma adódik. Az egyik: kérdésessé válhatik Isten 
hatalma és igazsága, mert minden embernek meg kell halnia, a jó
nak is, meg a gonosznak is, annak is, aki hallgat Isten törvényére, 
és annak is, aki megveti azt. Erről panaszkodik sok zsoltár, és meg
szólal ez a hang Jób könyvében is.

Még ennél is jelentősebb az., hogy a halál komolysága az életnek 
hallatlan nagyraértékelését teremti meg. A z Ó T -ban  a  leg n ag y o b b  
é r t é k  az é let. Ha valami nagyon jellemző etikai vonást akarunk ki
emelni az ÓT-ból, akkor az elsősorban az élet igenlése lehet. Ezt 
mutatják az ősatyák történetei és ezt bizonyítják a törvények, ame
lyek szerint a legnagyobb bűn az élet kioltása. Csak sajnálni lehet, 
hogy az egyház története folyamán az ÓT idevonatkozó kijelentéseit 
olyan gyakran allegorikusan az örök életre vonatkoztatták, és hogy 
az ÓT ilyesfajta értékelése ma is sokszor jelentkezik az egyházban. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy Luther az élet meg
becsülését, pozitív életszemléletét mindig az ÖT ilyenirányú kijelen
téseivel igazolta, és egyetemi előadásaiban mindig hangsúlyozta, 
hogy a Szentírás sokkal többre értékeli az életet, mint a szerzete
sek. (Prédikátort a komor öltözetű szerzetesekkel szemben „piros
sapkás ember”-nek nevezte éppen életigenléséért.) Az ÓT-nak ez az 
életszemélete útmutató az egyház mai életében.

A halál mellett az ÓT még két dolgot emleget ismételten az 
élet gondjai közül: a szenvedést és a szegénységet. A szen v ed és  még 
gyakrabban mint a halál, nagyon sokszor okoz problémát az ÓT 
embereinek. Különösen is az, hogy azoknak is szenvedniük kell, 
akik hűséges tagjai Isten népének (Zs 22; Jób 24).
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Feltűnően sokat foglalkozik az ÓT a sz eg én y e k k e l, jövevények
kel, özvegyekkel és árvákkal. A Tórában újra meg újra visszatérő 
rendelkezéseket olvashatunk ezek védelméről. Az idevonatkozó pa
rancsolatoknak és rendelkezéseknek különösen az indokolására kell 
figyelni. Isten újra meg újra emlékezteti a népet arra, hogy szegény, 
idegen, jövevény volt Egyiptomban, ez ér t  kell jól bánnia a szegé
nyekkel és jövevényekkel (2 Móz 23, 9; 5 Móz 10,19).

Ezekután sorra vesszük az ÓT kánon három nagy gyűjtemé
nyét: a Tórát, a prófétákat és az Írásokat, s ezekben megkeressük 
a jellemző etikai vonásokat.

1. T óra. Ma általánosan elfogadott vélemény, hogy ez a név a 
HÓRA igealakkal van kapcsolatban. Az ige jelentése: u jja l m u ta tn i, 
ok ta tn i. Az ókori keleten ez az istenség, a király, a pap, a próféta, a 
tanítómester, a szülők tevékenysége volt. Van Oyen szerint az ÓT- 
ban a Tóra a szövetség alaptörvénye (85. lap). így Izráelben a min
dennapi életre való oktatás más összefüggésbe kerül, mint a környe
ző népeknél. A Tóra Istentől származik, és így Isten az, aki meg
mutatja, tanítja a mindennapi élet dolgait.

(Istentől kapja már Hammurapi is a mindennapi életet szabá
lyozó törvényt. S zerk .)

Itt érdemes egy fontos dologra figyelni: nem úgy választja ki 
Isten Izráelt, hogy egy világ fölötti szférába emeli, hanem úgy, hogy 
hétköznapi életének dolgaira utasítást ad. A Tóra nem valami föl
döntúli élet törvénye, hanem Isten tanítása arról, hogyan folytassa 
életét az a nép, amelyet magának kiválasztott.

Ugyanakkor azonban — éppen azért, mert Isten uralma alá 
vonja a hétköznapi életet — a Tóra az, ami Izráelt megkülönbözteti 
a többi néptől. Nem csoda hát, hogy idők folyamán a Tórának egyre 
nagyobb lett a tekintélye Izráelben. Mivel a Tóra kultuszi utasítá
sokat is tartalmaz, magától értődő volt, hogy annak közlése elsősor
ban a papság dolga volt. Így jutott Izráelben a papság meglehető
sen nagy hatalomhoz és innen érthető, hogy később ellentét támadt 
a papok és a Tóra hamis értelmezését ostromló próféták között. 
(Ám 7, 10 kk). A papság a Tórából egyre inkább kultuszi és szent
ségi törvényt csinált, s a próféták voltak azok, akik a Tórának a 
mindennapi életre vonatkozó rendelkezéseit hangsúlyozták (v. ö. 89. 
lap).

Formailag a Tóra többféle törv én y g y ű jtem én y t  tartalmaz: tíz- 
parancsolatokat, az ún. ,,szövetségkönyv”-et, a szentségtörvényt, a 
tisztulás-törvényt és az áldozati tórákat. A törvények javarészt ne
gatív megfogalmazásúak, tiltások, s részben általános érvényű, rész
ben kazuisztikus törvények.

A negatív megfogalmazású törvények értelmezhetők így is: 
ilyesmi nem fog megtörténni Izráelben. (v. ö. Dr. Pálfy Miklós: 
A tagadó mondatok stilisztikai értelme a Szentírásban, LP 1955. 
135 kk, valamint van Oyen 91. lap).

Tartalmilag az jellemző ezekre a törvényekre, hogy egészen 
k o n k ré t , r eá lis  bűnöket utasítanak el. Belőlük meg lehet ismerni
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Izráel mindennapi életének erkölcsi problémáit, s azt, hogy a kör
nyező népekhez képest mennyivel komolyabban vették ezeket a bű
nöket. Egy alapvető követelmény fűzi össze ezeket a törvényeket: 
az Isten iránti hűség, az Istennel való közösségben megmaradás kö
vetelménye.

Ebben az alapvető követelményben van valami „ toborzó  e rő ” 
(91. lap). A Tórának ezt a jellegét már a század eleji ÓT teológusok 
is észrevették és hangsúlyozták. Ézs 2, 1—4 és az ehhez hasonló 
prófétai igék mutatják, hogy Izraelben is hódító, meggyőző erőt 
tulajdonítottak a Tórának. A Tóra Isten dicsőségét sugározza és 
Izráel népe, amelynek életét ez a Tóra irányítja, Istenének tanúja a 
népek között. Ézs 43, 10; 44, 8 stb.

A. Alt, Die Ursprünge des israelitischen Rechtes c. tanulmányá
ban meggyőzően kimutatja, hogy a kazuisztikus törvények az ókori 
keleti népek közös javából valók s nem vallásos törvények. A Tórá
ban található általános érvényű (apodiktikus) jo g sz a b á ly o k  azonban 
jellegzetesen izráeli eredetűek. Ezek közé tartoznak azok a törvé
nyek, amelyek a bosszúállással szemben a megtorlást rendezik (sze
met szemért, fogat fogért), a halállal büntetendő bűnök törvénye, 
az ún. sikemi dekalogus (5 Móz 27, 15—26), amelyekre az átokmon
dás jellemző, és végül a tízparancsolat.

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy a Tóra a kultuszi közösségbe vonja bele Izráel népét. Fel
tűnő, hogy itt ezekben a törvényekben van szó a szeretetről. A kul
tuszi közösség tagjai te s tv érek . A törvények Isten szeretetéről szól
nak, amellyel Isten népét szereti és a felebaráti szeretetet parancsol
ják (3 Móz 19, 18). Tartalmilag a tízparancsolat is ilyesféleképpen 
szól a szeretetről. Ennek irodalma a legismertebb, ezért most nem 
szükséges részleteznünk.

2. A p r ó fé tá k .  A héber kánon a prófétai iratok közé sorolja 
azokat a könyveket is, amelyeket mi általában történeti könyvek
nek szoktunk nevezni. Ezek az Izráel történetét leíró könyvek nem 
tartalmaznak olyan etikai törvényeket, tanításokat, mint a Tóra, 
vagy a kánon könyveinek harmadik csoportja, még olyanokat sem, 
mint a próféták írásai, mégis tekintetbe kell vennünk őket az ÓT 
etika vizsgálatánál. Van Oyen könyvében nem vizsgálja részletesen 
ezeket a történeteket, pedig hasznos volna megismerni az ÓT eti
káját Izráel népének életében.

Az ÓT prófétaság megítélésében is nagy változás állott be az 
utóbbi évtizedekben. Ma már látják, hogy az ÓT próféták sokkal 
szorosabb kapcsolatban voltak Izrá el ősi h ag y o m á n y a iv a l, a Tórával 
és a kultusszal, mint ahogyan azt eddig gondolták. Fellépésükkel 
nem a Tórát és a kultuszt támadták, hanem az ezekkel való vissza
élést, vagy ezek megvetését és elhanyagolását.

Ami új és „forradalmi” volt fellépésükben, az az, hogy ak tu á lis  
volt az igehirdetésük, vagyis a hagyományos igéket a maguk kora 
számára átértelmezték. Nem idézték a Tórát, csak nagy ritkán, pl. 
Hós 4, 2— 3; Jer 7,9. Inkább olyasféleképpen jártak el, mint ahogyan
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a Deuteronómium: abban a konkrét történeti helyzetben szólították 
meg a népet, amelyben az élt. (Pl. Jer 7, 3 kk; Ez 18, 1 kk; Mai 
3, 13 kk). Ezzel arról tanúskodtak, hogy Isten törvénye abban a kor
ban is épp úgy beleszól a mindennapi életbe, mint régebben.

Legfeltűnőbb a prófétáknál a szociális bű n ök  ostorozása és a 
k ö n y ö rü le le s s ég re  való felhívás. Már Ámosz szerint is ez a legna
gyobb bűn: a nagy jólétben élők eltiporják a szegényt (4, 11). Ézsaiás 
az özvegyek és árvák pártolására inti Juda népét (1, 17). Természete
sen ezzel is konkrét bűnöket ostoroztak, és a régi igéket aktualizál
ták.

A próféták által megkövetelt erkölcs alapvető jellemvonása a 
m eg térés . Visszatérni arról az útról, amely Istentől távol vezet (Ézs 
31, 6), megjavítani az életet, a cselekedeteket (Jer 7,3) — erre hívják 
fel mindig Isten népét.

A megtérésre híváshoz csatlakozás a prófétai igehirdetés másik 
jellemző témája: Isten íté le te  (v. ö. 135 k lap). Űjabb probléma, ame
lyet bővebben kellene fejtegetni: mit jelent Izráel és az emberek 
számára, hogyan formálja erkölcsi életüket az, amit a próféták íté
lethirdetéséből hallottak? Vagy talán még előbb az a kérdés: milyen 
szándék van a prófétai ítélethirdetés mögött?

Végül: a prófétai igehirdetések egy része az eljövendő jónak 
íg érete . Itt jelentkezik az előzőleg már tárgyalt SÁLÓM eszchatoló- 
gikus értelmű ígérete (pl. Ézs 9). Ez újabb probléma témánkkal kap
csolatban, van is bőven olyan feldolgozás, amelyet az OT etikájának 
vizsgálatánál fel lehet használni.

3. Az ÓT könyvek harmadik csoportjából elsősorban is az ún. 
b ö lc sesség -iro d a lm at  kell szemügyre vennünk.

A bölcsesség (HOKMÁ) az ókori kelet egyik legsajátosabb je
lensége. Az ÓT tudósok régóta vizsgálják ezt az irodalmat. Ennek 
legjellemzőbb vonása a g y a k o r la t isá g . W. Baumgartner így mondja: 
„Bölcs az, aki életét úgy rendezi be, hogy az jó végre vezessen” 
(van Oyen idézi 141. lap). Ez az egy mondat is mutatja, hogy az 
egész bölcsesség-irodalom etikai kérdésekkel foglalkozik.

Az izráeli HÓKMÁ sajátosságát abban lehetne összefoglalni, 
hogy az a gyakorlati életbölcseletet az is ten fé le lem b en  látja (Péld 
1, 7: Jób 28; Zs 11, 10). Ez az alaptétel mindig megmaradt, bár 
egyébként sok a közös vonás az ókori kelet bölcsesség-irodalmával.

Az egyik ilyen vonás az, hogy sok mondás szerint az  em b er  
so rsa  a  sa já t  k ez éb en  van. Aki helyesen gondolkodik és aszerint is 
rendezi be életét, annak jó dolga lesz, aki nem így cselekszik, an
nak rossz dolga lesz. Ez a „bölcs” és „bolond” összehasonlításának 
a sémája (Péld 11— 13). Érdemes volna megvizsgálni, mennyiben 
rokon szemlélet ez az „autónom ember” gondolatával. Az azonban 
bizonyos, hogy még az ilyen jellegű mondások közt is megtalálható 
az előbb említett izráeli jellegzetesség, hogy a bölcs magatartás az 
Istennel való helyes kapcsolat (Péld 12, 1. 21; 14, 2 stb). A másik 
jellemzője az izráeli bölcsességnek a korabeli más irodalommal
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szemben, hogy Izraelben a „bölcs”, „bölcsesség” szónak mindig e t ik a i  
tartalma van. Az ókori kelet bölcseinek „légy okos!” tanácsa mellé 
Izrael bölcsei mindig odateszik: „légy jó !”, vagy (ez a gyakoribb) 
„kerüld a gonoszt!” (Fichtner: Die altorieíltalische Weisheit, 24. lap). 
Sokszor éppen ezzel a tanáccsal azonosítják a bölcsességet.

Jób könyve már a bölcsesség teológiának kríziséről tanúskodik. 
Ügy tűnik, hogy a bölcsek az eseményeket törvényszerű rendbe fog
lalták, és Istent e rend igazságának őreként tekintették. Bár újab
ban néhányan kérdésessé teszik, hogy ismerték-e a bölcsesség iro
dalomban az ún. megtorlás dogmáját, Jób barátainak beszédei arról 
tanúskodnak, hogy volt valami ilyen tanítás: a jó, igaz ember jót 
kap Istentől, a rossz rosszat. Következésképpen, akinek rossz sora 
van, az előzőleg vétett a HOKMÁ törvénye ellen. Ha nem így volna, 
Isten nem lenne igazságos. Jób esete éppen ez utóbbi: Ő nem vétke
zett, mégis szenved. A könyv arról tanúskodik, hogy ez az egész 
gondolatrendszer is bizonyos változásokon ment keresztül, megme
revedett, ellentétbe került az élettel. Jób esete pedig éppen az élet 
problémáit veti fel.

Befejezésül még két problémát kell érintetnünk. Az egyik az, 
hogy az ÖT az em b er r ő l m in d ig  az  em b e r i kö zö sség g e l ka p cso la tb a n  
szól. Nagyon kevés a kimondottan egyéni vonatkozású törvény, vagy 
akár történet is. Azt mondhatjuk, hogy az ÓT etikája elsősorban 
szociál-etika. Minden törvény elsősorban az embernek a közösségben 
való életét szabályozza, úgy azonban, hogy mindig Istennel kapcso
latban látja mind az egyént, mind a közösséget. Abban a tekintetben 
is reális az ÓT, hogy minden problémáját látja ennek az életnek. 
Van Oyen könyvét olvasva az embernek az a gondolata támad, hogy 
az ÓT-nak akkor szolgáltatnánk igazságot, hogy az ÓT etikáját ott 
kezdenénk vizsgálni és kifejteni, ahol ő lezárja és összefoglalja. Mert 
nem a törvényekben vagy az ÓT könyvgyűjteményeiben kell keres
nünk az etikai mondanivalót, hanem abban a közösségben, annak 
a közösségnek az életében, amelynek ezek a törvények és ezek a 
könyvgyűjtemények voltak szent iratai. Aminthogy az ÓT-i teológia 
a legutóbbi időkben így kezdi megérteni az egész ÓT-t.

Ehhez csatlakozik a másik témakör Izráel politikai életének 
etikája. Itt pedig arra kell figyelni, hogy az ÓT-ban leírt történetnek 
számtalan olyan fordulópontja van, amikor Izráel új történelmi vagy 
társadalmi szituációba kerül és ez problematikussá teszi hitét és 
életét. A z ÖT arró l tan ú sk od ik , h og y  Isten  az  ú j h e ly z etb en  m in dig  
tud és a k a r  ú jat c s e le k e d n i n ép év el. Nem semmisíti meg a régi tör
vényeket, nem tagadja meg ígéreteit, hanem azokat az új helyzetben 
új módon valósítja meg. Külön nagy munkát jelentene az ÓT po
litikai etikájának ilyesfajta kifejtése.

Ebből az áttekintésből kitűnik, hogy az ÓT éppen azokban a 
kérdésekben tudna számunkra útbaigazítást és segítséget adni, ame
lyekkel mi, új korban és új helyzetben élő keresztyének vívódunk.

Muntag Andor
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Az evangélikus egyház 
szociális felelőssége Afrikában

PETER SANDNER dékán ezen a címen tartott előadást 
azon a konferencián, amelyet a Lutheránus Világszövetség 
Világszolgálati Osztálya afrikaiak számára rendezett a szo
ciális tervezés és az egyház problémáiról Addisz-Abébában 
1968. november 14—21-ig. Az előadás előre kibocsátott kér
dőívek alapján afrikaiak számára készült, s így közvetlenül 
tükrözi az afrikai evangélikusság problémáit. A többször em
lített kisebbségi helyzetüket a következő számadatok szem
léltetik : Etiópiában 4 egyházban 83 000, Ghanában 200, Kö- 
zép-Afrikában (Csad, Kamerun, Közép-afrikai Közt.) 2 egy
házban 35 000, Kenyában 5000, Libériában 13 600, Tanzániá
ban 461 700, Madagaszkáron 310 000, Nigériában 2 egyházban 
4000, Rhodéziában 23 100, Zambiában 1500, Dél-Afrikában 11 
egyházban 498 000, Délnyugat-Afrikában 3 egyházban 274 600, 
egész Afrikában összesen 1 710 300 evangélikus él. Viszont a 
keresztyének száma 35 millió, az összlakosság száma pedig 
326 millió, tehát a lakosság alig 11%-a keresztyén — ez te
kintélyes kisebbség —, de csak alig 0,6%-a evangélikus. Igaz, 
hogy nem egyenletesen vannak szétszóródva Afrikában, s né
melyik országban jelentős réteget képviselnek. De nem
csak ezek a számadatok, hanem a következő tanulmány ada
tai is mutatják, hogy ahol a keresztyénség tudatára ébred 
szociális felelősségének — és ma ez van folyamatban Afri
kában — ott erejét meghaladó feladatokkal találkozik, ami 
szükségessé teszi az összefogást a közös emberi célok érdeké
ben.

Az egyház szociális felelőssége  a mi napjainkban a legnagyobb ér
deklődést keltő területté lett a keresztyén teológia és a keresztyén gya
korlat számára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez teljességgel új fel
fedezés. A diakóniai és szociális munka az egyház elfogadott feladata 
volt az őskeresztyénség ideje óta, nem is szólva a keresztyénség rejtett 
hatásáról a társadalom fejlődésére.

A keresztyén egyházak A frikában  a diakóniai, oktatási és szociális 
szolgálatok nagy sokféleségét alakították ki, sokkal előbb, mint amióta ezt 
a felelősséget külön érdeklődés és hangsúlyozás tárgyává tették volna. 
Ezt emlékezetünkben kell tartanunk, nemcsak az igazság kedvéért, ha
nem azért is, hogy megőrizzük az egyház hivatásának folytonosságát a 
gyors és forradalmi változások világában.

Viszont kétségtelen az, hogy a mi nem zedékünknek  nagyon komo
lyan újra végig kell gondolnia az egyház szociális felelősségének egész 
kérdését, mert különben a meglevő intézmények és döntések statikussá 
és stagnálóvá lesznek, és inkább akadályozzák, mint alkalmassá teszik az 
egyházat hivatása teljesítésére.

Ez az újraátgondolás kettős dim enzióban  szükséges, a) Az egyház 
soha sincs birtokában az igazságnak, hanem mindig újra konfrontálódik 
vele. Odaadóan kell figyelnie Isten igéjére, készen arra, hogy új elhívást 
fogadjon el az engedelmességre itt és most. így az egyház szociális fele
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lősségének kérdése végső soron lelki kérdés, az Úr igéje megértésének 
és a reá adott feleletnek a kérdése, b) Az egyház elküldetett a világba, 
és bizonyságtételét és szolgálatát azzal a világgal kell konfrontálnia, 
amelyben él. Lázár mindig az a jta ja  előtt van, de változtatja arcát, és 
társadalmi csoportok formájában vagy nemzeti és világméretű szüksé
gekben jelenhet meg, amelyek kihívják az egyház szeretetét.

K érdésünk ez: Hogyan válaszolnak az afrikai evangélikus egyházak 
erre a hívásra és kihívásra? Hogyan végzik szociális szolgálatukat, mire 
teszik a fő hangsúlyt, melyek a mai hiányaik és problémáik, mik a ter
veik a jövőre nézve, hogyan viszonyul a munkájuk az őket körülvevő 
égető szociális kérdésekhez, kormányzataik terveihez, más egyházak és 
jóléti intézmények törekvéseihez? Van-e világosan megállapítható stra
tégiájuk?

Ezeket a kérdéseket a Lutheránus Világszövetség Világszolgálati B i
zottsága előkészítésül adta ki az Afrikai Lutheránus Konferenciára, ame
lyet a keresztyén szociális felelősség kérdéséről 1968. novem berben  Ad- 
disz-A bébában  rendeztek. Ebből a célból 32 afrikai lutheránus egyháznak 
küldtek ki kérdőíveket, amelyre 15 egyház felelt, mégpedig 8 Dél-Afri- 
kából, 4 Kelet-Afrikából, 2 Nyugat-Afrikából és egy külön körülhatáro
lás nélkül. A kérdőívek 47%-os megválaszolása kielégítőnek tekinthető, 
és a beérkezett válaszokat jellemző átlagnak vehetjük, amely bizonyos 
következtetéseket engedhet meg.

I. Állami szociális tervezés Afrikában és az egyház
Afrika az élet majdnem minden területén a problémák tömegével 

áll szemben: politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi problémákkal. 
Mindezeken a területeken félelmetes változások történtek, és nagy hala
dás figyelhető meg az utolsó években. De a fejlődésnek még nincs vége.
Korm ány tervek

Az olyan komplex helyzetben, mint amiről itt van szó, az afrikai kor
mányok olyan hatalmas feladatokkal kerülnek szembe, amelyek nagy 
perspektíváin, tervezést és em ellett bátor akciókat  tesznek szükségessé. 
Az egyház első felelőssége ebben a helyzetben az, hogy élénken figyeljen 
az állam problémáira és törekvéseire. Az egyháznak jól kell ismernie a 
problémákat és a terveket ugyanúgy, mint az ország fejlődését. Máskép
pen nem tud hathatós segítséget nyújtani. Biztató jel az, hogy a legtöbb 
egyház úgy látszik vállalta ezt a felelősséget. A 15 egyház közül 14 (93%) 
belebocsátkozott abba a kérdésbe, hogy felsorolják kormányzataik ké
szülő szociális terveinek területeit. Az egyházak a következő területeken 
figyelték meg, hogy ilyen tervezés legalábbis egy bizonyos mértékig el
kezdődött:

Gazdasági és ipari fejlesztés 93%
Természeti erőforrások kiaknázása 93%
Egészségügyi és orvosi gondozás 93%
Szakképzés és továbbképzés 73%
Árellenőrzés 73%
Városfelújítás és lakásépítés 73%
Állampolgárok visszatelepítése 73%
Bérrendszer és munkáltatás 60%
Családtervezés és születésszabályozás 26%

Más területek, amelyeket csak egyes egyházak említenek: falutelepítési 
tervek, nemzeti szolgálat hivatásos képzéssel, ifjúsági javítómunka, csök- 
kentmunkaképességűek rehabilitációja, vakok különleges képzése.
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Érdemes megemlíteni, hogy a gazdasági kérdéseket előnyben része
sítik a tisztára szociális kérdésekkel szemben, és hogy a szociális területen 
a betegekről és a csökkentképességűekről való gondoskodás magasabb 
szinten áll, mint pl. a családtervezés vagy a születésszabályozás. Ez arra 
mutat, hogy a tervezés elsődlegesen a fejlesztés szembeötlő területeire 
vonatkozik, és hogy a szociális infrastruktúrák nem részesülnek ugyanab
ban a figyelemben.

Az evangélikus egyházak szerepe
Van-e valamilyen hivatalos vagy közvetlen  szerepük  az evangélikus 

egyházaknak Afrikában az állami szociális tervezésben? Csak három 
egyház (20%) ad erre a kérdésre igenlő választ. Ezek közül csak egy tudja 
konkretizálni a feleletet, utalva egyrészt szociális szolgálati osztályára, 
amely kormánybizottságok mellett működik, és másrészt az orvosi ter
vezésben való részvételére, amelyben egyházi funkcionáriusok működ
nek. A másik két egyház utal részben a szoros együttműködésre egyház 
és kormányzat között a nyilván független szociális jóléti társaságban, és 
részben az egyház oktatási és orvosi intézményeire, amelyek koordinálva 
vannak a kormányzat terveivel. De egyik esetben sem világos, hogy az 
egyháznak van-e befolyása magára a tervezésre.

ö t egyház igényt tart arra, hogy indirekt szerepe legyen, vagy tör
ténete alapján, amelyben úttörő munkát végzett, és példát adott az ál
lam szociális munkájára, vagy laikusai révén, akik „világi hivatásokban 
szolgálnak a közgazdaságban, kormányzati szolgálatokban, egyeteme
ken és hasonló intézményekben”, vagy végül különleges programok vagy 
tanulmányi programok révén („családtervezés és születésszabályozás”), 
amelyek az illető területen lazán függenek össze a kormánytervekkel.

Hét egyház (47%) azt feleli, hogy sem m iféle szerepet nem játszanak, 
vagy hogy nincs mondanivalójuk erre a kérdésre. A negatív válaszoknak 
ez a nagy százaléka különböző okokkal magyarázható: vagy a kormány
zat zárja ki szándékosan az egyház tagjait politikai vagy ideológiai okok
ból a tervezésből, vagy maguk az egyházak nincsenek abban a helyzet
ben, hogy résztvegyenek a közügyekben, kisebbségi helyzetüknél fogva, 
személyzet hiánya miatt, vagy az információgyűjtés megfelelő lehetősé
gének hiányában, vagy az egyházaknak van elvi fenntartásuk a „politi
kai” területre lépéssel szemben, és így visszautasítják, hogy bármiféle 
szerepet játsszanak a kormányzat ügyeiben.

A feleletek erre az egész kérdésre néhány következtetést enged
nek meg.

a) Az evangélikus egyházak közvetlen  befolyása  a kormányzati ter
vezésbe inkább kivétel, mint szabály. Ez természetesen összefügg ezek
nek az egyházaknak általános helyzetével Afrikában. Hosszú történe
tük ellenére a legtöbb evangélikus egyház Afrikában még mindig ki
sebbségi egyház. Néha nagyon csekély kisebbség. Nyilvánvaló, hogy a 
közéletre gyakorolt befolyásuk ezért szükségszerűen korlátozott. Ezt tény
ként kell tudomásul venni. Hibás volna például venni az európai egyhá
zak helyzetét. Mint történeti, állami vagy népegyházak, ma egészen más 
hagyományú és összehasonlíthatatlanul szélesebb alapjuk van, amelyről 
ilyen szerepet vállalhattak. Egészen valószínűtlen, hogy bármelyik evan
gélikus egyház hasonló helyzetet érjen el Afrikában, vagy hogy ez lehet
ne a törekvés. Az egyházaknak itt az a feladatuk, hogy összefogják erői
ket országuk más keresztyén egyházaival. Csak ezeknek a problémáknak 
az összehangolt megközelítése teszi lehetővé számukra, hogy érvényesít
sék meggyőződésüket.
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b) Figyelemre méltó, és nyugtalanító, hogy csak két egyház gondolt 
arra a szerepre, amelyet laikus tagjai játszanak a közéletben. Az afrikai 
egyházaknak itt sem volna szabad Európa régi egyházainak „példájára” 
tekinteniük, amelyek gyakran inkább hierarchikus intézménynek tekin
tették magukat, mint a hivők közösségének. Ez a laikusok hosszú pasz- 
szivitásának az oka. De a hibákat nem kellene megismételni. Miután 
Afrikában az egyházak elérték az autonómiájukat, most az a törekvésük, 
hogy mindenekelőtt rendszert („establishment”) építsenek centralizáció
val, alkotmánnyal, hivatalokkal és bizottságokkal. Ez nem azt jelenti, 
hogy a laikusokat nem veszik figyelembe, de szolgálatba állításuk inkább 
az egyházak intézményeihez kapcsolódik, mint világi hivatásukhoz. Az 
újraátgondolás folyamatának folytatódnia kell különösen „Isten megme
revedett népére” való tekintettel. Az egyházaknak keresniük kellene az 
útját, hogyan találjanak szorosabb kapcsolatot világi hivatásokban mű
ködő tagjaikkal, nemcsak azért, hogy kioktassák őket felelősségükről, 
hanem azért is, hogy tanuljanak tőlük saját helyzetismeretet és tervezést.

c) Végül megdöbbentő, hogy az egyházaknak közel fele azt válaszolta, 
hogy ebben a tekintetben nincs m ondanivalójuk. A kisebbségi helyzet 
részben magyarázatul szolgálhat: a társadalmi erő hiánya „a befolyás 
és hatalom központjainak peremére” sodorja őket. De lehetséges, hogy 
ezt nem kellene teljességgel hátránynak tekinteni. Némelyik egészen 
megelégedett kisebbségi helyzetével vagy az olyan „vendég szerepével”, 
aki udvariasan megzabolázza nyelvét. Rámutattunk arra, hogy csekély 
kisebbségek gyakran „védekező helyzetbe kerülnek és gettó-szellemiséget 
fejlesztenek k i”, és akkor nemcsak a peremen vannak társadalmukban, 
hanem gondolkodásukban is erre állnak be, és alkalmatlanná lesznek 
arra, „hogy nagyobb távlatokkal foglalkozzanak”. Ez a magatartás aka
dályozza a társadalom hathatós szolgálatát. Ennek leküzdésére két út 
nyílik az egyházak számára: az egyház világba küldetésének új megér
tése és más egyházakkal való szorosabb közösség és együttműködés.

Más egyházak szerepe
Ezt az utolsó pontot, a szélesebb ökum enikus kapcsolatok  szükséges

ségét aláhúzza az a tény, hogy a feleletek 33%-a azt sem tudja, hogy más 
egyházak játszanak-e közvetlen szerepet országuk kormányzati szociális 
terveiben, és 27% úgy gondolja, hogy nem játszanak szerepet. A legtöbb 
ilyen feleletet olyan egyházak adják, amelyeknek maguknak nincs ilyen 
szerepük, és így talán azt sem várják, hogy más egyházaknak van. De 
mégis 40% tudja más egyházakról, amelyek befolyást gyakorolnak or
száguk általános szociális terveire. A következő egyházakat említik a 
gyakoriság sorrendjében: római katolikus, anglikán (episzkopális), hol
land református, methodista és baptista egyház. Csak egy egyház említi 
a Keresztyén Nemzeti Tanácsot, de valószínű, hogy világosabb helyzet
kép alakult volna ki, ha a kérdést az ilyen testületekre is érthették volna.

II. Az evangélikus egyházak szociális munkája Afrikában

Az egyház egyik feladata, hogy szolgaként éljen a világban, ahogyan 
Ura tette. Afrikában talán inkább mint máshol hivatva van arra, hogy 
szolgáljon a gyorsan változó társadalom ban. Hogy szolgálata valamennyi
re is hathatós legyen ebben a helyzetben, lépést kell tartania a fejlő
déssel. A szolgálat hagyományos formái hamar elavulhatnak és hatásta
lanokká válhatnak a valóságos szükségletekkel szemben. Ezért az első
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kérdés az, hogy az egyház elég rugalmas és nyílt-e arra, hogy megvál
toztassa szolgálatának struktúráit és még nézeteit is azokra a szükség
letekre való tekintettel, amelyekkel találkozik.

A n ézetek változása
Biztató az, hogy a legtöbb felelet (70%) igenlően válaszol arra, hogy 

változást figyeltek meg egyházunkban körülbelül az utolsó öt évben. Csak 
egy felelet (7%) negatív, és háromnak (20%) nincs mondanivalója.

E változások leírásánál a legtöbb egyház gyakorlati munkára utal 
a  hagyományos d iakón iai és jó léti szolgálatban, amelyet újonnan szer
veztek, vagy kiterjesztettek, és a felfogás változásáról tanúskodnak: böl
csődékben, iskolákban, klinikákban, kórházakban, öregotthonokban, élel
miszerosztásban éhínség idején. De nincsenek új koncepcióik és törekvé
seik a szolgálatok új formáinak keresésére. Az egyik egyház részt vett a 
községfejlesztési tervben és az irodalmi kampányban. Egy másik felaján
lotta segítségét a helyi szerveknek művészeti iskolai központ létesítésé
nél, ismét másik társadalmi termet épített, négy traktort vásárolt, és 
varróiskolát készül megnyitni. Néhány egyház jelenti, hogy az egyház 
szociális felelősségét hosszan tárgyalták zsinati üléseken, hogy szociális 
jóléti vagy közügyi bizottságokat választottak, vagy szociálpolitikai kér
désekről szóló memorandumokat készítenek elő, és némelyiket elküldték 
a kormánynak. A feleletek legtöbbjéből érződik „a nagyobb tudatosulás”, 
„az új irányvétel”, „a nagyobb felelősség” szelleme. Ahol egyházak 
„azelőtt csak saját tagjaik jólétével törődtek”, azok most érzik kötelessé
güket az emberek szükségeivel kapcsolatban”, és „kezdik meglátni, 
hogy részt kell venniük a városi élet vagy általában a társadalom prob- 
lémáiban”. Ezen a ponton még a száraz kérdőív is tükröz valamit a bi
zakodó optimizmusból és az energikus törekvésből, amely ezeket az egy
házakat eltölti. Ez ösztönző és biztató megfigyelés.

M elyek az okai ennek „az ébredő társadalm i lelk iism eretn ek”? Az 
egyházak 66%-a felel erre a kérdésre. Feleleteik három indítóokra utal
nak.

Először: teológiai okokra  hivatkoznak. A keresztyének az egyház bi
zonyságtételének új megértésére jutottak, és újra átgondolás és kutatás 
révén felismerték a társadalom iránti feladataikat. Ezt a pontot 40% 
hangsúlyozza.

Másodszor: gyakorlati okokra  hivatkozik 33%. Az egyik egyszerűen 
ezt mondja: „Megláttuk a szükséget, és megtaláltuk az eszközöket.” Má
sok részletezik ezt a szükséget: „Keresztyének városba áramlása, vándor
lás faluról ipari területre öregek és ifjak  körében egyaránt, ifjúsági 
problémák, a kriminalitás növekedése, az ifjúság gondozásának szüksé
ge nagy városokban.” Nagyon érdekes, hogy az urbanizáció folyamata, 
amely a gyors szociális változás szimbóluma, megnyitotta sok egyház 
szemét, hogy meglássák a rájuk váró nagy feladatokat. Egy egyház nem
zeti okot említ: „Az egyház érezte, hogy ha összenő a néppel, akkor ab
ban is meg kell változnia, hogy találkozzék a társadalom törekvéseivel.”

Harmadszor: egyházi szervezeti okokat  említ 20%. Hivatkoznak „a 
nemzeti egyházzá fejlődésükre és felelős szervezetként való önértelme
zésükre”, arra a tényre, hogy az autonómia révén „az afrikaiak vezető 
szerepet és gondolatszabadságot kaptak” az egyházban, de említik „az 
evangélikusok szervezeti összeolvadását”, „más egyházakkal való kapcso
latukat”, és „tengeren túlról jött látogatók ösztönzését” is.

Látjuk tehát, hogy különböző ösztönzések- bírták rá az egyházakat 
arra, hogy megváltozzanak a nagyobb társadalm i aktivitás és szolgálat
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irányában. De bármi volt a rugója, Isten igéjének mélyebb megértése 
és a belülről jövő megújulás párhuzamosan haladt az új területekre való 
kilépéssel.

A tényleges m unka
Az előző fejezetben kapott pozitív benyomást most ellenőrizzük a 

tényleges munkán, amelyet az egyházak végeztek. Itt azzal a kérdéssel 
kezdjük, hogy m ilyen szociális fe ladatokat vállaltak az egyházak h ivata
los felelősséggel, ahogyan ez az egyház szervezetében vagy döntéseiben 
kifejezésre jut. Erre a kérdésre a feleletek hosszú sora érkezett be, az 
általános „minden”-től az ugyancsak általános „valami”-ig. Az egyik 
egyház nemmel felel, „mert az egyház háztartása még mindig segélyekre 
szorul”. Nem azt jelenti ez, hogy az egyház csak akkor fogadja el a ki
hívást, ha és amennyiben elég alapot biztosított. Ez túlzott pragmatizmus 
volna. Más egyházak a feladatok sokféleségét említik. Néhányan azt je 
lentik, hogy a házassági tanácsadás és a fogházlelkészség „hivatalos lelki
pásztori funkció”, és magától értetődően hozzátartoznak az egyház mun
kájához. Némelyek hagyományos diakóniai szolgálatokat említenek: or
vosi klinikákat, kórházakat, öregotthonokat. De mások továbbmennek, 
és a szolgálat új formáit sorolják fel, amelyek szorosabban kapcsolódnak 
a mai Afrika társadalmi változásaihoz, ilyenek: a „szociális szolgálat, 
mint újonnan felállított osztály, különösen az ifjúság számára”, bölcső
dék, napköziotthonok, családtervezés, házasság előtti tanácsadás és mene
kültszolgálat.

Meglepő a nagy változatosság. Nem észlelhető általános vonalvezetés, 
nem is szólva a közös törekvésről. Az a benyomásunk, hogy az egyházi 
alkotmányok és az egyezmények nem szólnak elég világosan az egyház 
társadalmi szolgálatáról, és nem tartalmaznak elég átgondolt terveket 
és céltudatos hosszútávú programokat ezen a területen. A vállalkozások, 
amelyekbe belefogtak, többnyire inkább egyéni kezdeményezésből, mint 
illetékes testületéinek hivatalos döntéseiből erednek. Ez azt a veszélyt 
hozza magával, hogy a szolgálatokat esetlegesen végzik, amikor a szük
ség sürgetővé válik, és pénzforrások elérhetők. A rugalmasság természe
tesen néha olyan akciókat is követel, amelyek nélkülözik az előzetes el
méleti megfontolásokat, és az egyéni kezdeményezés is gazdagítja az egy
házat. De másfelől szüksége van az egyházaknak társadalmi felelősségük 
elveinek alkotmányos-szervezeti megalapozásra és ezek megvalósítására 
vonatkozó stratégiára is. Jelenleg a legtöbb egyházi alkotmány úgylát- 
szik nem tartalmazza kifejezetten a szociális szolgálatot.

Szerencsére a gyakorlat nem mindig jár ilyen hátrányokkal. Min
den egyház, amely válaszolt a kérdőívre, felsorol több (2—17) a legtá
gabb értelemben vett szociális munkaterületet, amelyen jelenleg tevé
kenykednek. Ezeknek a tevékenységeknek (összesen 98) több mint a fele 
a közszolgálatok területére esik (51), ilyenek: orvosi intézmények veze
tése, élelmiszer és ruházat osztása, menekültgondozás és fogházlelkész
ség. Sokkal kevesebben említik a gyermekgondozást (19), családgondo
zást (18), és legkevesebben az öreggondozást (10).

Ezekből az adatokból néhány jellem ző vonást emelünk ki.
a) A nagy anyagi szükség arra indítja a legtöbb egyházat, hogy va

lamiféle segélyszolgálatot végezzen. Éhség és szegénység még mindig ko
molyan veszélyezteti a népesség széles rétegeinek életét, különösen a fa
lusi és kevésbé fejlett területeken. Helyes és jogos, hogy az egyházak a 
mindennél előbbre való kihívást ezen a területen látják, főként azért, 
mert ez a szolgálat a helyi gyülekezetekben gyökerezhet, és alkalmat ad
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hat az önsegélyezésre és a társadalmi kiegyenlítésre egy községen belül.
b) Orvosi intézm ények, klin ikák  és kórházak vezetése nagy részét 

alkotja az egyházak diakóniai tevékenységének. Sok ilyen intézményt 
talán a missziótól örököltek. De nyilvánvaló, hogy az egészségügyi és 
orvosi gondozás még mindig rettenetes a kontinens nagy részén, és az 
egyházak még nem vonulhatnak vissza erről a területről. Ha azonban 
helyes az a kép, amelyet az egyházak 93%-a adott, hogy ti. kormányza
taik az egészségügyi és orvosi szolgálat tervszerű kiépítését már elkezd
ték, akkor ennek következtében ugyanúgy, mint korábban sok országban 
az elemi oktatásról való állami gondoskodás következtében szabaddá vál
nak az egyházak arra, hogy a szolgálat új területeire lépjenek.

c) A mai afrikai helyzetet jellemző néhány sürgős szociális szük
séget még mindig nem vették eléggé figyelembe az egyházak. Itt külön 
meg kell említeni a családi élet stabilizációjának kérdését, mert a csalá
dok a fő áldozatai a gyors társadalmi változásoknak. A falusi és még in
kább az új városi területeken a leányanyák nagy száma, a „kulcsos gyer
mekek”, akik otthon maradnak egyedül, míg szüleik dolgoznak, a gondo
zatlan öregek — hogy csak néhányat említsünk —, olyan szociális prob
lémákat vetnek fel, amelyeket eddig csak nagyon kevés egyház próbált 
szervezetten megoldani. A családtervezési és születésszabályozási ta
nácsadás pedig, amely annyira szorosan kapcsolódik a nemzet gazdasági 
és oktatási haladásával és az egészséges családi élettel, úgy látszik még. 
mindig tabu. Ebben az összefüggésben riasztó jelenség az, hogy az egy
házak több mint fele semmiféle házasság előtti vagy házassági tanács
adást nem végez, pedig mind a kettő kétségtelenül a lelkipásztori gondo
zás elidegeníthetetlen részét alkotja.

Sok a szükség, de kevés a segélyforrás. Az egyházak nem foglalkoz
hatnak minden szükséggel, még akkor sem, ha akarnánk. De ez a kiáb
rándító megfigyelés nem tarthatja vissza az egyházakat attól, hogy ere
jük szerint minden lehetőt megtegyenek a helyzet könnyítésére vagy a 
szükség enyhítésére, és hogy segítsék a társadalom átformálását, hogy 
amennyire lehetséges, megelőzzék a szenvedést, a méltánytalanságokat 
és az igazságtalanságokat. De ebből a célból szükség van arra, hogy az 
egyházak gondosan tervezzenek pénzügyeik területén is. Hajlandók-e elvi 
költségvetésük egy bizonyos százalékát diakóniai és szociális célokra és 
vállalkozásokra fordítani? Ha az egyház meglátta, hogy nem önmaga 
körül forgó intézmény, hanem bizonyságtételre és szolgálatra hivatott 
a világban, akkor remélhetjük, hogy rendes költségvetésben bizonyos 
összegeket biztosít a misszióra ugyanúgy, mint a diakóniai és szociális 
munkára.

A költségvetések részletei ebből a szempontból nagyon eltérőek. Csak 
két egyház beszél nagyon kicsi vagy minimális százalékról, két másik 
egyenként 4%-ot fordít ezekre a szolgálatokra, egy 10%-ot, egy 12%-ot, 
egy 38%-ot, és egy még 70%-ot is. Másoknak úgy látszik nincs is költség- 
vetési keretük ezekre a feladatokra, hanem alkalmi gyűjtésektől függe
nek, vagy olyan anyagi eszközöktől, amelyeket különleges célokra aján
lottak fel, vagy a pénzügyi kérdést egészen a helyi gyülekezetekre bíz
zák, amiről az egyik válasz azt mondja, hogy tekintélyes összegeket gyűj
tenek.

Ezek a válaszok azt mutatják: a) hogy a legtöbb egyház (60%) még 
nem foglalta bele a szociális szolgálatot központi pénzügyi tervezésébe, 
azt vagy a helyi gyülekezeteikre, vagy külső adományozókra bízzák; b) 
hogy néhány egyház részéről megadott számok meglepően magasak, nyil
vánvalóan külső segítséget is belefoglaltak, amilyen pl. az állami segít
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ség kórházak és klinikák vagy oktatási intézmények számára. Az ilyen 
alapok azonban átfutó tételek volnának, amelyek nagyon keveset monda
nak az egyház közvetlen pénzügyi vállalásáról. Hasonlóképpen más egy
házaktól, vagy a Lutheránus Világszövetségtől jövő segélyek is bizonyá
ra bennfoglaltatnak. így nehéz megállapítani, hogy a helyi egyházak mi
lyen mértékben hordozzák saját költségvetésük terhére a szociális mun
kájukat. A tengerentúlról támogatott vállalkozásoknál a helyi anyagi 
részvétel bármilyen körülhatárolt mértékben is feltétlenül szükséges, 
mert különben a helyi egyház csak adminisztratív szervként működnék, 
és végső soron olyan vállalkozásokkal és intézményekkel megterheltnek 
érezné magát, amelyet nem maga létesített és nem is tud megfelelően tá
mogatni. Ezenkívül a külső segítségtől való kizárólagos függés a szociális 
munkában akadályozná a saját szociális felelősség kifejlődését. Az ado
mányok kezelése nem pótolhatja a sáfárságot.

A jövő lehetőségei
Láttuk előbb, hogy nagy lelkesedés észlelhető a jövőre nézve a tár

sadalm i felelősség  szempontjából. Figyelemre méltó változás történt már 
az utóbbi öt évben is, és ha az egyházak reménysége megvalósul, a jö 
vőben további fejlődés várható. Biztató az a tépy, hogy az egyházak 
azokon a területeken látják a jövő lehetőségeit, amelyekről megállapí
tottuk, hogy eddig elhanyagolták: családtervezés 40%, születésszabályo
zás 40%, leányanyák gondozása 33%, házassági tanácsadás 33%, házas
ság előtti tanácsadás 27%, intézményes gyermekgondozás 27%, öregottho
nok 27%, örökbefogadás 20%, házigondozás 20%, kórházak vezetése 20%, 
ruhaosztás 20%, öreggondozó otthonok 13%, élelmiszerosztás 13%, gyer
mekgondozó otthonok 7%, fogházlelkészség 7%. Csak három felelet em
lít olyan területeket, amelyeken iúgy gondolják, hogy egyházuk teológiai 
vagy gyakorlati okokból nem fog működni a jövőben sem: ezek a nap
közi és gondozó otthonok öregek számára, és elég meglepően a házas
sági tanácsadás.

Az új területekre lépés megkívánja olyan jelenlegi munkák korlá
tozását vagy beszüntetését, amelyek vagy kevésbé fontosakká lettek, vagy 
más szervek gondozásába mentek át. Ezért az egyházaknak az a fele
lőssége, hogy állandóan kérdezzék maguktól, hogy a diakóniai munka 
mely területei válnak sürgetővé. A m eglevő m unka ilyen önkritikus 
szem lélete nélkül a meglevő munkát éppen csak a hagyomány vinné to
vább, és így magától megszűnnék. Hűség és kitartás keresztyén eré
nyek, de ha nem társulnak önkritikával és az új és sürgős feladatokhoz 
való alkalmazkodással, akkor az engedelmesség bűnös akadályaivá vál
nak. A tizenöt egyház közül csak egy nézett szembe ezzel a kérdéssel, 
megállapítva, hogy „az orvosi munka egyre inkább állami vállalkozássá 
lesz”. Valószínűleg ez hasonlóképpen érvényes sok más területre is. De 
nyilvánvalóan a szolgálatok kiterjesztésére való törekvése erősebb, mint 
azok átadására való készség. Ezt a következtetést támogatják a követ
kező kérdésre adott feleletek: Az egyház jelenlegi munkaterületei közül 
melyek vannak még mindig hiányosan ellátva? Itt az egyházak 73%-a 
érzi magát feleletre indítva. Ezt mutatja, hogy az afrikai egyházakat 
sokkal inkább aggasztja a túl kevés, mint a túl sok a szociális munká
jukban. Két egyház úgy látja, hogy diakóniai és szociális jóléti vállal
kozásuk minden vagy majdnem minden területét még mindig elégtelenül 
látja el. Nyolc egyház különleges területeket említ: családgondozást, 
gyermekgondozást, élelmiszerelosztást, kórházakat és öregotthonokat. Az 
anyagi alap hiányával indokolja két egyház azt, hogy ezek a feladatok



még mindig nem teljesíthetők megfelelően, jeléül annak, hogy a szolgá
latkészség nagyobb, mint az anyagi erő.

Egy másik probléma, amellyel a jóléti munka a világ legnagyobb 
részében találkozik az, hogy megfelelő számú kiképzett szem élyzetet biz
tosítsanak a diakóniai munka végzésére. Afrika sem kivétel: 10 egyház 
közül 7, amely ezzel a kérdéssel foglalkozott, azt állítja, hogy ez igen ko
moly probléma. Külön említik a kórházi orvosokat, a klinikai személy
zetet, a képzett ifjúsági gondozókat és a társadami csarnok munkatár
sait. De két egyház ezt a problémát is az anyagi alapok hiányára vezeti 
vissza, amelyek szükségesek volnának az érdekelt emberek kiképzésére: 
„A képzett személyzet megfelelő számának biztosítása egyáltalában nem 
probléma, sokkal súlyosabb probléma az anyagi alap hiánya”. Valószí
nűleg érvényes ez az afrikai egyházak többségére, ahol emberi tartalékok 
bővebben vannak, mint anyagi eszközök a szakképzésükre.

Mit látnak az afrikai egyházak ma a legnagyobb m egoldatlan szük
ségnek a társadalm ukban?  Az adatközlők 86%-a tett jelentést álláspont
járól.

A válaszok fele a legnagyobb szükséget a gyors társadalm i változás 
következm ényeiben  látja. Az egyik legtöbbet említett probléma az urba
nizációval és a munka kereteinek változásával van kapcsolatban: „a fia
tal emberek félelmetes beáramlása a városba stabilitás vagy kötöttség 
nélkül”, „a vándorló munkás”, „a szegények gondozása a városokban”, „a 
munkaalkalmak elosztása az országban, hogy megelőzzék a vándorlást 
faluról iparvidékekre”, „munkaalkalom találása mindenki számára kü
lönösen a bennszülöttek területein”, „bérezési problémák”. Azt lehet 
mondani, szerencsére a legtöbb egyház felelősségének tudatára ébred az 
urbanizáció kérdéseivel kapcsolatban, és minden kormányzat is nagyon 
komolyan küzd ezekkel a kérdésekkel. De az intézkedéseknek nyilván
valóan még nem volt észlelhető hatása, és a szükségletek még nincsenek 
kielégítve. Ez kihívás az egyházak számára. Egészen nyilvánvaló, hogy 
nem fogják megoldani tudni a problémákat. De ez nem veheti el a bá
torságukat attól, hogy két dolgot tegyenek. Egyrészt tanulmányozniuk 
kell a problémákat, és mérlegelni, azután gondos terveket kell készíte
nünk a lehetséges megoldásra. Az egyházak külön feladata és kivált
sága, hogy megmutassák érdeklődésüket az egyes ember és az emberiség 
iránt. Másrészt az eddiginél jobban kellene törekedniük a városi mun
kában a városi gyülekezetek olyan újraszervezésére, amely alkalmassá 
teszi őket arra, hogy a társadalom szerves tényezőjeként szolgáljanak 
és tanácsot, erkölcsi stabilitást és közösséget nyújtsanak az embereknek.

A válaszok másik csoportja a legsúlyosabb kielégítetlen emberi 
szükségnek látja az egyén és a közösségek  emberi viszonyulását. Meg
említik a népi csoportok és fajok közötti emberi kapcsolatokat, és azokat 
a problémákat, amelyek a bonyolult többfajú és többnyelvű népesség 
helyzetéből adódik. Ezért az egyházak égető kérdése marad az, hogy ma
gukat harmadik nemzetségnek, Istentől rendelt közösségnek tekintik-e, 
amely legyőzi az ellenségeskedést és a gyanakvást a különböző szárma
zású emberek között, és olyan egyesítő tényezőként tud működni, amely
nek mélyebb gyökerei vannak, mint a természetes csoportok közötti szo
lidaritásnak.

Az egyházak harmadik csoportja inkább gyakorlati szükségleteket 
említ. „Oktatás, amelyre felépül a fejlődés minden más területeken is”, 
„oktatási és orvosi szükségletek a társadalom különböző területein, ame
lyek valóban nagy méretűek, és még ellátatlanok”, „egészségügyi intéz
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mények és jóléti központok”, „vízszolgáltatás” és „mezőgazdasági okta
tás” szerepel a felsorolásban, hasonlóan a törvénytelen gyermekek prob
lémája, valamint a gyermekek és öregek gondozásának szükséglete.

III. Együttműködés a jóléti munkában

Az egyházak feleletei azt mutatják, hogy többnyire határtalan szük
ségletek kiáltanak segítségért. Azt is mutatják, hogy az egyházak kez
dik látni felelősségüket, de többségük kisebbségi helyzetben van, kicsiny 
nyáj a követelmények tömegével szemben. Nem tudják egyedül elvégez
ni, és nem  is kell. Mert vannak mások is, akik meglátták ugyanazt a 
szükséget, és nemcsak hajlandók és képesek vállalni, hanem buzgón har
colnak is a szükség ellen. A helyes sáfárság egyik követelménye az, hogy 
az egyházak próbálják elkerülni a szükségtelen és költséges kettöződést, 
és átfedést a jóléti munkában, és amennyire lehet, munkálkodjanak 
együtt más testületekkel. Az egyházak ezzel összefüggésben a következő 
kérdést kapták: Van-e diakóniai és szociális jóléti munka, amelyet az 
egyház más csoportokkal együttműködve végez, és célszerűnek tartja-e 
a jövőben az együttm űködést valamilyen hivatalos módon? Az egyházak 
több mint negyedrésze, amely feleletet adott, nem működik együtt má
sokkal ezen a téren, és nem is szándékozik a jövőben sem. Ez riasztó 
az elmondottak szempontjából. Mert alig tételezhető fel, hogy nincs le
hetőség ilyen együttműködésre. Az egyházak nem élnek vízhatlan bu
rában a világban. Nemcsak vertikálisan viszonyulnak Urukhoz, hanem 
horizontálisan is felebarátjukhoz. De úgy látszik némely egyházban a 
társulás és együttműködés hajlandóságát nem fejlesztik elég komolyan. 
Itt csak remélhetjük a magatartás változását. A többi egyházak említik 
az együttműködésre való törekvést más evangélikus csoportokkal, más 
vallásos csoportokkal, önkéntes jóléti szervekkel és kormányszervekkel.

Együttm űködés korm ányzati szervekkel
A fenti négy csoport közül úgy látszik az egyházak számára a leg

könnyebb az együttműködés kormányzati szervekkel. Talán főként azért, 
mert a kormányzatok az utóbbi években elevenen léptek be a szociá
lis munka területére, gyakran olyan területeket vállalva, amelyeken a 
m últban az egyházak végeztek úttörő munkát. Kilenc egyház beszél va
lamilyen együttműködésről a jelenben (60%), de csak négy (36%) remél 
együttműködést a jövőben. Az említett együttműködés területei: szociális 
jóléti munka általában, ifjúság ellenőrzése, tbc-gondozás, iskolás gyer
mekek vizsgálata. Egészben véve tehát az egyeztetés és az együttműködés 
nem látszik nagyon széleskörűnek. Egy EVT-tanulmány megfigyelései 
úgy látszik érvényesek az afrikai evangélikus egyházakra is. „Az egy
házaknak fel kell kutatni program jaik koordinálásának lehetőségeit más 
egyházakkal és világi és kormányzati tervekkel. A legtöbb esetben az 
egyházak részéről készített tervek nincsenek megbeszélve vagy megter
vezve az átfogó kormányzati vállalkozásokhoz és programokhoz való vi
szonyukban. Ez gyengíti az egyházak hatását és lehetséges befolyását, 
különösen azokban az országokban, amelyekben a keresztyének csekély 
kisebbségben vannak.” De vannak országok, amelyekben a kormányzat 
általános politikája teszi nehézzé az egyházak számára, hogy nyíltan 
csatlakozzanak a kormányzat törekvéseihez. Néha az egyházaknak olyan 
társadalmi bajok és szenvedések ellen kell harcolniuk, amelyeket éppen 
a kormányzat szándékos tervezése okoz. Ilyen esetekben az egyház fel
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adata, hogy kritikát gyakoroljon és fenntartsa függetlenségét. Hivatva 
van olyan munkát végezni, amelyet a kormányzat nem tud és nem akar 
tenni. Az ilyen kritikus és bátor függetlenség a reménység forrásává 
lehet azok számára, akik diszkrimináló kormányzati tervek miatt szen
vednek. De még ilyen körülmények között sem szabad kiönteni a 
gyermeket a fürdővízzel, hanem gondosan tanulmányozni kellene, milyen 
területeken szükséges az együttműködés mégis a szenvedő emberek ér
dekében.

Együttműködés önkéntes jó léti szervekkel
Némely országban sok önkéntes világi jóléti szerv működik. Sok 

esetben szociális szolgálati tervük párhuzamosan halad egyházi és kor
mányzati vállalkozásokkal. Csak két egyház (13%) részletezi együttműkö
dését ilyen szervekkel, mégpedig két napközi otthonban és egy gyermeki- 
klinikán. Másik három egyház is együttműködik, de ezt nem részletezi, 
és csak két egyház remél együttműködést ilyen szervekkel a jövőben. 
Itt kérdeznünk kell, hogy ez a hiba nem a helyzetism eret és az in form á
ció hiányának  következménye-e. De ha az egyházak az emberek szolgá
latával törődnek, és nemcsak a prozelitizmusra vagy saját befolyásuk ki- 
terjesztésére, akkor meg kellene ragadniuk minden lehetőséget olyan tö
rekvések támogatására, amelyek segítik az ilyen szolgálatokat. Az ilyen 
önkéntes szolgálatok gyakran olyan területet jelentenek, amelyekben az 
egyház laikus tagjai aktivizálódhatnak, és sóvá lehetnek a szociális mun-, 
ka terén.

Együttműködés evangélikus egyházak között
Hat egyház jelenti, hogy együttműködik más evangélikus csoportok

kal, de csak kettő részletezi. Az egyik együttműködik egy árvaházban, a 
másik a városi problémák tanulmányozásában, ami azonban nem igazi 
értelemben vett diakóniai vagy szociális jóléti munka. A fentiek közül 
négy és még két másik egyház reméli, hogy a jövőben együttműködik 
más evangélikus csoportokkal. Egészben véve sovány kép ez, de szá
molnunk kell azzal, hogy némely országban nincs más evangélikus egy
ház. Másrészt kérdezhetjük, miért nem említik a Lutheránus Világszö
vetséget községi fejlesztési programjaival a különböző országokban, 
vagy a „Brot für die Welt” mozgalomban való részvételt, vagy a „Dienste 
in Übersee” és még más evangélikus szervek munkáját. Lehetséges az, 
hogy ezek a vállalkozások nem eléggé ismertek az egyházakban? Vagy 
túlságosan laza kapcsolatuk van a helyi egyházak szociális szolgálatá
val? Továbbá meglepő, hogy ahol több evangélikus egyház vagy szinódus 
van megszervezve, mégpedig Dél-Afrikában és Tanzániában, nincs több 
jele a szoros együttműködésnek az egyházak között.

Együttműködés más vallásos csoportokkal
Az ökumenikus koordináció és együttműködés területén a kép  egyál

talában nem  biztató. Csak hat egyház (40%) számol be más egyházakkal 
való együttműködésről a jóléti munkában. Egy beszél közös vállalkozás
ról: egy ifjúsági központról, amelyet négy egyház épített együtt. Egy má
sik szoros együttműködésről és konzultációról beszél a róm. kat. egyház
zal a szociális élelmezési segélyprogramban. Egy másik említi az együtt
működést a Keresztyén Nemzeti Tanáccsal, részletezés nélkül. Ezenkívül 
három más nem részletezett igenlő választ kaptunk. Csak négy egyház 
(26%) gondolja, hogy reális távlatai vannak a más egyházakkal való
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együttműködésnek a diakóniai és szociális jóléti munkában. Ez nagyon 
lehangoló kép. Egyetlen evangélikus egyház sem a kizárólagos képvise
lője a keresztyénségnek a maga országában. Mindenütt vannak más 
egyházak is, de úgy látszik, hogy az egység érzése nagy mértékben fe j
letlen. Ha ezek a feleletek helyes képet adnak, feltételezhető, hogy az 
ökumenikus mozgalom még nagyon alvó ügy Afrikában, legalábbis az 
evangélikusok lelkiismeretében. Ha csak a feleletek egy negyede gondol
ja lehetségesnek, hogy ez a kép megváltozik a jövőben, ez jele a mélyre
ható elszigetelődésnek az egyházak részéről. Csak remélhetjük, hogy 
lelki ébredés és ezeknek a problémáknak alapos végiggondolása változást 
hozhat a közel jövőben.

A bban a kom plex  szociális helyzetben , amellyel az afrikai egyházak 
találkoznak, csak a keresztyének közötti szoros együttműködéssel remél
hető, hogy szembenézhetnek az alapvető problémákkal. Elmúlt annak az 
ideje, hogy az egyházak egyoldalúan tervezhetnek és cselekedhetnek, 
különösen a szociális kötelezettségeikben. A nagyobb vállalkozások több
sége koordinációt tesz szükségessé, hathatóság szempontjából ugyanúgy, 
mint az egyházak bizonyságtétele szempontjából. Az ilyen szoros 
együttműködés nélkül az egyházak szűkös tartalékai csak szétszóródnak, 
és a rivalizálás szelleme gyöngíteni fogja az egyházakat és szolgálatukat 
a hangsúlyozottan nem keresztyén társadalomban.

Peter Sandner

Megjelent

DR. PÁLFY MIKLÖS:

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA
II. kötet

Ara: 62,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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népek múltjától sem, az erdélyi és felvidéki szász művelődés, a szlo
vák evangélikusság kultúrmúltjának érintkező területein lévén. Nem ha
nyagolható el nemzetközi jelentőségük sem. Ezeknek a felszerelési tár
gyaknak egyrésze már készülésük idején is jelentős művészeti beccsel 
és anyagi értékkel bírt; a X IX . sz. óta kifejlődött múzeum-műtárgykultú- 
ra pedig szinte mindnyájuknak komoly, többrétű (kulturális, történeti, 
esztétikai, anyagi) értéket ad. Így jutunk el jelenünkhöz, amelyben e tár
gyak évről évre fokozódó jelentőségét nem kell bizonyítanom, az mind
nyájuk előtt jól ismert. Az anyagi érdekhez meg kell említsem, hogy 
ezek az értékelés-adottságok nem megfelelő köztudatba átvitele különö
sen az egyházközségenként szétszórt, ezért nem megfelelően őrizhető tár
gyakat nagyban veszélyeztetheti. Évtizedeinkben a műtárgyak szakadat
lanul fokozódó értékelése következett be; ugyanakkor azok oly egyedi 
módon pótolhatatlanok, mint kevés más érték a világon. Modernizmusunk 
igen sajátos, paradox vonása, hogy az ember sohasem vizsgálta oly ku
tatva múltját, mint éppen jelenünkben. A XX . sz. a múzeumok kultúrá
ja ; múzeummá vált benyomásai, műveltsége, látott élményei alapján az 
emberi tudat is. A műtárgykultúra a százmilliók tudatában hatalmas 
mértékben foglal helyet. Az ekkora közérdeklődés középpontjába- jutott 
műtárgyak biztonsági helyzete ugyanakkor természetszerűen sokszoro
san rosszabbodott. A régi művész ámulattal hallaná, hogy alkotásait je 
lenünk embere mennyire értékeli. Ezeknek a műtárgyaknak elveszése, 
megsemmisülése esetén viszont azok nem teremthetők újjá, nem ismétel- 
hetők meg; e tulajdonságok szinte az emberi élet egyszeri voltára emlé
keztető. Jelenünk kultúrájának egyetemes az az óhaja, hogy műtárgyaink 
e kettős tulajdonságukkal, az emberiség történetéről való tanúságtéte
lükkel, állandóan szépet sugárzó voltukkal az időtlen jövő számára ma
radjanak fenn.

Önök előtt nem szükséges bizonyítanom, hogy műtárgyaik törté
nelmi múltjuknak, megpróbáltatásaiknak is elsőrendű tanúi. Az őrzé
sükben megmaradt felszerelési tárgyak tehát a kapcsolatos történeti és 
esztétikai jelentőségükkel a hazai és nemzetközi tudományos kutatásnak 
is értékei; ennek a kutatásnak az eredményein alapul pedig jórészt nép
művelési politikánk is.

Az elmondottak során úgy hiszem még kézenfekvőbb, hogy e kapcso
latok egybefüggéseit tekintve érdekeink nagy mértékben azonosak és ki
terjedtek. Látjuk tehát, hogy ezekben a vonatkozásokban a jogszabályok
nak való eleget-tevésen túl is meg kell találjuk a közös eljárási módo
kat, ki kell alakítsuk a közös műtárgypolitika útjait. Nem kisebbről van 
itt szó, mint hogy e tárgyak érintett sokszoros hatásukat az egyetemes 
emberi kutúra felé, az elkövetkezendő századok folyamán is betölthes
sék. Az egyházi műtárgyak, a történelmi becsű felszerelésük hatásukat 
az önök őrizetében pedig éppen különösen magas fokon fejthetik ki, mert 
e műtárgyak eredeti rendeltetési helyükön jelentőségükben, esztétikai
történeti hatásfokukban megtöbbszöröződnek. Nagy előny ez a köz 
egyéb múzeumainak értékeivel szemben. Az egyházi őrizetben, eredeti 
funkciójukban élő tárgyak esetében sohasem érzünk kiszakítottságot; 
ezek a hellyel, amelyben vannak, a templommal, az egyházi intézménnyel 
mindig magától értetődő természetes szervességben élnek együtt.

A magyar műtárgyállomány nagyjából négy szférában található; az 
állami, mintegy másfélszázra tehető múzeumok rendszere mellett műtár
gyakkal, ilyeneknek minősülő belső berendezésekkel bírnak még az ál
lam, a társadalom különböző intézményei, székházai; de jelentős meny- 
nyiségű műtárgy van a lakosság, magánszemélyek és műgyűjtők birto-
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evangélikus egyház gyűjteményi helyzete és felállításra 
kerülő múzeumának feladatai a Magyar Népköztársaság mú
zeumpolitikájának keretében címen tartotta ezt az előadást 
az Evangélikus Gyűjteményi Konferencián március 26-án.

A magyarországi evangélikus egyház műtárgyai, akár többi honi egy
házainké, sajátosan összefonódott jelentőségűek a magyar, európai és az 
egyetemes kultúrérdekekkel. Államunk felismerve azokat a kulturális, 
erkölcsi és csak ezt követően anyagi érdekeket, amelyek a területén ta
lálható egyházi műkincsekhez, történeti emlékekhez fűződnek, az ide
kapcsolódó kérdéseket és feladatokat is szabályozta. A törvényes szabá
lyozottság kérdéséből indulok ki; magam is, részt vehettem azok megal
kotásában és így e jogszabályok keletkezésének ösztönző okait, céljait is 
ismerem.

A szabályozások azok, amelyek eljárásainkban, e tárgykörökkel kap
csolatos magatartásunkban elsődlegesen érintenek bennünket, azonban 
ezeknek az érdekeknek hatalmas, elsődlegesen alapvető kulturális jelen
tőségük van és kulturális súlyuk az, amelynek intézményes védelme, 
rendezése mindkét tényezőt, az államot és az egyházat együttesen érinti, 
azonos érdekek jegyében közös célkitűzésekre ösztönzi. Így ezen együtt- 
létünknek többrétű indoka van. A magyarországi evangélikus egyház 
műtárgyállományáról, múzeálisnak tekinhető felszereléséről szeretnék ez 
alkalommal szólam és arról, hogy ez a klenódium-összesiség milyen tu
dományos és kulturális jelentőségű kutatásunk, népművelésünk szem
pontjaiból.

Az evangélikus egyház lényegéből és hazai sajátos történelmi helyze
téből folyóan következik az, hogy gyülekezetei, központi intézményei mu
zeális műtárgy jellegű felszerelésekkel igen váltakozó módon vannak el
látva; történelme során kialakult kiemelkedő műveltségbeli helyzete 
miatt elsősorban könyvtárértékei a jelentékenyek. Egyes, nagyobb múltú 
egyházközségek esetében, aminők a soproni, felszerelési kincseinek ér
tékei is igen jelentősek. Felszerelési tárgyaikat már a régmúlt egyház
látogatási iratai is említik. Régtől fogva szokás-volt, hogy lelkészválto
záskor egyedileg vették-adták át a felszerelési tárgyakat, amelyek ma 
már jelentős történeti-műtárgyértékkel bírnak. Az évszázadok viszontag
ságai során az evangélikus egyház nagy gondoskodással őrizte meg érté
keit. Tudták, hogy azok egyházuk hányattatott múltjának beszédes bizo
nyítékai. így érték meg ezek a műtárgyak a X IX . sz.-ot, amelynek törté
netisége, hirtelen kibontakozott műtárgy-műemlékvédő elvei felismerték 
ezek jelentőségét. Az evangélikus egyház műtárgy-állományának jelentő
sége, akár a többi egyházaké is, többrétű. Ezek a tárgyak az evangélikus 
egyháztörténeti múlt elsőrendű hagyatékát képezik, ugyanakkor részesei 
a magyar történelemnek; szerves alkotóelemei a magyarországi művé
szettörténetnek. De nem választhatók el a Kárpát-medencében élt többi
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kában. A műgyűjtés körülményeink között újabb virágzását érte el; 
az állam akár anyagi áldozatokkal is segítségére siet a kulturált mű
gyűjtésnek. (Lakáskérdés, lakbérkedvezmények, stb.) A negyedik nagy 
területe a műtárgyállománynak a hazai egyházak őrzésében levő tör- 
téneti-műkincsértékek. Igen szomorú, de az egyházak vonatkozásaiban 
felemelő, tevőleges tényt kell elmondjak, amikor megemlítem, hogy a 
II. világháború harci eseményei során a magyar műtárgyállománynak a 
nem múzeumi őrzésben volt része túlnyomórészt elpusztult. E pusztulás 
arányára nézve csupán becslések állnak rendelkezésünkre. Az országos 
helyzetet véve a társadalom, a magánosok tulajdonában, őrzésében volt 
műkincseknek mintegy 80%-a semmisült meg, veszett el, került ki az or
szág területéről. Az a helyzet derült ki, hogy a múzeumi megőrzés sok
szorosan. alkalmasabbnak bizonyult műtárgyak védelmére, mint a ma
gánosok otthonai, palotái, vagy kastélyai. A háborús pusztítás azt az egy
házakra nézve igen pozitív tanulságot is szolgáltatta, hogy a műtárgyak 
az állami múzeumok mellett leginkább az egyházak kezelésében őrződ
tek meg legjobban.

Műtárgyállományunk pusztulása különösen akkor lesz kézzelfogható, 
ha meggondoljuk, hogy éz a katasztrófa előbb állott be, mint mielőtt 
hazai művészettörténészeti tudományágaink a magyar anyagi kultúra e 
legfontosabb területének teljes, vagy legalábbis egyes ágaiban részlete
zőbb képét megalkothatta volna. Sohasem mérhetjük fel többé teljes je 
lentőségében, hogy a feudális arisztokrácia kastélyai, palotái minő érté
keket őriztek. Csupán halavány képet vázolhatunk fel a korábban volt 
nagypolgári műgyűjtésről is. Miután jelenünk ezt a helyzetet örökölte, 
nem kell bizonyítanom, hogy az evangélikus egyház tulajdonában, gon
doskodó megőrzésében fennmaradt műtárgyaknak mekkora súlya van 
nemzeti művelődésünk egésze, a szomszédos népek, de az egyetemes kul
túra számára is.

E pusztulást követően kultúrkormányzatunk felmérve azt, hogy 
maradék műtárgyállományunk jelentősége mennyire fokozódott, hazai 
múzeumainknak eddig nem látott és nem is remélt fejlődése következett 
be és ez nem annyira külső, mutatványos eredményekben, látványos 
épületek emelésében, mint elmélyült belső munkában, kulturált muzeoló- 
giában nyilvánul meg. Hatalmas raktárrendezési, tudományos nyilván
tartási, ellenőrző tevékenység ment végbe, karöltve a tudományos mű
tárgymeghatározások milliós számadataival, ez képezte szilárd bázisát a 
következő lépéseknek; múzeumaink magas szintű, tudományos igényű 
kiállításkultúrát hoztak létre, oly következményekkel, hogy azokat kül
földön sok helyütt tanulmányozzák, eredményeinket mintaképpen vették 
át. Szabályozási, ddkumeratatív, installatív, bibliográfiai eredményeink 
nagy országok számára is nemegyszer alapul szolgáló útmutatások. Ezt 
nagyszabású tudományos kutatómunka követte és folyik jelenünkben is. 
Mindezek széles alapját képezhették annak a népművelési tevékenység
nek, amelynek során eredményeinket nemzetünk művelődése javára 
gyümölcsöztet j ük.

Az elmondottakból következik továbbá, hogy múzeumpolitikánk fi
gyelme nem csupán a szabályozásoknak eleget teendő, de e széles körű 
múzeumpolitika menetében is a másik nagy műtárgyszféra, az egyházi 
műtárgyak felé irányul. A magyar állam már az 1880-as évek óta bír 
korszerű műemléki és műtárgyszabályozással. 1949-ből kelt a 13. sz. tör
vényerejű rendelet amely már a lehetséges múzeumi érdekek egészére 
tekintettel szabályozta a műtárgyállomány helyzetét, védelmét. Ezt 
utóbb az 1963. évi 9. sz. törvényerejű rendelet váltotta fel. Ez a történe-
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lem, a tudományok, az irodalom, a művészetek, valamint a termelés-fej
lődés kiemelkedő tárgyi, írásos és egyéb emlékeit (a muzeális tárgyakat) 
részesíti védelemben, elrendelve azok tudományos feldolgozását és mind
ezeknek a nép kultúrája számára hozzáférhetővé tételét. Ez a törvény- 
erejű rendelet az állam, a társadalom, a magánosok értékei mellett az 
egyházak teljes műtárgyállományát is alapvetően érinti. Látjuk, hogy 
miként vágnak össze közös kulturális érdekeink az állami szabályozással, 
amelynek jogalkotó intenciói teljesen azonosak a fentebb elmondott hazai 
és egyetemes kulturális érdekekkel. E muzeológiai szabályozásunk egyi
ke a legkörültekintőbben megalkotott muzeológiai jogszabályoknak. E ke
retjogszabály nyomán a 2/1965. Műv. Min. rendelet intézkedik nagy 
részletességgel a muzeális emlékek védelméről, az előbbi alapjogsza
bálynak végrehajtási utasításaként. Ez rendeli el a műtárgyak bejelenté
sét, szabályozza a közgyűjteményeket és a jogi személyek tulajdonában 
álló egyéb muzeális gyűjteményeket, így az egyháziakat is. Meg kell 
még említsem, hogy a műemléki törvény (1964. évi III. törvény) ugyan
csak műtárgyvonatkozású szabályozásrészletekkel bír. E törvény és kísérő 
jogszabálya (1/1967. ÉM. rendelet) műemléki tartozékokként az iparmű
vészeti és képzőművészeti alkotásokról ugyancsak intézkedik. Magyaror
szágon ugyanis a műemlékvédelem az Építésügyi Minisztérium mellett a 
Művelődésügyi Minisztériumhoz is tartozik. Műemlékvédelmünk a műem
léki épületekkel, építményekkel csak lazább összefüggésekben levő, tar
tozékként, kiegészítésként jelentkező berendezési tárgyakat, így a szó
székeket, padokat, lambériákat, kazettás, festett mennyezeteket, festett 
karzatokat, mindennemű bútorművességi alkotást, ajtókat, ablakokat, 
vereteiket, asztalokat, egyéb bútorzatokat, hangfogókat, stb. ugyancsak 
gondviselésében tartja. Ezek tehát egyfelől műemléktartozékok, más
részt azonban, művességük, művészi formáik alapján az iparművészet 
körébe is tartoznak. A két szabályozási rendszer e tekintetben nem 
csupán érintkezik, de átfedő jellegű is, amivel a törvényhozók a nagyér
dekű kettős kulturális területek, a műemlékek és a műtárgyak világa fo
kozottabb megvédésére törekedtek.

Igen javallanám, hogy mindazok a lelkész, esperes urak és olyan 
egyházi személyek, akik teendőiknél fogva a műtárgyak kezelésével, őr
zésével, biztonságával megbízottak, az említett jogszabályokat szerezzék 
meg, mert e szabályozások a magyar műtárgyállomány egészére vonat
koznak; azokra is, amelyeknek formális védetté nyilvánítása nem történt 
meg. Múzeumpolitikánk szándéka, hogy idővel minden műtárgy muzeoló
gus szakember szeme elé kerüljön. A református gyülekezeteknek már 
mintegy egynegyed részét látogatták meg muzeológusok, egyúttal az ott
levő műtárgyakat tudományosan is meghatározták. Tevékenységük nyo
mán a gyülekezetek szakszerűbben ismerhették meg, minő kincsek azok, 
amiket őseik örökéként annyi gonddal őriznek. Az evangélikus egyház
nál eddig mindössze 30 egyházközségben végeztünk tudományos műtárgy
meghatározásokat, ezzel kapcsolatban a Művelődésügyi Minisztérium Mú
zeumi Főosztálya 116 ötvöstárgyat, 25 bútort és 12 textiltárgyat nyilvá
nított védetté. Ezt követően a 2/1965. Művelődésügyi Miniszteri rendelet 
előírásainak megfelelően a Magyarországi Evangélikus Egyház egyház- 
községeinek tulajdonában lévő muzeálisnak minősülő műtárgyak össze
írása és bejelentése történt meg. Ez a nagy jelentőségű munkálat első
ízben ad széles körű, részletes tudományos igényű betekintést az Evan
gélikus Egyház műtárgyairól. Az említett, rendkívül gazdag soproni gyü
lekezet mellett ki kell, emeljük Szák, Pilis, Győr, Miskolc, Uraiújfalu, 
a budapesti Deák téri gyülekezet, Farád, Kőszeg, Kővágóörs, Békéscsa-

479



ba gyülekezetei, Nemescsó, Bonyhád, Vadosfa, Szarvas, Tokaj, Nemeskér 
és más helyek értékeit. Ez a bejelentés lehetővé teszi a hazai műtörténe
lem szamára az Evangélikus Egyház kincseinek áttekinthetőségét; nyo
mán főként az ötvösművészeti kutatás lehetőségei gazdagodtak. Nyereség 
ez a továbbiakban mind a nemzetközi tudomány, mind népünk műve
lődése számára, bizonyítéka kultúránk európai rangjának is. Ki kell 
emeljük a Budapesten levő egyházi központ X V III—X IX . sz-i képgyűj
teményét is.

Mindezek az értékek nemzeti művelődésügyünknek is jelentős há
nyadát képezik. A jogi szabályozások kötelező érvénnyel írják  elő min
den gyűjtemény, így az egyházak műtárgyainak gondos, biztonságos, ál
lagukat fenntartó, megóvó őrzését." Különösen a múzeumi törvény végre
hajtási utasítása (2/1965. Műv. Min. rend.) szól részletesebben a megőrzés
nek napjainkban eléggé nem hangsúlyozható kérdéseiről. Műtárgyainkat 
zárható, jól őrizhető helyiségben, zárt tárolóhelyeken tartsuk; a nagy
értékű ötvöskincseket pedig, aminők a középkor, a reneszánsz, a korai 
barokk korszakok alkotásai, de ezen kívül minden arra érdemes emléket 
is páncélszekrényben helyezzük el. Az Evangélikus Egyháznak és az 
egyetemleges művelődésnek közös érdeke, hogy a régebbi korokból szár
mazó, vagy értékesebb műtárgyakat sorra véve — nagy értékű műtár
gyak az újabb időszakokból is származhatnak — az Egyház döntse el, 
vajon e tárgyak a kisebb gyülekezetekben, helységekben kellő bizton
sággal őrizhetők-e, érdemes lenne megfontolni, hogy gyülekezeti szolgá
lati használatuk a továbbiakban is minden esetben megindokolható-e, 
mert egyes nagy értékű műtárgyak esetében esetleg sem állaguk fenn
tartása, sem biztonságos őrzésük sem ajánlja jelen helyükön tartásukat. 
A katholikus, református de a pravoszláv hazai példák is azt mutatják, 
hogy ezeknek a műtárgyaknak egyházi központokban való egybevonása 
igen célszerűnek bizonyult; az ilyen egyházmegyei, egyházkerületi gyűj
teményekben a műtárgyak biztonságosan őrizhetők, a tudományos kuta
tás, a közművelődés számára is sokkal inkább elérhetők, így egybevoná- 
suk háromszoros előnnyel járt. Katholikus részről a Székesfehérvári 
Egyházmegye még a II. világháborút megelőzően megkezdte értékeinek 
részleges egybevonását, így e folyamat elsődlegesen egyházi kezdemé
nyezésűnek tekinthető; de hasonló szándékokat tartalmaz a magyaror
szági Református Egyház 1943. évből származó konventi műtárgyszabály
zata is. Eszerint a két legnagyobb hazai egyház önnön értékőrző és kultu
rális érdekeit szem előtt tartva az állami szabályozásokat jóval megelőz
ve lépett erre az útra.

A műtárgyállomány megőrzésének legbiztosabb módja tehát az egy
házi szervezeten belüli gyűjteményi intézmény. A református egyháznál 
két egyházkerületnek van már működő múzeuma, kettőben pedig ala
kulóban találjuk ezeket (Budapesten és Pápán). Ezeknél az egybevont 
műtárgyak számára helyiségekről, ellátó személyzetről és anyagi keret
ről egyaránt gondoskodás történt. Muzeológusaikat hajlandóságuknál fog
va alkalmas lelkészek közül jelölték ki, s ezek gyakorlati ténykedései
ken túlmenően szakképzettséget is igyekeztek szerezni; a hazai múzeumi 
terület hosszabb időn át tette lehetővé ezeknek a gyűjteménykezelő lel
készeknek az arra leginkább számba'jöhető múzeumokban történt gya
korlatszerzést. Komoly formában merült fel az egyházi gyűjtemények 
kezelőinek az Eötvös Lóránd tudományegyetem olyan szakain történő, 
legalábbis részleges továbbképzése, amelyeken múzeumokban űzött tu
dományágakat tanítanak. E gyűjtemények létét az állami szabályozás 
elismeri, intézményesen védi, a  Művelődésügyi Minisztériumi múzeum-
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politika pedig segíti; így az olyan egyházak, amelyeknek saját szerve
zetükön belüli gyűjteményük van, szakkérdésekben, őrzési, kezelési, 
fenntartási, tudományos és egyéb vonatkozásokban e saját szervezeteikhez 
fordulhatnak útbaigazításokért. Természetesen az állami, tanácsi-szerve
zeti múzeumok is készséggel nyújtanak mindennemű felvilágosítást. Az 
állami múzeumhálózat központi feladatait a budapesti országos múzeu
mok látják el. Vidéken 19 megyében van megyei múzeumi igazgatóság. 
Ezek a múzeumi központok területükön mindennemű muzeális ügynek 
elsőfokú intézőszervei. Mindegyikben találunk olyan restauráló részleget 
is, amely műtárgyak karbantartását illető szaktanácsokat nyújthat. De 
megyénként még további olyan állami múzeumokat is találunk, amelyek 
e ténykedésekre alkalmasak. Általában, minden olyan múzeum tekintetbe 
jöhet, amelyben tudományos munka folyik, tudományos szakkutatója 
(régész, művészettörténész, néprajzszakos, történész, stb.) van. Az itt 
érintett kérdésekre nézve elsősorban az Iparművészeti Múzeum a fő 
szakfelügyleti szerv. Az evangélikus műtárgyállományra nézve e fel
ügyeleti szerv azért elsősorban az Iparművészeti Múzeum, mert az Evan
gélikus Egyház főként olyan műtárgyakkal bír, amelyek az iparművészeti 
művességek körébe valók. Az evangélikus gyülekezeteknél elsősorban 
ötvös és fémművességi tárgyakat találunk, ezek mellett fa felszerelési 
tárgyakat (oltár, szószék, hangfogó, padok, orgona, asztalok, ládák, stb.), 
textíliákat, harangokat, kisebb mértékben kerámia, porcelán, üvegtár
gyakat. Ezek a tárgyak pedig az iparművészetek körébe tartoznak. Ta
lálunk még az evangélikus templomokban oltárképeket, szobrokat, kép
zőművészeti tárgyakat is; ezek a Szépművészeti Múzeum vagy a Magyar 
Nemzeti Galéria szakfelügyeleti körébe esnek. Kisebb mértékben népi, 
népművészeti berendezések, felszerelések is előfordulhatnak; ezeknek 
felügyeleti szerve a Néprajzi Múzeum.

A műtárgyakat a múzeumi törvény értelmében őrzési helyükön, teljes 
gondossággal kell fenntartani. Nem szabad azokat kiselejtezni, az enyé
szetnek átengedni, elajándékozni, értékesíteni; bármi célú elmozdításuk 
esetén az országos felügyeleti szervet jóelőre értesíteni szükséges. Nem 
az Evangélikus Egyházat érintők azok az észlelt, súlyos szabálytalansá
gok, aminőkből csupán mutatóba idézünk szomorú példákat. Ilyenek pél
dául régi, értékes textíliáknak gondatlan tárolása. Egymásra hányt terí
tők, úrihímzések, kendők az évtizedek alatt puszta gyűrődésük következ
tében is károsodnak. A lelkészek egyrésze nem ismeri fel régi felszere
léseinek műtárgy voltát. Sokszor egyházközségekben, plébániákon nagy
értékű műtárgyakat találtunk, amelyeknek bárminemű muzeális jelentő
ségéről a helybelieknek a legcsekélyebb fogalmuk sem volt. Gótikus öt
vöskincseket úgyszólván minden őrzés nélkül elöl hányódtattak; azokat 
az évszázadok során csupán a mit sem sejtő közöny tartotta fenn. Máskor 
pincézetlen, nedves, beázott lakásokban, tele egérjárta lyukakkal, nedves 
padlózaton fekvő korhadt ládákból, bútorokból kerültek elő a nagyértékű 
tárgyak. Nem kívánhatjuk természetesen, hogy nem megfelelő gyüleke
zeti irodákat, lelkészlakásokat e célból alapvetően átformáljanak, de a 
meglevő adottságok mellett is igen eltérő módon őrizhetők e pótolhatat
lan értékek. Az állami szabályozások a közgyűjteményekben való köte
lező elhelyezést írnak elő azokban az esetekben, amikor a műtárgyak 
alapos veszélyeztetése (nem kellő őrzés, rongálódás) észlelhető. Különösen 
a kerámia és üvegtárgyakat fenyegeti veszély vidéki gyülekezetekben 
törékeny voltuk miatt, másrészt pedig, mert ezeknek a korábbi idősza
kokban végképp nem tulajdonítottak műtárgy-jelentőséget. Az egyszerű 
megjelenésű, azonban népi üveg (huta) kultúránk emlékeinek, fajansz,
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keménycserép manufaktúráink termékeinek jelentőségét különösképpen 
kiemeli az, hogy ezek maradtak fenn aránylag a legcsekélyebb számban. 
Elsősorban üvegművességünk termékeire vonatkozó ez, amit bőven bizo
nyítanak műtárgykereskedelmünk napjainkban szakadatlanul emelkedő 
üvegárai, de ugyanezt mondhatjuk rohamosan megbecsült fajanszainkra 
is. A népi cserépállomány pusztulása már szinte teljes egészében bekö
vetkezett; megfigyelhető, hogy főleg a kevésbé művelt falusi segédsze
mélyzet (harangozok, stb.) pusztították ezeket a számukra semmi jelentő
séggel nem bíró, sőt egyházi felszerelésként egyenesen lenézett, esetleg 
a másik felekezet előtt restellt tárgyakat.

A műtárgyak őrzési helyét tehát csak a minisztérium, illetve a szak- 
felügyelő országos múzeum tudtával lehet megváltoztatni. Ezt az eljárást 
inkább bejelentésnek nevezhetnők. A tudományos kutatás, illetve az or
szágos műtárgynyilvántartások érdekei miatt azonban ehhez a jogsza
bály-előíráshoz ragaszkodnunk kell. A múzeumi nyilvántartások, adat
tárak nagyterjedelmű központi mutatóik állandóan, folyamatos módon 
egészülnek ki ezekkel az adatokkal; az ezek nyomán készült szakmutatók 
segítségével a tudományos kutató könnyen megállapíthatja, hogy az or
szág műkincseit műfajok, korok, készülésük helyei szerint hol lehet meg
találnunk. Szükséges ez a nemzetközi kutatás vonatkozásaiban vállalt 
kötelezettségeink miatt is. Az e téren még észlelhető lazaságokat, sza
bálytalanságokat legkönnyebben maga az egyházi szervezet számolhatja 
fel igazgatási tevékenysége során. Megfelelő tudatosítással, az állami sza
bályozások a kultúrérdekeknek az egyházi érdekekkel egybevágó volta 
feltárásával legjobban ezt maga az egyház, a lelkészi kar, az esperesek, a 
műtárgyak felügyeletével megbízott egyházi szervek képesek kézbentar- 
tani. A múzeumok ezeket a műtárgybejelentéseket kiértékelik és adatai
kat a nagy országos nyilvántartásokba beillesztik, a tudományos kutatás 
számára közzéadják.

Reá kell mutassunk arra is, milyen jellegűek a magyarországi evan
gélikus egyház tulajdonában és őrzésében található műkincsek. Szembe
tűnően legértékesebb részüket ötvöstárgyaik jelentik. Ezek között is ki- 
emelkedőek a gótikus és reneszánsz stílűek. Ezek az európai ötvösmű
vészetnek is gyakran kiemelkedő remekei; találunk közöttük a XVI. sz.- 
tól kezdve bécsi mesterjegyeseket, Augsburg, Nürnberg termékeit, de a 
történeti Magyarország számtalan ötvösmesterének munkái előfordulnak 
az evangélikus műkincsek között. A bútorzatok a hazai barokk különböző 
periódusainak értékes, gyakran népies ízű alkotásai. A textíliák akár
hányszor a XVII. szd.-tól kezdődnek. A szószékek, az oltárok gyakran 
elsőrendű barokk, klasszicista alkotások. De nem jelentéktelen az a kép
anyag sem, amely az egyes gyülekezetek őrzésében található. A műtár
gyaknak külön értékes részét képezik azon csoportjai, amelyek hazai ké
szítésű és összevont, lényegre szorítkozó, puritán, tömör formáikkal a 
magyar ízlés jellegzetes tanúi. Ezek jelentősége különösen alapvető ma
gyaros jellegű formaviláguk szempontjából. Ugyanakkor egyszerű, sima 
formázásaik miatt éppen ezeket fenyegeti az a veszély, hogy jelentősé
güket szerény megjelenésük következtében nem ismerve fel, e sajátosan 
magyar-provinciális emlékanyagukat egyéb készítményűek mellett fo
kozottabban érheti pusztulás, elkallódás. Újabban több miniszteri utasí
tás hangsúlyozza a bármi módon veszélyeztetett, vagy káros őrzési mód 
következtében pusztulásnak indult műtárgyak kötelező közgyűjteményi 
elhelyezését.

Mindezek a szempontok igen nagy nyomatékkai indítanak arra, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Egyház is létrehozzon olyan központi mű
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tárgyvédelmi szervezetet, amely intézményesen fogja ellátni a műtárgy
összessége védelmét. Ez a központi szervezet református mintára az 
Evangélikus Egyház muzeális műtárgyállományának elvi, nyilvántartási 
és gyakorlati őrzési, bemutatási kérdései mellett könyvtári, levéltári és 
műemlékvédelmi feladatkörét is elláthatja. E szervezetek felállítását csu
pán javasolhatjuk, azonban a Református Egyház több mint negyedszá
zada fennálló központi gyűjteményügyi felügyelő szervezete, különösen 
1957 óta megalkotott formájában a többi egyházakra nézve is mintasze- 
rűként javallható. Legutóbb a katholikus püspöki kar is ilyen központi 
gyűjteményügyi szervezet felállítását határozta el az Actio Catholica ke
retében. De a pravoszláv és az izraelita felekezeteknek ugyancsak van 
Szentendre, illetve Budapest székhelyekkel ilyen központjuk. Természet
szerűen következik ebből, hogy az egyébként is magas kultúrszinten igaz
gatott Evangélikus Egyház is bírjon ilyen szervezettel. Indokolja ezt 
számarányukhoz képest legnagyobb mennyiségű könyvtárállományuk is. 
Az evangélikus egyházi vezetés teljes mértékben áthatva ettől a fel
adattól elhatározta, hogy ezt a kérdést megoldja; jelen együttlétünk is e 
szervezet kialakítása érdekében és jegyében jött részben létre. Kívánatos, 
e központi gyűjteményi szervnek minél erőteljesebb működése, mert a 
jövőben mind több műtárgykérdés jelentkezik és az Egyháznak e téren 
is érdeke, hogy a megoldást saját maga tartsa kézben. A múzeumi terület 
készséggel áll segítségére az Evangélikus Egyháznak mindazon szakmai, 
igazgatási és tudományos, szervező és egyéb munkálatok során, amelyek
kel e feladatok megoldása együttjár. Ez kiterjed az általános állami sza
bályozások értelmező ismertetésére, a múzeumi területet közelebbről 
érintő ügyrendi, nyilvántartási szabályzatokba történő eligazító segítség- 
nyújtásra, a használatos igazgatási és tudományos formák, nyomtatvá
nyok, berendezések terén való felvilágosításra, tudományos segítségnyúj
tásra, beleértve a lelkész ügyintézők már fentebb kilátásba helyezett 
szakmai oktatását, a tárgymeghatározásokban, tudományos irodalomban 
való eligazítást, stb.

Reméljük, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház központi gyűj
teményügyi szervezete a közeljövőben már határozottabb formát nyerve 
belátható időn belül létrejön, gyümölcsözően fejtve ki munkásságát nem
zeti és egyetemes múzeumkultúránk javára.

Dr. Kiss Ákos

Megtérés evangéliuma 
tisztán és igazán

Dékáni jelentés az 1968—69. tanévről
V ád lo tta k  p ad ján

„Lehet-e még komolyan venni a keresztyénséget? A társadalmi 
hátvédharcoktól eltekintve törődik-e még valaki is a keresztyénség- 
gel? Van-e még hatása életünkre? Egyáltalában, érdekli-e a közön
séget a fundamentalisták és a mitológiátlanitók világa? Aligha! 
Nemcsak a nemkeresztyének, hanem az adóalany-keresztyének szá
mára is a keresztyén dogma és etika kaosza csali olyan jelentősnek
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vagy jelentéktelennek tűnik, mint az évenkénti újsághír a télapóról. 
Ha van: jó, ha nincs: akkor is jó. De bosszantó az őszinteség hiánya 
és a beképzeltség. Az az igény, amellyel a hivatalos keresztyénség 
szellemi, erkölcsi és politikai téren fellép, tényleg alaptalan. Min
denki tudja, hogy azoknak a száma, akik a keresztyénséget igazán 
vallják, csak egy csekély kisebbséget képvisel, de mégsincs.se vége, 
se hossza a nagyképű beszédnek a keresztyén társadalomról.” Így 
foglalja össze Gerhard Szczesny müncheni szociológus annak a 
könyvnek a mondanivalóját, amely „A keresztyénség nyomorúsága” 
címen jelent meg, és fél év alatt 100 000 felé tart az elkapkodott 
példányok száma. A könyv szerzője Joachim Káhl, alig 28 éves, 
Marburgban teológiai doktorátust szerzett, azután kilépett az egy
házból, és Frankfurtban filozófiai, szociológiai és politológiai tanul
mányokat folytat. Teljes teológiai, történeti és szociológiai fegyver
zettel támadja a belsőleg kiüresedett és mégis nagy igényekkel fel
lépő keresztyénséget. Lehet, hogy elemzése néhol hiányos, ítélete 
egyoldalú. Lehet, hogy hangja túlzottan éles, de tartalmilag az ő 
bírálata nem egyedülálló.

Az elmúlt esztendő kétségtelenül legnagyobb egyházi eseménye 
az Egyházak Világtanácsának Uppsalai Nagygyűlése volt. Első eset, 
hogy jelen volt az egész keresztyénség képviselete. Nemcsak a pro
testáns egyházak vettek részt, hanem a római katolikus egyház kép
viselői is aktív szerepet vállaltak. Éveken át nagy erőbevetéssel ké
szültek rá a tagegyházak, és eddig soha nem látott mértékben pró
báltak konfrontálódni a mai világ problémáival. A nagygyűlés va
lóban nagy vállalkozás volt. Mégis, nem tudok szabadulni annak a 
rövid filmnek az emlékétől, amelyet világi riporterek készítettek 
róla. A résztvevők színes felvonulását mutatják. Díszes egyházi ru
hák, ezüst pásztorbotok, súlyos arany láncokon súlyos arany keresz
tek. Azután éles vágással szürkére vált a film: primitív eszközökkel 
túrják a földet a munkások valahol a harmadik világban. Ismét szí
nes képen szónoki emelvény: záporoznak a beszédek a közönségre 
a keresztyénség és a világ mai kérdéseiről, és leborulnak imádkozni. 
Azután átfolyik a kép szürkére: bombák záporoznak Vietnamra, és 
kiégett családi házak üszkös gerendái merednek az ég felé. Újra 
felvonul a közönség színes képe, amint jól gondozott állatokkal szó
rakozik, azután hirtelen egy csontig soványodott fekete gyermek, 
amint a porban mászkál. Emlékezetem szerint egyetlen kritikus szó 
sem esik a kísérő szövegben az egyházról, a gyorsan pergő film még
is kemény vádirat az egyház ellen. Sokszor az az érzésem, hogy 
most már nem is arról van szó, hogy az egyházat a vádlottak pad
jára ültetik, hanem, — hogy a képet tovább fejtsem — a közönség 
már szállingózik is a tárgyalóteremből, mert nem érdekli a világot 
a keresztyénség elhúzódó pere a világgal.

Mi az értelme a keresztyénségnek, és benne mi az értelme a 
mi munkánknak? Ez a kérdés foglalkoztat, amikor most egy tanév 
végén vissza és előre tekintünk. Ha nem is kerültünk a vádlottak 
padjára, mégis számot kell adnunk Isten és emberek előtt arról, 
hogy megmutattuk-e az egyház reális helyzetét és nagy feladatát
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azoknak, akik nyomunkba lépnek, és reménységünk szerint leg
alább a század végéig, de azon túl is végzik az evangélium szolgá
latát. Ha nem tudnánk egyebet mondani, mint az említett könyv 
írója, hacsak elseprő kritikát tudnánk megszólaltatni az egyházról, 
akkor nem volna értelme keresztyénségünknek, nem volna értelme 
munkánknak, akkor egyetlen becsületes út az maradna, hogy ne- 
csak olvassuk az említett könyvet, hanem kövessük is írója pél
dáját.

M eg térés  ev a n g éliu m a
Én azonban a keresztyénség kritikájából sokkal többet hallok 

ki az elsöprő ítéletnél. Annak a hangját hallom az emberi szóból, 
aki így kezdett prédikálni: „Térjetek meg, és higgyetek az evangé
liumnak!” Rögtön hozzáteszem, a reformáció hangját is hallom be
lőle, mert az is így indult: „A mi Urunk és mesterünk Jézus Krisz
tus, amikor ezt mondja: Térjetek meg, azt akarja, hogy a keresztyé
nek egész élete megtérés legyen!” Így kezdődik a 95 tétel, amely 
ezzel világgá röpítette és minden időkre érvényes elvként deklarál
ta, hogy az egyháznak nem reformokra, nem javítgatásra, hanem 
reformációra van szüksége, és ez a reformáció nem más, mint az 
egyház megtérése. Igazat adok tehát azoknak, akik azt mondják, 
hogy az egyház elsőrendű feladata a megtérés evangéliumának hall
gatása és hirdetése. Hangsúlyozom: evangélium, örömhír ez, mert 
a kétségbeesés és dezertálás helyett egy másik utat, a megújúlás 
lehetőségét nyitja meg. Az ébredés évtizedeiben középpontba ke
rült a megtérés kérdése. Teológiai viták mellett a hangsúly a szemé
lyes bűnbánatra és a személyes hitre esett. És ez így igaz: szemé
lyes bűnbánat és személyes hit nélkül nincs megtérés, és nincs meg
újulás. Meg kell látnom, hogy én miben vétkeztem, és tudnom kell, 
hogy én kiben hiszek. A 40-es évek végén azután fellángolt a vita 
az egyház bűnbánata körül, — szükségszerűen és jogosan, de nem 
hatolt elég mélyre, és túlságosan hamar elhalkult. Ma pedig már 
inkább arról beszélünk, hogy mi az egyház különleges, másokhoz 
képest nagyobb feladata és lehetősége. Igazolni próbáljuk, hogy a 
keresztyénségnek van valami többlete, nagyobb értéke minden más 
irányzattal, csoporttal, vagy emberrel szemben. Igazoljuk, hogy a 
keresztyénség szünteti meg igazán az elidegenedést, a keresztyén
ség az igazi humanizmus, vagy az igazi forradalom. Pedig Jézus ép
pen azoknak hirdette a megtérést, akik arra hivatkoztak, hogy Áb
rahám fiai, és Isten az ő atyjuk, és ezért előnyben vannak minden 
más emberrel szemben. A megtérés éppen azt jelenti, hogy nem fö
léje, hanem melléje állok embertársaimnak, nem ellenségeként, ha
nem testvérként találkozom vele, nem bírája, hanem segítője va
gyok, és nem várom, hanem adom a szeretetet. Eltévelyedett és meg- 
téretlen az az egyház és az a keresztyén, aki fölényben érzi magát 
a világgal szemben. A megtérés, ha igazi, akkor mindig emberi, hu
mánus horizontú.

Emellett természetesen nem feledkezhetünk meg a megtérés is
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teni horizontjáról sem. A megtérés meghajlás Isten előtt. Nem alá- 
zatoskodva, hanem az ember emberségének, személyiségének és hi
vatásának teljes tudatával. A megtérés Istenhez, az Isten-hit nem 
csökkenti, hanem teljessé teszi az ember emberségét. Itt talán mó
dosítani kell a szinte már elcsépelt jelszót a nagykorúvá lett világ
ról, ha azt vallástalansággal akarnánk azonosítani. Önmagában is 
nagyon kérdéses, hogy az istenhit és a vallás valóban kevésbé ér- 
dekli-e a mai kor emberét előző korokénál. Az Isten-kérdés még 
mindig témája az embernek, de a szószékről a nép közé került, 
a templomból az utcára, és a teológia falai közül a színházak po
rondjára. Egyébként is tartózkodnunk kell a globális, általánosítható 
kijelentésektől. A mai emberiség teljes egészében semmiképpen sem 
mondható nagykorúnak. Jelentékeny része még mindig gyermekko
rát, sőt csecsemőkorát éli, és ezeknek hittudatát a vallásos naivitá
sok jellemzik. Sok keresztyén is ezen a fokon áll, s ezért nem utol
só feladata az egyháznak, hogy ezeket elsegítse a naiv vallásosság
ból. és babonás elképzelésekből a hit és a megismerés nagykorúsá
gára. Azután sok esetben a nagykorúvá lett emberiség helyett ka
masz korról kellene beszélnünk, amelybe az emberiség nem csekély 
hányada eljutott, akik kinőttek a gyermekcipőből, de a nagykorúsá
got még nem érték el. Mert tipikusan kamasz tempó az, amikor azt 
hiszik, az embernek minden lehetséges, és minden szabad, történeti 
távlat hiányában azt gondolják, hogy függetlenül a múlttól, és min
dent elölről, újonnan kezdhetnek. Nagykorúságról csak ott lehet szó, 
ahol az ember felismeri emberségének lehetőségei mellett a hatá
rait, amikor az ember tiszteletben tartja a realitásokat, de követke
zetesen támadja és javítja a hibákat, amikor az ember többé nem 
akar a változtatás és újság kedvéért mindent megváltoztatni, hanem 
tudja, mi az érték a múltban, amit nem szabad elejteni, és mi az, 
amit nem szabad átmenteni a jövőbe, hanem akár forradalmi úton 
is meg kell változtatni. Az ember akkor nagykorú, amikor tudja, 
hogy Isten teremtő akaratával határokat szabott az embernek, de 
ugyanakkor arra is felhívja, hogy új utakra vállalkozó és újat al
kotó munkatársa legyen Teremtőjének, mert a teremtett világ csak 
úgy éri el Istentől rendelt célját, ha benne az ember is alkotó ak
tivitással teljesíti emberi küldetését. Ezért az Istenhez térés és az 
embertársához és a világhoz megtérés egyetlen aktus. Aki az Isten
hez tér meg, annak a világban és a világért való aktivitásra is meg 
kell térnie.

T isztán  és  igazán
Ezen a ponton azonban még mindig jelentkezik, sőt néha na

gyon erőteljesen jelentkezik az az ellenvetés, hogy itt meg kell áll
ni: a megtérés evangéliumát tisztán és igazán kell hirdetni, és nem 
szabad belekeverni semmiféle idegen elemet, politikát és egyebet, 
az egyháznak egyetlen feladata, hogy hitre térítse az embert, és 
majd megtérve magától is megtalálja a helyes döntéseket. Szeret
ném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az ellenvetés mindenekelőtt



történetileg nem helytálló. A reformátorok valóban hangsúlyozzák, 
hogy az evangélium tiszta és igaz hirdetéséért harcolnak, ugyanak
kor azonban szinte dicsekedve mondják, hogy a keresztyén ember 
világi feladatairól olyan tisztán és igazán beszélnek, ahogyan előt
tük ritkán, vagy egyáltalán nem tették. Már a 95 tételben is meg
szólal az evangélium konkrét alkalmazása: „Ha csak valaki nem 
dúsgazdag, az köteles az élet fenntartására szükségeseket megtar
tani a családjának, és semmi esetre sem pazarolhatja búcsúcédulá
ra.” Amikor kereskedők, katonák, vezető emberek megkérdezik a 
reformátort, hogyan végezzék világi szolgálatukat mint keresztyé
nek, akkor nem tér ki a tiszta és igaz evangélium-hirdetés elvével 
a kérdés elől, hanem körültekintő választ ad, és eközben olyan kér
désekbe is belebocsátkozik, amelyek sokszorosan összefüggnek kora 
gazdasági és társadalmi struktúrájával. Lehet bírálni, hogy nem 
mindig találta el a helyeset, de akkor is tény az, hogy az ige ilyen 
konkretizálását tekintette az evangélium tiszta és igaz hirdetésé
nek. Ma pedig nem nehéz észrevennünk, hogy mindennapi kenye
rünk szorosan összefügg a mi világunk globális problémáival. Az 
egyes ember kenyerének nagysága vagy kicsisége lényegesen függ 
attól, hogy ki hogyan helyezkedik el, és milyen szerepet kap a vi
lággazdaság egészében. Ha tehát a mindennapi kenyér beletartozik 
az igehirdetésbe és az imádságba, akkor beletartozik az igehirdetés
be és az imádságba az emberiség békéje, az európai biztonság, az 
atomegyezmény, a faji megkülönböztetés elleni harc és a fejlődő 
népek megsegítésének kérdése ugyanúgy, mint saját népünk fejlődé
sének és felemelkedésének támogatása. És ahogyan a mindennapi 
kenyérért nemcsak imádkozunk, hanem dolgozunk is, úgy imádko
zunk és dolgozunk népünk és az emberiség javáért. Amikor a ró
mai katolikus egyházban végbemenő változásokról beszélünk, sze
retünk arra hivatkozni, hogy jelentékeny mértékben a megváltozott 
világ kényszeríti Rómát arra, hogy a reformok útjára lépjen. De 
ne higgyük, hogy ez csak a római egyházra érvényes. A világ felénk 
forduló kritikája és igénye minket is kötelez. Általa maga Isten hív 
fel minket is arra, hogy lépjünk rá a megtérés, a megújulás, a re
formáció útjára, mert egyedül így ad jövőt egyházának.

Ö ku m en iku s k a p cso la ta in k

Ezzel a meggyőződéssel végeztük munkánkat az elmúlt tanév
ben, amiből mindenek előtt az ökumenikus munkában való részvé
telünket emelem ki. Ebben az évben az előzőhöz képest kevesebb volt 
a nemzetközi konferencia, de ugyanannyi a külföldi látogató, és a 
külföldre utazás. Örülünk annak, hogy folytatódott a professzorcse
re a finnekkel. Nálunk járt, s előadást tartott Dr. Mikko Juva hel
sinki professzor, a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságá
nak elnöke, aki feleségével együtt megszerette hazánkat és népün
ket, és az ő barátságának is köszönhető, hogy a jövő évre többen 
is jelentkeztek a finn teológusok közül magyarországi ösztöndíjra. 
Látogatást tett D. Dr. Vajta Vilmos, a strassburgi Ökumenikus Ku
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tatóintézet igazgatója feleségével, és előadást tartott akadémiánkon. 
Reméljük, hogy ezután kiszélesednek kapcsolataink a strassburgi in
tézettel. Nálunk járt Dr. Schönherr német főszuperintedens, Dr. H. 
Puffért, az Egyházak Világtanácsa egyházközi segélybizottságának 
európai titkára, A. Seppánen finn lelkész, B. Lukac szlovák író, 
Osmo Alaja finn püspök, Gajo Grassi, az EVT segélyosztó bizottsá
gának titkára Géniből és sokan mások.

Mint említettem, az év nagy eseménye volt az uppsalai nagy
gyűlés, amelynek magyar előkészítésében többé-kevésbé mindnyájan 
résztvettünk. A nagygyűlésen jelen volt Dr. Pálfy Miklós kartár- 
sunk, kit megválasztottak a segélybizottság tagjává, és azóta mint 
ökumenikus főtitkár is több ízben vett részt ökumenikus bizottsá
gok munkájában. Az EVT Uppsalában megválasztotta Dr. Nagy 
Gyulát az egyház és társadalom bizottság tagjává, aki azután részt 
vett az Északi Evangélikus Egyházak dániai konferenciáján, és itt 
előadást tartott. Részt vett az Európai Egyházak Konferenciája má
sodik munkabizottságának budapesti ülésén, és ennek elnökévé vá
lasztották. Ezután résztvett az Egyházak Világtanácsa faji kérdések
ben összehívott londoni konzultációján, és az említett munkabizott
ság elnökségi ülésén Coventryben. A Magyar Ökumenikus Tanács 
Dr. Pálfy Miklós főtitkár mellett Dr. Vámos József kartársunkat 
titkárrá választotta, és így részvételünk a magyar ökumenikus mun
kában is kiszélesedett. Örömmel beszélhetünk arról, hogy a Prágai 
Békekonferencia munkája lassan újra indul, és az erre vonatkozó 
tanácskozásokon is Dr. Pálfy Miklós jelent meg. A Lutheránus Vi
lágszövetség Teológiai Bizottsága Frankfurtban konzultációt rende
zett a humanizmus kérdéséről, és évi munkaülését Genfben tartotta 
a forradalom kérdéséről. Ezeken a bizottság tagjaként vettem részt, 
ill. tartottam előadást. Az egyház egységének és felekezetközi dialó
gusának elveit és irányvonalait kidolgozó világszövetségi hármas
bizottság Hannoverben tartotta munkaülését, amelyen tagként vet
tem részt. Dr. Pálfy Miklós pedig az evangélikus-református pár
beszédre kiküldött bizottságban működött közre. Meghívásra elő
adásokat tartottam a greifswaldi és a rostocki teológiai fakultáson 
a feltámadás kérdéséről, ökumenikus munkánkban előtérbe került 
a felkészülés a Lutheránus Világszövetség 1970-ben Porto Alegre- 
ben tartandó nagygyűlésére. Az Országos Közgyűlés megalapította 
a Lutheránus Világszövetség magyar nemzeti bizottságát, és ennek 
ügyvezető titkárává nevezett ki. Ennek keretében megszerveztük a 
Tanulmányi Bizottságot: 21 rendes és 24 levelező tagja van, és rész
letes átgondolt terv szerint dolgozza fel előzetesen a nagygyűlés 
témáit, amelyeknek összefoglaló címe: „Elküldettünk a világba!”

Örülünk annak, hogy ilyen szélesen nyílt lehetőségünk az öku
menikus munkára, és hogy ebben mindig számíthatunk egyházunk 
vezetőségének támogatására.
T eo lóg ia i m u n k á n k

Főként pedig azért vagyunk hálásak, hogy ez a kiterjedt öku
menikus munka akadémiai-teológiai munkánkat is gazdagította.
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Ilyen ökumenikus keretben folytattuk a bibliafordítását. Az Ótestá- 
mentum fordításának szuperrevíziója Dr. Pálfy Miklós részvételé
vel eljutott Jób könyvéig, és talán az  év végéig befejeződik. Az 
Újszövetség fordítása Dr. Prőhle Károly részvételével május végén 
lezárult, s az új fordítás próbakiadásának harmadik, utolsó füzete 
az év második felében megjelenik. Szeretnénk remélni, hogy a bib
liafordításba vetett sok idő és erő gyümölcsözővé válik majd gyüle
kezeteink életében. Tovább végeztem a Lelkipásztor szerkesztésének 
munkáját, amelyben a kartársak számos cikke jelent meg. Munká
jukról tanúskodik számos más tanulmány és cikk is egyéb hazai és 
külföldi folyóiratokban. Gondos exegetikai munka eredménye Dr. 
Pálfy Miklós tollából Jeremiás könyve magyarázatának második 
része, amely a közeli hetekben jelenik meg. A teológiai szakcsopor
tok munkáját most már rendszeresen folytatjuk, és jó reménysé
günk van arra, hogy ilyen módon hozzájárulunk egy jól képzett 
fiatalabb nemzedék felneveléséhez. Ugyanakkor ösztönzést ad ez a 
munka nekünk is arra, hogy szembenézzünk a lelkészi gyakorlatból 
adódó új kérdésekkel. Örömmel számolok be arról is, hogy újabb 
teológiai doktort avattunk Selmeczi János esperes személyében, aki 
egyháztörténetből tett vizsgát cum laude eredménnyel. Ökumenikus 
jellegűvé tette ezt az alkalmat az, hogy Dr. Berki Feriz az ortodox 
egyház esperesadminisztrátora végezte az egyik szakbíráló teendőit.

A k a d ém ia i é le tü n k

Szorosabb értelemben vett akadémiai tanító munkánkra térve ez 
évben is megemlítem, hogy hazai és nemzetközi egyházi szolgála
taink miatt néha nem tudtuk megtartani előadásainkat. Szeretném 
azonban hangsúlyozni, hogy mindnyájan szívesen végezzük előadói 
munkánkat, mindig sajnáljuk, hogy egy órát kénytelenek vagyunk 
elhagyni, és mindent elkövetünk pótlására, de a szolgálatokat meg
bízással végezzük, és nem is kerülhetjük el. Ezért tehát az ilyen 
közérdekű szolgálatainkat tanári szolgálatunkhoz tartozónak kell te
kintenünk, ugyanúgy, mint más egyházi funkcionáriusok gyüleke
zeten túlmenő szolgálatait, amiért azok rendszerint állandó helyet
test, ill. munkatársat kapnak.

Akadémiai munkánk szempontjából jelentős lépés volt, hogy a 
tanév elején egyházunk felállította a hatodik tanszéket az egyház és 
társadalomtudományi tanszék formájában, és erre dr. Vámos József 
kartársunkat hívta meg. Ugyanakkor dr. Fabiny Tiborral töltötte be 
az egyháztörténeti tanszéket. A két tanszék jelentőségére már a be
iktatás alkalmával felhívtam a figyelmet. Most újra kiemelem, hogy 
megfelelő történeti és társadalomtudományi tájékozódás nélkül ma 
sem egyházi szolgálatunkat végezni, sem abban előrelépni nem tu
dunk.

Egy év óta tervezett, most megvalósított új kezdeményezés az 
Akadémiai Fórum, amelyet kettős céllal indítottunk el. Egyrészt tu
dományos megalapozottsággal akarjuk tájékoztatni hallgatóinkat
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korunk kérdéseiről, és ezért magas színvonalú világi előadókat, több 
ízben marxistákat hívtunk meg előadásra és megbeszélésre, amelyre 
hallgatóink előre készültek. Másrészt önálló tevékenységre is akar
juk nevelni a hallgatókat, és ezért az összejövetelek egy részét ma
guk szervezték meg, maguk tartottak előadást, és több esetben ma
guk folytatták le a gyűlést. Külső előadók voltak: Dr. Grétsy László, 
az MTA nyelvtudományi osztályának munkatársa a szónoki beszéd
ről, Zay László, a Magyar Nemzet munkatársa a mai magyar filmről, 
dr. Zsigmond László képviselő, mezőgazdasági szakértő, a magyar 
mezőgazdaság feladatairól. Dr. Forgács Iván az Élettani Kutatóin
tézet docense, az idegsebészet mai problémáiról, Straub István, az 
Állami Egyházügyi Hivatal főosztályvezető helyettese az egyház és 
állam viszonyáról. Dr. Esze Tamás református főgondnok egyhá
zaink történeti emlékeinek gondozásáról, dr. Kilényi Géza, a Legfel
sőbb Ügyészség főosztályügyésze az egyén és közösség jogvédelmé
ről a szocialista társadalomban. A hallgatók maguk rendeztek fó
rumot a harmadik világ, a szocialista forradalom, a szónoklás és 
igehirdetés, az egzisztencializmus, a házassági erkölcs kérdéséiről. 
Túlzás volna azt mondani, hogy elértük kitűzött céljainkat, de egy 
év tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy jó kezdeményezés az 
Akadémiai Fórum, segíti hallgatóinkat, hogy magas szinten, tudato
san és öntevékenyen tájékozódjanak és foglaljanak állást a mai vi
lág kérdéseiben.

Hallgatóink száma 28 volt. Felvettünk három hallgatót, akik 
közül egy katonai szolgálatra vonult be, egy pedig leszerelt. Most 
tett szigorlatot 7 hallgató. Ezen a helyen is köszönetet mondunk a 
vári gyülekezetnek és a budai egyházmegyének, hogy hallgatóink 
számára ösztöndíjat alapítottak. Ennek első negyedét Kalácska Béla 
kapta. Ebben az évben két csendesnapot is tartottunk püspökeink 
és a tanárok szolgálatával, és újra megrendezhettük a szokásos aka
démiai kirándulást mégpedig dunántúli városokba és a Bakonyba, a 
történeti és egyházrajzi ismeretek szélesítésére, és az egymás közti 
barátság építésére. Id. Harmati Béla nyugalmazott lelkész a hallga
tók bibliaismeretének elmélyítésére 400 forint jutalmat tűzött ki, 
és biblia-ismereti versenyt rendezett, amelyen első Vankó Zsuzsan
na, második Széli Bulcsú, harmadik Csepregi Zsuzsanna lett.

Hallgatóink életében és nevelésében elsőrendű szerepet játszik 
a Teológus Otthon, amelynek vezetését ez évben is dr. Nagy Gyula 
végezte Schreiner Vilmos nevelő lelkész segítségével. Otthonórákon, 
évfolyamórákon és egyéb alkalmakon részben külső előadók közre
működésével is lelkigondozásban részesítették ifjúságunkat. Három 
teológus csendesnap volt Vác-Rádon, Kiskőrösön és Bonyhád—Szek- 
szárd—Dombóváron, és jó szolgálatot végeztek az említett gyüleke
zetekben. Ennél is szélesebbkörű kapcsolatot tartanak hallgatóink a 
gyülekezetekkel a szupplikációk révén. Hálával emlékezünk meg ar
ról, hogy hallgatóinkat mindenütt szeretettel fogadják, és gyüleke
zeteink ezen az úton 136 000 forint tiszta bevételhez juttatták ott
honunkat.
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K ö szö n e tü n k

Jelentésem végére értem. Nincs szükség további részletek köz
lésére: munkánkról egyházi sajtónk folyamatosan tájékoztatja gyüle
kezeteinket, amiért a helyen is köszönetet mondunk. Jelentésem első 
részében tükörként állítottam magunk elé munkánk irányító szem
pontjait, a második részben pedig melléje állítottam elvégzett mun
kánk képét. Tudatosan tartózkodtam attól, hogy egyiket a másikhoz 
mérjem, és ítéletet mondjak elvégzett munkánkról. Szeretném kö
vetni Pál apostolt, aki azt mondta, hogy csekély dolog számára em
beri ítélőszékről megítéltetni, sőt önmagát sem ítéli meg. Minket az 
a kérdés szorongat, hogy megállhassunk az egyház Ura előtt. Azt 
azonban mégis elmondhatjuk, hogy olyan lelkészeket szeretnénk ne
velni, akik meghallva a megtérés evangéliumát élő személyes hittel 
és a világunkban való alapos tájékozottsággal végzik szolgálatukat 
Krisztus nyomán az emberért. El kell mondanom még a köszönet 
szavát. Mindenekelőtt hálát adunk Istennek, hogy megtartott és erőt 
adott szolgálatára. Köszönjük egyházi vezetőink bizalmát és támo
gatását. Köszönjük az Állami Egyházügyi Hivatal útmutatását. Kö
szönjük a lelkészek és gyülekezetek testvéri megbecsülését és anyagi 
segítségét. Köszönöm az Országos Egyház valamennyi tisztségvise
lőjének és beosztottjának megértő szolgálatkészségét. Köszönöm a 
kartársak szeretetét és bizalmát, a dékáni hivatal munkatársainak 
munkáját. Köszönöm a hallgatóknak, hogy igyekeztek megérteni 
szándékainkat és ifjúságukhoz mérten magukévá tenni elgondolá
sainkat. Mindezt azzal az áldáskívánsággal foglalom össze, hogy ad
jon az egyház Ura Szentlelke által megújulást, új erőt, új szolgála
tot az új tanévben.

Budapest, 1969. június 19.
Dr. Prőhle Károly

Búcsúzás az Akadémiától
A teológiai tanulmányok befejezése nagy fordulópont életünk

ben, ahonnan egyrészt visszatekintünk szép diákéveinkre, másrészt 
előretekintünk örömmel lelkészi szolgálatunkra. Örömmel tölt el 
bennünket, hogy 17 évi tanulás után megvalósul nagy célunk, hogy 
lelkészek lehetünk. A boldog előretekintés mellett azonban szomo
rúak is vagyunk. Sok ismerős arctól kell búcsút vennünk, akiket 
ezentúl kevesebbet láthatunk. Visszahúznak diákéveink kedves em
lékei, amelyek nagyon a szívünkhöz nőttek.
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Visszatekintve eddigi életünkre, mindenekelőtt Istennek va
gyunk hálásak a megtett útért. Istennek adunk hálát, hogy meg
őrizte életünket, egészségünket. Köszönjük, hogy gondviselő munká
jával külső lehetőséget biztosított tanulmányaink folytatására. Fő
ként pedig azért adunk hálát, hogy elhívott a lelkészi szolgálatra, 
és megtartott ezen a pályán.

Isten felénk jövő szeretetét először szüleinken és keresztszülein- 
ken keresztül tapasztalhattuk meg. Ők ismertettek meg azzal az Is
tennel, aki már a keresztségben elénk jött és kegyelmével ajándé
kozott meg bennünket. Köszönjük anyagi áldozatukat is, amellyel 
lehetővé tették tanulásunkat.

Teológiai éveink alatt professzoraink voltak elősorban nevelőink 
és lelkipásztoraink. Köszönetet mondunk nekik azért, hogy lelki- 
ismeretes munkájukkal felkészítettek minket az egyházban és a 
társadalomban való szolgálatra. Hálásak vagyunk, hogy nevelői 
munkájuk mellett testvéri szeretetüket is megtapasztalhattuk. Kér
jük, hogy továbbra is őrizzenek meg minket imádságaikban és sze- 
retetükben.

Püspökeink és egyházvezetőségünk felé is a köszönet szava szól. 
Köszönjük, hogy teológus éveink alatt sem feledkeztek meg rólunk, 
és számos bizonyságát adták annak, hogy szívügyük a lelkészután
pótlás. Most, amikor az Akadémiától az ő hatáskörükbe kerülünk, 
kérjük segítsék beleilleszkedésünket az egyházi szolgálatba.

Nem mulaszthatjuk el, hogy egyházunk mellett köszönetet 
mondjunk népünknek, államunknak is. Köszönjük, hogy anyagi és 
sokoldalú egyéb támogatásával államunk lehetővé tette az Akadé
miánkon való tanulásunkat. Hálánkat a szavak mellett a gyakorlat
ban, lelkészi szolgálatunk folyamán szeretnénk gyümölcsöztetni. Ez 
elsősorban abban mutatkozik meg, hogy felelősséget érzünk népünk 
és társadalmunk sorsa iránt. Hitünkkel és értelmünkkel igent mon
dunk mindenre, amely az ember életét szebbé és jobbá teszi, de ne
met mondunk mindenre, ami az emberiség békéjét és jövőjét ve
szélyezteti.

Végül hallgatótársainktól is búcsúzunk. Jó volt a teológus kö
zösségben együtt lenni velük örömben és bánatban. A búcsú most 
csak pár évre szól, hiszen egy-két éven belül ők is követnek minket 
a lelkészi szolgálatban.

Ehhez a szolgálathoz kérem Isten áldását és segítségét, hogy az 
Ő dicsőségére és embertársaink javára végezzük munkánkat.

Ifj. Görög Tibor
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Halottunk

B árány László 
1 9 0 5 — 1 9 6 9

Megrendítő váratlansággal távozott el tőlünk május 6-án. Előző 
napon még emberek ügyes-bajos dolgaiban fáradozott, este családja 
körében ünnepelte felesége születésnapját, és még ugyanazon éjjel 
álmában érte a halál. Szívtrombózis ölte meg.

1905. augusztus 3-án született a balatonparti kis faluban, Kő
vágóőrsön. Hétéves korában korcsolyázás közben annyira megfázott, 
hogy két éven keresztül ágyban fekvő beteg volt, majd egyik lábá
ból izmokat kellett kioperálni, emiatt testileg fogyatékossá lett. Ez 
azonban nem vette el életkedvét, nem törte meg akaratát, sőt ak
koriban feltűnést keltett, hogy mint teológus kétszer átúszta a Ba
latont.

1931. február 1-től 1932. május 1-ig Kőszegen volt segédlelkész, 
1932. május 1-től haláláig a pápai gyülekezetünk hitoktató lelkésze. 
1950 karácsonyától kezdve segített a homokbödögei paróchus lel
késznek a nagygyimóti filia gondozásában.

Fáradhatatlan, örökké tevékeny ember volt. Nemcsak hitoktatói 
munkáját és lelkipásztori feladatait látta el nagy hűséggel, de hí
veinek ügyes-bajos dolgaiban is eljárt. Szinte állandóan valakinek 
az ügyében fáradozott.

Testi ereje szinte kimeríthetetlennek látszott, és nem gondolta 
senki, hogy milyen közel van a vég. Leikéhez közel érezte az árvák 
és az egyházi sajtó ügyét, ezért 1949-ben háromhónapos körútra 
vállalkozott, amely az árváknak többezer forintot, az egyházi saj
tónak pedig többezer előfizetőt szerzett. Végigjárta a Dunántúl szin
te valamennyi egyházközségét.

Utolsó napjáig hűségesen végezte lelkészi, pásztori és igehir
detői feladatát, nagyrészt a nagygyimóti, kisebb részben a pápai 
gyülekezetben. Ügy éreztük ereje teljében van és még sokáig szol
gálhatja az Urat. Az ő URA azonban váratlanul hazahívta. Teme
tésén, mely május 8-án volt húsz lutherkabátos lelkész, tanítvá
nyainak, pápai és nagygyimóti híveinek nagy sokasága kísérte el az 
utolsó útra. A temetés szolgálatát Hálász Béla esperes-lelkész és 
Rőzse István s. lelkész végezték, az egyházmegye lelkészeinek nevé
ben pedig Síkos Lajos espereshelyettes vett tőle a sírnál búcsút, 
amelyet elborítottak a kegyelet koszorúi. Legyen áldott közöttünk 
emlékezete!

Halász Béla
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Oltárnál

Zs 25,10

Emlékeztek még arra az estére, amikor számba vettük a boldog há
zasság feltételeit? Tudom, hogy szívetekbe vésődött. Hiszen egyértelműén 
állítjátok, hogy akkor született meg szívetekben a bizonyosság: Isten 
egymásnak rendelt, egymáshoz tartoztok örökre! Most ünnepi perceink
ben vegyük ismét számba az akkor megértett szempontokat, hogy meg
fogalmazva és elpecsételve éljenek szíveitekben, és az itt most veletek 
örvendező gyülekezet is megtudja, mi előzte meg ezt a házasságkötést, 
és milyen reménységgel néztek közös holnapotok útjára!

Szerelem nélkül nem szabad házasságot kötni. Régen milyen sok 
fiatal kényszerült rá. Zsarnoki szülők, vagyoni érdek, rang és társadal
mi érdek döntött és nyomorúságos volt a fiatalok indulása. Ti szabad 
világban éltek. Magatok döntöttetek. Semmi sem állt útjába szerelmetek
nek. Vigyázzatok is szívetekre, erős legyen szerelmetek, mint a halál!

Beteg emberek házassági szövetsége eleitől problematikus. A házas
élethez sok erőre van szükség. Nagy ajándék, hogy mindketten izmos 
egészséges fiatalságtokban indultok a közös útra. Tiszta ifjúságtok, el 
nem égetett energiátok, kisportolt szervezetetek jelentős mértékben ígéri 
házasságotok boldog voltát.

Más zsebére nem ildomos családot alapítani. Szerencsétlen dolog, 
ha a szülők támogatása a házasság anyagi alapja. A munka életfeltétel. 
S a becsülettel szerzett jövedelem az erkölcsi alap. Nincs mögöttetek 
családi vagyon, kuporgatott tőke, örökölt gazdasági bázis. De mindketten 
szakképzett dolgozók vagytok. Munkátok és keresetetek bőven elegendő 
anyagi biztosíték.

Keserves, ha valaki mögött becsapódik a régi otthon ajtaja, amikor 
társával elindul a házasság útján. Zavartalan boldogságunkhoz az is hoz
zátartozik, hogy mindkét szülői pár örömmel adja reátok áldását, mind
két régi otthon tárt ajtóval várjon haza bármikor együtt benneteket. 
A te családod az én családom is, testvéreid testvéreim. Milyen kegyelem 
az, hogy ez a feltétel is teljesült, s most mindkét régi otthon itt örül ve
letek, és együtt imádkozik értetek!

Ti azonban nemcsak házasságban akartok élni, hanem ezt keresztyén 
módon akarjátok megkötni és megvalósítani. Ez pedig közös hitet, kö
zös reménységet, közös imádságot jelent. A Krisztusban való egységete
ket! Ti már tudjátok, hogy két ember közt a legrövidebb út Krisztusban 
vezet egymáshoz. S amilyen szoros egyenként szívetek kapcsolata Krisz
tussal, olyan szoros egymással való közösségtek. Hiszen mi bűnös és ha
landó emberek vagyunk. Ha Krisztus nem töri meg naponta rajtunk a 
bűn és halál hatalmát, bizony elkopik a szerelem, kitörünk a közös te
herhordásból, a kívánságok a kereset fölé nőnek, a külön enyém és kü
lön tiéd elválaszt egymástól, s végül amit Isten egybeszerkesztett, elvá
lasztja azt az ember. Szívünk végtelen öröme az, hogy mindketten Krisz
tus tanítványai vagytok, közös lelki otthontok ez a templom, népetek ez a
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gyülekezet, mindennap ünnepetek a közös elcsendesedés, és közös élet
programotok a szolgáló szeretetben való élet!

Induljatok hát bátran. Veletek van és veletek marad minden nap a 
házasságot teremtő, megváltó és megszentelő Isten!

Balikó Zoltán

Sok boldog tervezgetés, szerető szívek buzgó imádsága és gondosko
dása után elérkezett ez a mai nap is, a ti házasságkötéstek napja. Bár 
kint borongós, télies az idő, a ti szíveteket beragyogja a szeretet és bol
dogság fényes és melegítő napsugara. És azt reméljük, hogy ez a nap éle
tetek egyik legszebb napja marad, amelyre mindig hálásan és örömmel 
fogtok visszaemlékezni.

Azt a tényt, hogy itt vagytok a szentegyház oltára előtt, bizonyság- 
tételnek tekintjük arról, hogy ti is Isten szeretett gyermekeinek tartjátok 
magatokat, és az Ő áldásával akartok elindulni életetek új, közös útjára.

Veletek együtt a mi szívünket is eltölti az Isten iránti hála azért, 
hogy mind ez ideig megsegített, egymáshoz vezetett benneteket, és együtt 
örülhetünk a ti boldogságotoknak. De hálával gondoltok a szülők és 
mindazok szeretetére is, akik neveltek, a helyes úton vezettek titeket, 
gondoskodtak rólatok és boldogságotokat munkálták.

A szeretett gyermekek engedelmesek a szülőknek, elöljáróiknak, 
és elsősorban Istennek. Az Istennek való engedelmesség is szófogadás, az 
Ö szavára hallgatás és annak megtartása. Most is szól hozzátok, fogadjá
tok meg szavát engedelmesen! Az apostoli igében ad útmutatást nektek 
új, közös életetekre. Ennek első része így hangzik: „Legyetek tehát köve
tői az Istennek, mint szeretett gyermekek.” Ezután is maradjatok meg az 
övéinek, hallgassatok Rá, bízzatok benne, mert egyedül az Ő  szeretete és 
ereje tarthat meg titeket egymásnak és őriz meg minden gonosztól.

Az apostoli ige másik része pedig a következő: „És járjatok szeretet
ben, amint a Krisztus is szeretett titeket, és önmagát adta értünk mint 
ajándékot és áldozatot az Istennek kedves jóillatúi.”

Talán azt gondoljátok, hogy ez az intés felesleges, mert ha nem lenne 
szeretet a szívetekben egymás iránt, akkor nem is lennétek itt. Szereti
tek egymást, és igaz kívánságtok, hogy boldogok legyetek. Közösen dol
goztok, mindegyik a saját munkaterületén, egymásért és családotokért. 
Ez mind helyes. Ilyennek teremtette Isten az embert, hogy szeretni tud
jon. És ez a szerelem széppé, boldoggá, örömtelivé teszi az életet. Sajnos 
ezt a szeretetet sok veszedelem is fenyegeti: egymás hibáinak felfedezé
se, a munka fáradsága és törődése, más emberekkel való érintkezés, gon
dok, bajok, betegségek stb., a megszokás és az idő is. Elerőtlenedik és el
múlik a szerelem, és olyanná válhat két házastárs élete, mint a vasúti 
sínek, melyek meghatározott törvények szerint egymás mellett futnak 
ugyan, de nem találkoznak.

LEÁNYOM ESKÜVŐJÉN
Ef 5,1—2
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Az a szeretet, amelyre az ige int, több ennél. „Járjatok szeretetben, 
amint a Krisztus . . .  szeretett titeket”. Ez Krisztus szeretete.

1. A krisztusi szeretet odaállás a másik mellé, az élet odaajándékozá- 
sa a másikért, a másiknak. Jézus nem önmagának élt, nem a saját örö
mét és dicsőségét kereste az emberekben, hanem azok javát és hasznát. 
Járjatok ti is ilyen szeretetben! Ajándékozzátok meg egymást öröm
mel, boldogító szeretettel és egész életetekkel. Ne legyetek önfejűek, ko
nokok vélt igazságtok érvényesítésében, hanem igyekezzetek belehelyez
kedni egymás helyzetébe, úgy megérteni egymást. Mindegyik úgy tekint
se magát, mint akire a másiknak szüksége van.

2. A krisztusi szeretet áldozatos szeretet. Az Úr Jézus nem sajnálta, 
nem féltette magát, a betegek közé ment, a vámszedőkkel és bűnösökkel 
együtt evett, hogy segítsen rajtuk. Nem kímélte életét sem, hanem ál
dozatul adta a golgotai kereszten váltságul sokakért. Ti se sajnáljátok 
magatokat egymástól, se jó szót, se időt, se fáradságot, hogy egymásnak 
segítséget nyújtsatok és örömöt szerezzetek. Tudjatok lemondani kíván
ságok teljesedéséről is egymásért. És egymás terhét hordozzátok! Édes 
Fiam! Neked hivatásodnál fogva különösen sok ember testi-lelki baját és 
nyomorúságát kell hordoznod. Betegséget gyógyítani, sebeket kötözni, éle
tet menteni csak áldozatos szeretettel lehet. Ha a munka, a szolgálat 
terheit is közösen hordozzátok, meglátjátok, könnyebb lesz a teher. S 
az áldozathozatal gyönyörűséges iga lesz  számotokra.

3. És a krisztusi szeretet mindig megbocsátó szeretet is. Sokan az
által nyertek új életet hosszú küzdés, sorvasztó nyomorúság után, hogy 
Jézus megbocsátotta a bűneiket. Még azoknak is meg tudott bocsátani, 
akik életére törtek, megalázták és keresztre feszítették. Elkerülhetetlen 
a házaséletben is az összekülönbözés, hiszen gyarló, bűnös emberek va
gyunk. Ha meg is bántjátok egymást, szeretetben bocsássatok meg. Ebből 
a megbocsátásból mindig új élet fakad. Anélkül pedig a bántásból harag, 
gyűlölet és elidegenedés következik. Járjatok azért megbocsátani tudó 
szeretetben!

Erről a szeretet ről mondja Pál apostol, hogy ez még a hitnél és re
ménynél is nagyobb, és soha el nem fogy. Ha ilyen szeretettel szeretitek 
egymást, akkor életetek valóban áldott és boldog élet lesz. De ez a sze
retet nem a mi szép elgondolásunk és erőfeszítésünk eredménye, hanem 
az Isten ajándéka. Akkor lesz a tiétek is, ha az Isten követői maradtok, 
mint szeretett gyermekek.

Nekünk szülőknek is az lesz a legnagyobb örömünk, ha azt fogjuk 
majd látni, hogy ilyen szeretetben éltek.

Szülők, keresztszülők, testvérek, rokonok, barátok, ismerősök és a mi 
kis gyülekezetünk sok rátok gondoló tagja, kívánunk nektek áldott éle
tet szeretettel.

Dr. Pusztay László

Zs 126,1—2; Fil 4,4
A meghívón kétszer is szerepel az „öröm” szó. Hálás örömmel hívta

tok erre az alkalomra valamennyiünket; és azt írtátok a zsoltárral ki
fejezve szívetek érzését: nagyot tett veletek az Isten, ezért van örö
mötök.

Most Isten oltára elől hirdetem: valóban van ok ezen a napon, 
ebben az órában az örömre. Van okotok az örömre, ha a múltra néztek, 
van, ha a jelenben néztek körül, és van, ha a jövőre gondoltok.
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Van örömötök, ha a múltra néztek! Ha Isten lábnyomát kutatjátok, 
így mondjátok hittel és igaz, nagyot tett veletek Isten. A 126. zsoltárnak 
ez a verse, a fogságból hazajött nép ujjongó örömét fejezi ki, mert nagyot 
tett velük az Isten. Bábel, az óriás nagyhatalom elbukott, egy várost egyik 
napról a másikra elfoglalt a káldeus Kóres, és megszabadult Isten népe 
annyi esztendei fogság után: nagyot tett az Isten velük. Nem csak egy 
kicsiny törzsnek, vagy nemzetnek istenkéje volt ő, Ura népeknek, törté
nelemnek. Mintha álmodok lennénk, úgy énekeltük, írja  a zsoltáros: na
gyot tett velünk az Isten, ezért van tele nevetéssel a szánk, örömmel a 
nyelvünk. Ugyanezt a kifejezést megtaláljuk az Újtestamentumban is egy
szer. Cselekedetek 12-ben olvassuk, hogy Péter apostol azt hitte, álmodik, 
amikor börtönből szabadította meg csodálatos módon az Űr. A hivő embe
rek gyakran átélik azt, amit Isten tesz velük az olyan, mintha álmod
nának. Az álomban minden lehetséges: eltűnik az idő és a tér korlátja 
és sok-sok nehézség, ami a valódi életben megvan. Istennél minden le
hetséges! Ha Vele kötjük össze sorsunkat, mintha álmodnánk, sokszor 
olyan összefüggéseket látunk meg, olyan új kapcsolatokat, amiket hit 
nélkül sohasem látnánk meg. Most ti láttok így, közös életetekre nézve, 
nagy az Isten, nagyot tett veletek. Tudom, hogy máshogyan is lehet ma
gyarázni egy házasságot, egy esküvőt, ezt a mostani alkalmat is. Hiszen 
olyan természetes, hogy két fiatal megszereti egymást, utána egybekel
nek. Megmagyarázza ezt az orvos, a pszichológus, talán a költők is szól
nak róla, anyakönyvi hivatalban adatokat olvashatunk felőle — most 
már a ti adatotokat is —, de ti máshogy láttok. Nem természetesnek 
tartjátok, hanem csodának; nem magától értetődőnek, hanem az Isten tet
tének, hogy itt lehettek, mert a hit így beszél: mintha álmodnánk, olyan 
összefüggéseket látunk meg; a távoliak is közel kerülnek, és minden le
hetségessé válik. Még az is, hogy nem véletlenül leltetek egymásra már 
hét évvel ezelőtt, amikor először találkoztatok egy konfirmandus szere- 
tetvendégségen. Így a „hit álmában” már ennek is van jelentősége és ér
telme. S aztán akik szerettek titeket, észrevették, hogy nemcsak hallgatni 
szeretitek Isten igéjét, hanem szolgálni is akartok vele, s gyermekbib
liaköröket vezettetek együtt. Aztán naplót írt egyikőtök, s rendszeresen 
olvasta fel az ifjúságnál, s ha néha kimaradt az ő írása, odalépett a má
sik és folytatta. Aztán teológus lettél Laci fiam, és mind jobban láttuk, 
hogy valaki melléd szegődött, aki vállalja ezt az életet, hozzád illő élet
társként. S most itt álltok az oltár előtt, és elmondhatjátok velem együtt 
azt: a ti életetekben látjuk Isten lábnyomait, nagyot tett veletek Isten, 
mi örülhetünk ennek, van ok az örömre, ha a múltatokra nézünk.

Van ok az örömre akkor is, ha a jelenben nézünk szét.
Most másra nem utalok, csak az itt lévő gyülekezetre, szerető szívek 

sokaságára. Szeretnek titeket, s ezért nagyon örülhettek. Igen, arról is 
beszélhetnék, hogy egymásnak is örülhettek. Isten előtt kedves és drága 
öröm, hogy a vőlegény örül menyasszonyának, s a menyasszony vőlegé
nyének, de nem csak egymásra nézhettek, körül is nézhettek, s akkor 
megtapasztaljátok, észreveszitek, hogy sokan szeretnek titeket, és örül
hettek ennek. Ma egyáltalán nem természetes az, ha azt hirdetem: örül
hettek annak, hogy szeretnek a szülők. Tudom, Laci, szeretett az is na
gyon, aki már nem lehet itt, mert nincs az élők sorában. Amikor először 
voltam nálatok, azt mondta büszkén a fiáról: az én fiam ha valamit csi
nál, mindent teljes szívvel csinál, akár futballozik, akár tanul, . . .  és köl
csönösen dicsértünk. Ő a szülő örömével, az édesapa büszkeségével, én a 
lelkész szeretetével. És a többi szülőről is elmondhatom: nagyon szeret
nek titeket. Büszkén is, boldogan is, örömmel is. Nem éreznek vesztesé
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get, mert nem gondolják: kiröpültök a házból, hogy hátat fordítotok 
nekik, azt hiszik, hogy gazdagabbak lettek most ebben az órában. Örül
hettek bizony, mert szeretnek a szülők, szeret a család. Szeret sok fiatal, 
aki itt van, s aki nincs itt, de ebben az órában ide gondol rátok. Szeret 
két gyülekezet.

Egy kicsit jelképes, szimbolikus az, ahogy mi most állunk itt az oltár 
előtt. A fasori gyülekezet, a fasori gyülekezet lelkésze, az egyházmegye 
esperese, püspökhelyettes most mint munkatárs és atyai jóbarát áll itt 
tanúként, mert szeret téged, vőlegény testvérem. Szerét a fasori gyüle
kezet. És szeret titeket a Deák téri gyülekezet is, öröm van ott is a pres
bitériumban is, hiszen édesapád, Erzsike, presbiterünk. S az egyik lelkész 
is örül, nagyon örül most, mert meg sem tudja mondani azt, hogy melyi- 
kőtöket szereti inkább. — Két gyülekezet, sok gyülekezeti tag most együtt 
örül veletek Örülhettek, mert a szeretet nagy öröm, érezni, megtapasztalni: 
szeretnek. És talán nem túlzás, Jézus igéjére alapított szó, ha azt 
mondom: örül az Isten is. Jézus nem szégyellt ilyen gyermeki módon 
beszélni, hogyha embernek öröme van, mert hazatalált, akkor öröm van 
a mennyben, örül az Isten is. Én úgy hiszem: örül az Isten is.

Igen, van okotok az örömre, ha a jelenben néztek körül, emberekre 
tekintetek, Istenre gondoltok.

Végül: van ok az örömre, ha a jövendőbe néztek, ha arra gondoltok, 
amit még egyikünk sem ismer. S talán ez a legmerészebb mondat! A 126. 
zsoltárt ti választottátok, a Filippi levél 4. fejezetének negyedik versét 
én, mert úgy éreztem, biztatásként ez is kell: ha örömről van szó, meg 
kell hirdetni ezt a bátor és merész apostoli mondatot: örüljetek minden
kor, ne csak most, ne csak ebben az órában, de mindig!

Hol él Pál apostol? Levegőben, felhők között, hogy ilyen szót mer 
mondani: „mindenkor”? Mi a titka ennek a különös mondatnak? Ott a 
titok nyitja egy szóban: „az Ürban!” Örüljetek mindenkor az Úrban. 
A jövőre csak így lehet nézni örömmel, mert különben ismeretlen vagy 
félelmetes ország az, hogy van benne egy ismerősünk, Aki miatt le
het a jövőre-tekintésünk is öröm. Nem azt hirdetem, hogy csupa nap
sugár a keresztyén ember élete. Azt sem, hogy rózsákon fogtok járni, de 
azt hiszem és vallom, hogy örömötök nem csak néhány órára, napra, 
hétre vagy hónapra szólhat, hanem állandó lehet. Állandó lehet, ha a 
titok kulcsát, nyitját is ismeritek: az Úrban. Öröm lehet a családi élet. 
Nem nehézségek nélküli és mégis örvendező.

Nem könnyű élet a lelkészi szolgálat útja, aki vállalkozik rá, aki 
járja, maga is tudja, nem könnyű élet a lelkész feleségének sem az élet
útja. Sokféle más probléma jelentkezik, mint minden más családi élet
ben, ahol úgyis vannak kérdések. Nem vagyunk urai az időnknek, ener
giánknak, az életünknek; valaki más az Urunk. És mégis azt mondom 
boldogan és örömmel: lehet a keresztyén lelkész családi élete valóban 
öröm. Ha az Úrban való élet az. És nem csupa eredmény, siker a lelkészi 
munka, sőt ellenkezőleg. Néha meg is keseredünk, hogy annyira hiába 
való szólni, úgysem hallgatnak ránk. És mégis boldogan vallom: öröm ez 
a szolgálat az Úrban.

Nagy az Isten, ha a múltat nézitek, lábnyomát észrevehetitek, van ok 
az örömre. Nagy az Isten, miatta, általa sokan szeretnek titeket, van ok 
az örömre. Nagy az Isten, hirdetem néktek a jövőre nézve, és ezért az is
meretlen jövő felé is van okotok az örömre.

Dr. Hafenscher Károly

498



A z igehirdető  m űhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP

Cs 8, 14—25

Már az ősegyház igehirdetésében is visszatérő gondolat volt az új éle
tet fenyegető veszedelmes kísértés: a m am m on szolgálata. Ez az, ami 
m egosztja a szívet, hogy azután egészen rabszolgaságba hajtsa. Ezért óv 
ezen a vasárnapon az óegyházi perikópa evangéliuma is (Mt 6, 24—34) a 
két úr szolgálatától, az epistola pedig (Gal 5, 26. 6, 10) a megosztott szívű 
keresztyénségtől.

Csak a Krisztusban való élet, a Lélek magvetésének kisarjadása óv
hatja meg a keresztyén embert és a keresztyén egyházakat e kísértések
től. Mai igénk is ebbe az irányba mutat. Amikor az egyház a világban  az 
evangéliummal szolgál, mindig ügyelnie kell, hogy a Lélek munkáját meg 
ne fojtsák a sokféle köntösben jelentkező simonia „kötelékei”. (23)

Prim um  nóbis . . .
Minden igehirdető célja, hogy felébressze és ébren tartsa a gyüleke

zet hitét. De ehhez egyúttal gondolatébresztőnek, a gyülekezetet megmoz- 
gatónak is kell lennie az igehirdetésnek. Csak ha „együtt gondolkodik” a 
gyülekezet lelkipásztorával, juthat el a közös hit élményéhez. Elmélke
désnek ma alig van helye szószékeinken. Annál nagyobb szükség van egy 
izgalmas, modern láthatatlan dialógusra, amelynek során a gyülekezet 
bátran mer kérdezni (a „Laikus-kérdések” népszerű rovatában e dialógus 
láthatóvá is válik, eleven gyülekezeti bibliaórákon pedig ugyancsak konk
retizálódhat!) —, a kérdéseket előzőleg alaposan végigondoló lelkész pe
dig bátran mer fe le letet  adni.

Csak ott nem merevedik meg — és hal el előbb-utóbb — a gyüleke
zeti élet, ahol ez a párbeszéd megvalósul. A feleletekre azonban fel kell 
készülnünk. Bengel tanácsa szerint először m agunknak kell „vennünk” 
az Igét, mert különben nem tudjuk „adni” a nyájnak sem.

Nézzünk szembe a k é r d é s e k k e l .

Magunkért vagy másokért?

A jeruzsálemi zsidókeresztyénség életének első nagy fejezete zárult 
le István diakónus megkövezésével. Az első keresztyén vértanúság Csel 
7) és az azt követő üldözés (8, 1—3) által ébreszti rá Isten az ő népét arra, 
hogy nem csak maga van a világban, nem ő az egyedüli letéteményese 
Isten ígéreteinek. A pünkösdi lélekáradás óta talán már tudatában volt 
ennek az ősgyülekezet, mégsem gyakorolta még a kívülállók felé. Most 
a „sanguis martyrum semen christianorum” lesz (Augustinus). A pergő 
események hatása alatt eszmél rá a keresztyénség, hogy nem  magáért, 
hanem  m ásokért kell élnie, nem „mennybe néző*’ eszkatologikus várako
zásra, hanem tanúskodó életre  hívta el az Úr. Most teljesül be a jézusi 
ígéret: „Lesztek nékem tanúim mind Jeruzsálemben, mind az egész Jú 
deábán és Samáriában, egészen a föld végső határáig (1, 8).” — Vajon mi,
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lelkipásztorok, nem zárkózunk-e „parókiánk” védett falai közé, ahelyett, 
hogy kint „a világban” tanúskodnánk arról, ami ránk bízatott?

Egyéni akció — vagy közegyházi feladat?

Fülöp  diakónus-evangélista (nem az apostolról van tehát szó, hanem 
a 6, 5 kk-ben megválasztott hét alamizsnaszedő egyikéről!) társa meg
gyilkolása után Samáriába ment. Extatikus-spirftualista egyénisége révén 
— amely négy prófétanő-leányában is öröklődött (21, 8—9), és amely a 
samáriai út után a járatlan gázai útra indította — nagy lelki megmozdu
lások középpontjába került. Olyan erővel szólt (6 a) és cselekedett (6 b— 
7), hogy tömegmozgalom alakult ki körülötte. Exorcizmus és gyógyítás 
kísérte sikhemi szolgálatát, úgyhogy az egész városban nagy volt az 
öröm (7—8), sőt a város vallási életének vezéregyénisége, Simon Mágus 
is általa tért és keresztelkedett meg (9—13).

Miért van szükség ilyen „áldott magvetés” után mintegy „közegy
házi” beavatkozásra? Hiszen perikopánk első versei amolyan ősegyházi 
„canonica visitatio”-ra engednek következtetni! Simon mágus történeté
től függetlenül itt egyfelől a pogánym isszió legalizálásának  vagyunk a 
történelmi tanúi, de másfelől a 16. vers alátámasztani látszik azt is, hogy 
a jeruzsálemi vezetőség hiányt és egyoldalúságot is talált Fülöp amúgy 
nagyhatású munkájában. A Szentlélek munkája — amelyet aztán ők kéz- 
rátétellel közvetítettek — még a csodáknál is fontosabb az apostolok sze
rint. — Mai Fülöpök, nem vesszük-e zokon, ha munkánkat a jeruzsálemi 
központ képviselőihez hasonló kritika éri? Tudunk-e akkor is jó szívvel 
továbbszolgálni, tudjuk-e egyéni szem pontjainkat alárendelni a közegy
ház érdekén ek?

Szemnek — vagy szívnek?

Ezzel a harmadik kérdéssel Simon mágus közismert története során 
jó szembenéznünk. Exegétáknak és egyháztörténészeknek sok gondot 
okozott a varázsló Simonnak nemcsak a személye, hanem az apostolokat 
felháborító kérésének az indítóoka is. (V. ö. K. P ieper: Die Simon-Ma- 
gus-Perikopa, 1911, R. W ilson: Simon, Sositheus and the Dead Sea 
Scrolls, Ztsch. f. Rel. u. Geistesgesch. 1957, L aké—Cadbury: The Begin- 
ning of Christianity, 1933). Ami Simon személyét illeti, akár samáriai 
zsidó, akár pogány származású gnosztikus volt — mindkét felfogásnak 
vannak hívei — varázslásai révén maga volt a „csodaerő”, a „nagy” a sa- 
máriaiak szemében. Több volt tehát egy varázslónál, több egy gnosztikus 
vallási vezetőnél: az emberré lett legfőbb istenségnek mondta magát! 
Fülöp hatására történt meglepő megkeresztelkedése és rövid keresztyén 
szereplése ellenére utóbb a samaritánusok — 150 körül — legfőbb isten
ségként tisztelték! Ezt az ugyancsak samáriai származású Justinus m ártír 
írja  (Apológiája 26. r, v. ö. E. H aenchen: Die Apostelgeschichte, 1961, 
253).

Mégis, mi lehetett az indítóoka szokatlan kérésének, amellyel Péter 
és János apostolokhoz fordult? Hiszen a hellenista misszióban — amely
nek képviselője Fülöp volt — ő is végigkövethette a Krisztus-hirdetés, 
csodatételek, beteggyógyítások, ördögűzések és a keresztség minden moz
zanatát, s a jeruzsálemi apostolok által kézrátétellel eszközölt Szentlélek 
vételének illetve továbbadásának lehetőségéből sem lett kizárva! Mivel 
azonban a felülről való erőben — talán éppen kétszívűsége miatt — nem 
részesült, azt hitte, hogy itt is varázslattal áll szemben, amelynek titkát 
minden áron meg akarta szerezni. Mert többre becsülte azt, amit a kíván-
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esi samáriai szem ek  látni akartak — hiszen ezek birtokolása tette őt 
„naggyá” közöttük — mintsem a szív elrejtett emberét, akit senki más, 
mint egyedül Isten ajándékozhat meg a Lélek ajándékával!

Mielőtt a szószékre állnánk, vessünk egy pillantást önmagunkba. 
Mentesek vagyunk a „simonia” történelemből ismert durva középkori bű
neitől —, de mentesek vagyunk-e attól a Simoni lelkülettől, amely a szív 
belső megtérése helyett a szemeknek: embereknek akarna tetszeni
(Gal 1, 10)?

. . .  deinde gregi!
Ha szembenéztünk ezekkel a kérdésekkel, próbáljuk meg most a 

v á l a s z o k a t  megfogalmazni.
Az ige alkalmazási lehetőségein végigtekintve, igehirdetési vázlat 

adása helyett most kivételesen inkább téte lekben  m egfogalm azva  próbá
lok meg feleletet adni arra, amire ebből az igeszakaszból én is feleletet 
kaptam.

1. Egyház és világ  konfrontálódása során csak a Szentlélek tudja a 
keresztyéneket helyes megoldáshoz segíteni. — Más külső körülmények 
jellemzők ránk, mint az első pogánymisszió egyházára, mégis: „evangé
liummal a világban” —  ez a mi helyzetünk is. A kettő feszültsége elke
rülhetetlen, sőt a Lélek nélkül át sem hidalható. Az egyház és világ prob
lematikája során jelentkező politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 
kérdésekben a Szentlélek által m egvilágosodott értelem  szava a döntő.

2. A csoda nem Isten jelenlétének feltétlen bizonyítéka: a Szentlélek  
vétele a csodánál is fontosabb. — Lehet, hogy az ősegyház samáriai 
missziója során még külső jelektől (nyelvekenszólás, extázis, stb.) tették 
függővé a Lélek kiáradásának bizonyítékát. Amióta azonban Pál apostol 
megfogalmazta, mik a Lélek gyümölcsei (Gál 5, 22—23), és a kegyelmi 
ajándékok legnagyobbikát a szeretetben  jelö lte  meg, (1 Kor 13). tudjuk, 
hogy nem külső, szem számára látható, hanem mély, belső ajándék a Lé
lek teljessége.

3. Az egyház m issziói m unkáján  csak akkor van áldás, ha az fed d 
hetetlen. — Ma nem a középkori értelemben vett „simonia” kísérti az 
egyházat, hanem az az érdekközösség, amellyel a keresztyénség sok szá
zadon át összenőtt a nyugati civilizációval. Ez gátolja sokszor ma is misz- 
szióját és rontja le hitelét. Anyagi és szellemi megkötözöttségekből egya
ránt meg kell szabadulnia az egyháznak.

4. Belső teológiai kontroll és közegyházi szempont érvényesítése nél
kül partizánszerű és partikuláris marad minden missziói fáradozás. — 
Vannak ma is gyülekezetek, amelyek csak a helyi szempontokat tartják 
szem előtt és ellenségesen fogadnak a „magasabb” helyről jött minden 
intézkedést. Ne feledjük, hogy az apostolok kiküldése nemcsak kontroll, 
hanem egyúttal a legalizálás jellegével is bírt. Mindkettőre szükség van 
ma is.

5. Nem mehetünk m esszebbre, míg nem megyünk m élyebbre!  — 
Puszta lelkesedés nem teremt gyülekezetei, hanem csak a Szentlélek fe
gyelme és a hit engedelmessége. Látványos külsőségek helyett egyre 
inkább a lélek mélységei, a mennyiség káprázata helyett mindinkább a 
minőség szempontjai lesznek fontosak.

6. A ham is tanítás leleplezése kötelessége az egyház felelős vezetői
nek. — A történelem folyamán sokszor volt szükség a Péter apostoléhoz 
hasonló kemény szavakra. Bármilyen formában történjék is, a hitvalló 
egyház kontrolljára — gondoljunk a DC veszélyeire — mindig szüksége 
van a keresztyénségnek.
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7. Igaz belső m egtérés nélkül nem lehet áldás senki keresztyén éle
tén. — Anániás és Saphira esete éppúgy, mint Simon mágusé azt bizo
nyítja, hogy „senki sem szolgálhat két úrnak”. Nem a „simonmágusok” 
látványos „csodaerejéből”, hanem az apostolok és mártírok odaszánt 
életű, csendes magvetéséből lesz egykor gazdag aratás.

Dr. Fabiny Tibor

Laikus kérdések és szempontok Cs 8 14—24

Bevette az igét, de még nem nyert Szentleiket? A Szentlélek vételén 
talán olyan generális átalakulást értettek, mint a metodisták a megtéré
sen, hitre jutáson, döntésen? (27b) — Mik voltak a jelek és csodák az 
apostolok működésében, ami felkeltette Simon érdeklődését, s a hatalom, 
amit meg akart vásárolni? Miben állt az apostolok „isteni mestersége”? 
Ördögi mesterség: mennyire veheti komolyan ezt a 20. század embere? 
Naiv, értetien vagy gonosz ember volt-e Simon? Nem ártana hallani nem
csak az ókor és középkor mágiáiról, hanem korszakunk okkult tudomá
nyáról: spiritizmus, szellemidézés, horoszkóp, babona. (27b) — Hol a he
lye és határa a hipnózisnak? Világosan el kellene különíteni ezektől a 
keresztyén hit transzcendens vonatkozását. (27b) — A pénz milyen sze
repre jogosult az egyház életében? — Szentlélek: nehezen képzelhető el 
személynek, inkább Isten hatásának. Könyörgéssel megidézhető a Szent
lélek, nem kizárólag az ige és a szentségek közvetítik? Mit tanít egyhá
zunk a kézrátétel és az apostoli successio tekintetében? (27b) — Miért 
van ebben az igében a Szentlélek vétele külön cselekményhez kötve, s ez 
a külön cselekmény még egy varázsló érdeklődését is felkeltheti? (4a) 
— Itt a keresztség megelőzi a Szentlélek ajándékát: nem kell-e ezzel kap
csolatban a még napjainkban is sokat vitatott gyermekkeresztség kérdé
sét felvetnünk? Évszázadok során hol veszett el a kézrátétel jelentősége? 
Szektások még ma is gyakorolják a kézrátételes gyógyítási kísérletet: he
lyesen cselekszenek-e? (4a) — Egyszerű hívek között is vannak napjaink
ban rajongók, elvakultak, demagógok, Simonhoz hasonlóan veszélyes 
elveket vallók. Simon mágusnak valószínűleg fogalma sem volt arról, ki
csoda a Szentlélek, csak a hatást figyelte meg. Mit akart volna ő a Szent
lélekkel? Krisztushoz téríteni általa az embereket? Ha ma az egyházban 
beszélünk a Szentiélekről, el kell oszlatni a félreértéseket, minden misz
tikus és babonás képzetet és a Szentlélek Isten valóságáról, munkájáról, 
ajándékairól tanítanunk. (4a)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. v a s á r n a p

Gal 2, 16—20
A Galáciai levél az egyházban

A Galáciai levél Pál apostol szenvedélyes hangú harcos levele. Az 
evangélium tisztaságáért küzd benne. Szerinte csak akkor hatékony az 
evangélium hirdetése, ha minden emberi tekintélyt meghaladó jelentősé
gét komolyan vesszük. Az evangélium tartalma Jézus Krisztus, Istennek a 
bűnös embert megigazító munkája. Ez a munka elvégeztetett. Nem szo
rul kiegészítésre. Ha Isten megigazító munkája és az ember valláserkölcsi 
erőfeszítései között nem látjuk a minőségi különbséget, ha a kettőt össze
keverjük — más evangéliumot hirdetünk. A más evangélium megrontja
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az egyházat. A romlás erkölcsi vonatkozásban is jelentkezik. Ítélkezővé, 
elkülönülővé, önigazzá válik az egyház. Az ilyen egyház önkényesen re
keszt ki közösségéből olyan embereket, akiket az evangélium odahívott. 
Eltorlaszolja az evangélium útját. Magábazárt szektává válik. Megköze
líthetetlen és maga sem tudja az embereket megközelíteni. Ez ellen száll 
síkra a pogányok apostola.

A Galáciai levél minden időben arra segíti az egyházat, hogy benne 
az evangélium „tisztán és igazán” hirdettessék. Csak a bűnös em bert 
megigazító, az önigazt elzárkózásából kiszabadító, az ítélkezőt szolgáló 
szeretetre késztet evangélium  a tiszta evangélium.

Nagy segítséget nyújtott ez a levél Luthernek  a pápai tekintély ellen 
folytatott küzdelmében. Káldy Zoltán újszövetségi bevezetésében rámu
tat, hogy milyen nagy szerepet töltött be a ném et hitvalló egyház küzdel
mei idején. M inket 1956 körül figyelmeztetett: „A szabadságban, amelyre 
minket Krisztus megszabadított, álljatok meg.” (5,1). Arra biztatott, hogy 
járjuk bátran és bizalommal az egyház megtalált útját a szocialista tár
sadalmi renden belül és ne zavartassuk magunkat emberi tekintélyek
től.

Ökuménikus szolgálatunkban különösen 1963-ban, a LVSZ H elsinki
ben  tartott nagygyűlése alkalmával figyelhettünk a Galáciai levél taní
tására. Érdemes egyfiázunk hozzászólását újra elolvasni a megigazulásról 
szóló tanítás aktualitásáról (LP 1963, 7—8. sz.). A Galáciai levél tartalmát 
összefoglaló szakasz befejező mondata a következőket állapítja meg: 
„Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk, mindnyájan Isten fiai a hit ál
tal, úgy, hogy nincs különbség zsidó és görög, szolga és szabad, férfi és nő 
között. (3,23—28). A kegyes elzárkózás etiká jával szem beállítja a szolgáló 
szeretetre felszabadító kegyelem  etiká ját  (5,13 kk).”

A Galáciai levél egyháztörténeti szerepét azért jó szemmel tartanunk, 
mert a levél üzenetét világtávlatba állítja. Krisztus minden emberért 
adta áldozatul magát — értem is. Ez a helyes sorrend és nem a fordított
ja. Egyházunk említett hozzászólása is felhívja figyelmünket: „Az indivi
dualizált m egigazulástan szűk köréből ki ke ll em elkednünk arra a világ- 
tá vlatra, hogy Krisztus igazságából életet adó megígazulás le t t . minden  
em ber szám ára.” (LP 1963. 440. o.)

Textusunk helye a Galáciai levélben

Textusunkban tér rá az apostol a Galáciai levél nagy témájának 
megszólaltatására: Isten előtt egyedül Jézus Krisztus igazítja meg éle
tünket, amikor az evangélium befogadása által hitre juttat. Ez a hit 
igazol egyedül Isten színe előtt és nem vallás-erkölcsi erőkifejtésünk, a 
törvény cselekedetei. Amikor hitben élünk, meghal önigaz, elkülönülő 
énünk. Krisztus veszi át az uralmat. Ö él bennünk. Benne pedig nincs 
elkülönülés. Amíg testben élünk, amíg a teljesség, a feltámadás idejéhez 
el nem érünk, addig a régi én megpróbál talpra állni, uralomra jutni. 
Nincs tőle nyugtunk. De abban a tudatban küzdhetünk ellene, hogy 
„nincs ereje már, reá ítélet vár”.

Ennek a témának megszólaltatásához egy beszédes példa megemlí
tésével érkezik meg az apostol. Péter kétkulacsos, képmutató magatar
tását volt kénytelen leleplezni egy alkalommal Antiókhiában. Péter a 
Krisztusban nyert szabadsággal vállalta a testvériséget az egészen más 
történelmi, vallási hagyományok hátteréből jövő antiókhiai keresztyé
nekkel. Együtt evett velük. De amikor jeruzsálemi zsidó-keresztyének 
jelentek meg a gyülekezetben, elhúzódott. Alakoskodni kezdett. Ítélkező
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vé vált. Mit szégyellt? Azt a szabadságot, amelyre Krisztus őt is megsza
badította. Ez indokolta Pál határozott fellépését. A továbbiakat nem be
széli el Pál, de fellépése következtében nyilván rendeződött a helyzet.

Az eset elbeszélésével biztatni és figyelmeztetni akar. Biztat: az evan
gélium hatalmas erő. Egy apostol botlásait is helyre tudja hozni. (Péter 
életében nem először történt!) Figyelm eztet: ne emberi tekintélyhez, ha
nem az evangéliumhoz kössük magunkat.

Rámutat azonban Péter képmutató magatartásának gyökerére, az ön
igazolásra is. Ez ellen nem szűnhet meg a küzdelem. Ezért fejti ki élesen 
a következőkben a hitből való és a törvény cselekedeteiből származó 
igazság közötti különbséget.

Miről prédikáljunk?

Hogyan válik a keresztyén ember élete az emberek között áldotta és 
áldássá? Hogyan lehetek igazán boldog és másokat is boldogító? Hogyan 
válik az egyház jelenléte az emberi társadalomban gyümölcsöző, szolgáló 
jelenlétté? — Ezekre a kérdésekre ad Pál apostol választ nemcsak a ga- 
láciabelieknek, hanem nekünk is. Válasza rövid: hit által. Vagy ahogyan 
Luther újra kimondotta: egyedül hit által. Ezt kell a galáciabeliekn ek és 
nekünk is újra m egértenünk.

1. Mit jelent hinni? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus személye és
munkája fölébe nő gondjaimnak, erőtlenségemnek, vétkeimnek és bű
nömnek. Azt jelenti, hogy rá tekintek, kinyújtom feléje kezem. Azt je 
lenti, hogy hallgatok szavára, figyelmemet az evangéliumra összpontosí
tom. Ö áldja meg és ő teszi áldássá mások számára életemet, mert ő az 
egész emberiség gondját magára vette. Elhordozta Isten ítéletét. Általa 
lesz Isten a mi Atyánk és erős várunk. Egyedül általa állhatok meg Isten 
színe előtt. Ezért mondja az apostol a megigazító hitről, hogy az nem 
akármilyen hit, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Hit által azt is je 
lenti: Jézus Krisztus által.

2. Mi történ ik a hit áltál?  Amikor az evangélium megszólal, amikor 
hitre jutok, amikor nagyra nő Jézus életemben, mindig történik valami 
velem is. Az történik, hogy Isten szeretetének fényében megnyílik sze
mem. Ebben a fényben másképp látom Istent, embertársamat és maga
mat. Eddig én-központú ember voltam. A magam igazát kerestem. Csak 
magammal törődtem. De labirintusba jutott életem. Most életem eddigi 
labirintusa összeomlik. Szabaddá válók Isten és embertársaim számára. 
(Bonhoeffer: Ethik). Ezt a történést nevezi Pál apostol megigazulásnak. 
Luther egy alkalommal így írja  le a megigazulást: Isten lerombolja amit 
mi felépítünk és felépíti amit mi lerombolunk (Magnificat). Pál hozzá
fűzi még: mindez nem a törvény cselekedeteiből történik.

3. Miért nem  a törvény cselekedeteiből?  A törvény cselekedete azt je 
lenti. hogy Jézus Krisztus személyét és munkáját nem látom elég nagy
nak. Nem értem kereszten kimondott hatalmas szavát: Elvégeztetett. 
Ügy gondolom, valamivel ki kell egészítenem amit ő tett. Én akarok ne
ki tanácsokat adni. Én akarom őt megmenteni, ahelyett hogy ő mentene 
meg engem. Én akarom vele a világot megajándékozni, ahelyett, hogy 
hagynám, hogy megváltoztassa, megigazítsa életemet s engem adjon aján
dékul. Ebben a görcsös erőlködésben megkeseredett, ítélkező emberré 
válók. Teherré lesz számomra a vallás és vallásosságommal terhes em
berré válók mások számára is. Állandó kísértésünk, hogy a hitet és a mi
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görcsös vallási és erkölcsi erőfeszítésünket — a törvény cselekedeteit — 
összekeverjük, azonosnak vesszük.

4. Hogyan szabadulhatunk meg a törvényeskedésnek ettől az á tk á 
tól? Úgy, hogy Jézus Krisztus meghalt miérettünk, magára vette az át
kot Úgy, hogy őt Isten feltámasztotta és él. Él, nem csak az Atyának 
jobbján, hanem pünkösd óta, a Szentlélek munkája által él a mi szí
vünkben is, a világnak éppen azon a pontján, ahol a legtöbb ellenállást, 
a legnagyobb zűrzavart tapasztalta. Nagyobb a mi szívünknél. Erősebb 
önigaz életünknél. Erről tesz bizonyságot Pál, amikor ezt mondja: Krisz
tussal együtt megfeszíttettem. Elek többé, de nem én, hanem él ben
nem a Krisztus.

5. Mindez nem csak az egyes keresztyén  em berre, hanem  az egész 
keresztyén egyházra is vonatkozik. Jézus szeretete nagyobb az egyházat 
szüntelen kísértő önigazolásnál. Az önigaz, önmaga megtartásával elfog
lalt én-központú egyház süllyed, mint Péter a tenger habjai között. Elkü
lönülésével, a maga fontossága állandó hangoztatásával nem tudja meg
tartani magát. Nem érzik benne otthon magukat az emberek és ő sem 
találja fel magát az emberek között. Ez történt Antiókihiában Péter tör- 
vényeskedő viselkedése nyomán. Ez kísértett Galáciában és kísért közöt
tünk is szüntelen. De éppen ezt az egyházat szólítja meg Krisztus az 
evangélium szavával. Ez készteti arra, hogy a mélységből végre hozzá 
kiáltson: Uram könyörülj rajtam ! Ö a megmentő és nem a mi görcsös 
erőlködésünk. Ő a mi igazságunk és nem az a sok minden amivel létjogo
sultságunkat igazolni akarjuk. Ő számolja fel önigazságunkat, magunk
ba zárkózó rabságunkat. Ö az áldás maga, aki meg tud áldani ás áldás
sá tud tenni. Á ltala válik  gyüm ölcsözővé és szolgálóvá az egyház je 
len léte az em beri társadalom ban. Talán ezért került oly sok evangélikus 
templom oltárára az önigazságában alásüllyedő Pétert kezével felemelő 
és megtartó Jézust ábrázoló oltárkép.

Benczúr László

Laikus kérdések és szempontok Gal 2,(16—19)20-hoz
Ki akar ma megigazulni a törvény cselekedeteiből? Egyáltalán mit 

jelent ez a kifejezés: a törvény cselekedeteiből? Nem éppen arra kelle
ne biztatni, hogy jobban törekedjünk arra, amit a parancsolatok elénk 
szabnak? (7) — Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus? 
Szó lehet ilyesmiről realitásként ezen a világon? Vagy ez azt az egy
szerűbb dolgot jelenti, amit a 20. vers második fele mond: Hiszek a Jé 
zus Krisztusban, míg a világon élek? A római katolikusoknál és a szekták
nál nem éppen az bizonyult-e hatékonyabbnak ami ellen itt Pál apostol 
hadakozik? A hit által való megigazulás biblikus, de gyakorlatilag nem 
másodrendű dolog-e a cselekedetek hatékonyságával szemben? (7) — A 
17. 18. 19. versek jelenlegi formájukban homályosak és rejtvényszerűek. 
A 19. verset így értem: Hiszek a Jézus Krisztusban és ha ennek megfe
lelően Neki is élek, nem kell kínlódnom a törvénnyel, nem annak élek 
és nem magamnak. Mi különbség van egy „meg nem igazult” rendes 
ember között és egy megigazult között? (7) Az egész alapige értelmét 
ebben látom: Krisztus szeretett engem és magát adta értem. Ezért amíg a 
világon élek, hiszek Benne. Ebben a hitben, azaz Krisztusban élek. Ez ki
zárja az érdemszerzést, képmutatást és kétségbeesést egyaránt. (7) — A 
törvény cselekedete kizárólag az Ótestamentum törvényeire vonatkozik? 
Mi lesz a' Krisztust nem ismerőkkel? Ők egyáltalán nem igazulhatnak 
meg? Miért vetődik fel, hogy Krisztus a bűn szolgája lehet-e? Mire vo

505



natkoztatja az apostol ezt: „amit elrontottam (vagy lerontottam), újra fel
építem”? (30) — Ugyan, ki izgatja magát a megigazulással vagy a tör
vény szerinti cselekedetekkel? Az ember kísértése, hogy Krisztushoz 
kapcsoltnak higgye magát, és ezzel felmentse magát az emberi normák 
és felelősség-vállalások rendje alól, mert hiszen: a „törvénynek meghal
tam”. A nyíltan önző ember sokszor következetesebben éli meg a maga 
törvényét, mint mi. Egy dolog legyen világos: mi nem törvény alatt va
gyunk, hanem Istenfiak, szabadok lettünk! De, hogy tartjuk-e a kapcso
lódást Jézushoz, hogy tényleg örököljük-e az igazi emberi életet, az éppen 
a mostani életfolytatásunkon látszik meg. Hogy ván-e hitünk, mely már 
e testben Krisztushoz kapcsol (20. vers!) azt a Krisztus-szeretetünk fény
lő cselekedetei mutatják. Hogy keresztre feszítettem-e önző beállítottsá
gomat, azt szívem indulatai teszik lemérhetővé. Igénk a magát megtaga
dó, szeretet útját kereső, Isten felé forduló embernek éppen azt mondja, 
hogy a keresztyén élet nem lehet póz, vagyis nem lehet egy újabb, ma- 
gunk-alkotta élettörvény, mert: ha újra felépítem azt, amit lerontottam, 
önmagamat teszem bűnössé! Krisztus feloldozta magát értem, mert más 
megoldás nem volt, hogy igaz ember legyek. Ne törődjünk többé ma
gunkkal, hanem olyan erősen kapcsolódjunk Hozzá, ahogy eddig saját 
önzésünk, becsvágyunk és félelmünk rabjai tudtunk lenni! (30) — Melyi
künk jelentheti ki önmagáról a súlyos vallomást: „Él bennem a Krisz
tus!”? Bennem ez csak egy kiáltás még: „Bár élne bennem a Krisztus!" 
Ez a szándék és ha a hit tartásával igyekezem járni a világot, ez átsegít 
emberségesebb életre. Egy kérés ismétlődik bennem szüntelen: „Adj 
Uram, hitet!” — Úgy gondolom, hogy aki azt kockáztatja magáról meg
állapítani, hogy már megközelítettem „hitben élni”, az is nagyon-nagyon 
mérlegelje napjait ébredéskor és nyugovóra téréskor. (30)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP

Ef 4,11—16

„Textusunk az egyházban levő különféle és sokszínű szolgálati ágak
ról szól és arról, hogy ezek hogyan vesznek részt az egyház építő mun
kájában” (H. J. Iwand: Predigt-Meditationen, 19642, 23. o.). így is meg 
lehet fogalmazni a szakasz mondanivalóját. Nem szabad azonban elfeled
kezni a háttérről, arról a történeti helyzetről, amelyből és amelyben a le
vélíró szól. S ez: a gnósztikus tévtanítások képviselőivel való harc, vitat
kozás. Helyesen állapítja meg Conzelmann (NTD 8, 1968., 79. o.), hogy 
a meglehetősen bonyolult fogalmazás mögött valami egészen egyszerű 
dolog van: A helyes egyházi magatartás a gnósztikus rajongással ellen
tétben.

Szakaszunk értelemszerűen a 7. vershez kapcsolódik. Ott arról van 
szó, hogy Krisztus az egyház ura mindegyikünknek ajándékokat adott. 
A 11. v. szerint pedig egyeseket apostolul, másokat prófétákul, evangélis
tákul, pásztorokul és tanítókul adott. Ezek a szolgálati ágak tehát a ján 
dékok, Krisztus adománya gyülekezetének. De hozzátehetjük: ajándék 
maga a szolgálat lehetősége is. Nem különböző tisztségek, hivatalok szer
vezéséről és alapításáról van tehát szó, hanem ajándékokról (edóken), 
arról, amit Krisztus nekünk adott.

Az első gyülekezetekben nem voltak szigorúan elhatárolva ezek a
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szolgálati ágak és területek, mégis m egkülönböztették  őket. Az apostolok 
és evangélistáknál valószínűleg nem Jézus tizenkét tanítványára kell 
gondolni, hanem olyan gyülekezeti szolgálattevőkre, akik az igehirdetés
ben tevékenykednek s nyilván nemcsak egy gyülekezeten belül, hanem 
szélesebb körben is. A mindjárt második helyen említett próféták azok, 
akik „az igehirdetésnek a gyülekezet jelenlegi helyzetére való időszerű 
alkalmazását végzik” (E. Kásemann, Exegetische Versuche und Besinnun- 
gen, I., 1964. 288. o.). E „prófétálás tehát nem jóslás, hanem a prédiká
ció aktualizálása, az a fontos szolgálat, aminek Pál olyan nagy hangsúlyt 
ad 1. Kor 14-ben” (V. ö. Káldy Zoltán, A prófétai szó, Evangélikus Élet, 
1969. é. 21. sz.). — A pásztorok és tanítók végül a gyülekezet vezetői és 
„teológusai”.

Krisztus kegyelme tehát (7. v.) a szolgálatokra hív fel és képesít. 
Krisztus je len léte  gyülekezetében éppen e szolgálatok gazdag sokfélesé
gében nyilvánul meg. „Krisztus embereket ad, akik szolgálnak” (Káse
mann, i. m.) Itt is újra hangsúlyozzuk: nem hivatalok alapításáról van 
szó, hanem emberekről, akiket képességekkel ruház fel és a szolgálat 
végzésére indít Uruk.

Mindezeknek a rész-szolgálatoknak a célja, feladata: az egész gyüle
kezet felkész ítése  a szolgálat munkájára (eisz ergon diakóniasz). A gyüle
kezet „általános mozgósítása ez” (Kásemann), ahol senki sem felesleges és 
mindenkire szükség van. A hangsúly egyrészt az összességen van: senki 
sem vonhatja ki magát az egyház diakóniai életformájában való járás, 
a konkrét tettekben is megnyilvánuló életfolytatás kötelezettsége alól. 
Másrészt a hangsúly a gyülekezet „mozgósításának” ezen az irányán van: 
diakóniáról van szó, a fogalom teljes Ut-i értelmében. Ennek a fogalom
nak a tartalma az agapé, a sajátos keresztyén tartalommal megtöltött 
szeretet, amit kétszer is (15. és 16. v.) nagy nyomatékkai említ a levél
író. A szeretet ebben az összefüggésben azt is jelenti, „a másik emberre 
úgy nézni, mint akiért Krisztus meghalt" (Iwand, i. m.). Vagyis úgy, 
mint aki Isten számára végtelen érték, bárki legyen is az.

A szolgálatra felkészülő gyülekezetét a test ismert (I. Kor. 12) képé
vel szemlélteti a levélíró. A hangsúly itt egyfelől azon van, hogy a 
„szentek”, vagyis a keresztyének Krisztus teste, ö  a fej, tehát az, aki életet 
ad a testnek, külön külön és együtt minden egyes tagjának is, aki irá
nyítja, vezeti ezt a testet. Krisztus jelen van gyülekezetében, ez ennek az 
apostoli tanításnak a nagy örömüzenete. Másrészt az egyház Krisztus 
teste. Vagyis megjelenése, megvalósulása, szerszáma ebben a világban, az 
emberi életben. Amikor a mi szolgálatunkról van szó, akkor tulajdonkép
pen a Krisztus az igazi, egyetlen diakonosz, aki bennünk és általunk 
szolgálni akar minden embernek. Az ajándékokat, amikről föntebb szó 
volt, nem öncélúi adta, hanem éppen a gyülekezet felkészítésére, arra, 
hogy alkalmas eszköze legyen Urának akkor, amikor Isten szeretetét 
akarja szétárasztani a világba.

Ennek a krisztustest-gyülekezetnek egyik fontos jellemvonása az, 
hogy épül, n öveked ik, fe jlőd ik . Nincsen „készen”, nem befejezett, nem 
lezárt intézmény, szervezet, épület. Épülőfélben van, állandóan előre 
tart, úton van egy cél felé. Ez a szüntelen mozgás döntő jellemvonása 
Isten népének. Ilyen értelemben „vándorok” : menetelnek, mint követek, 
akikre a jó hírt rábízták, mint akikre sürgős feladatok várnak. Minden 
megmerevedés, megtorpanás, habozás és kételkedés, tétlenkedés és rest
ség összeférhetetlen Krisztus testével, az élő gyülekezettel. A növekvő, 
fejlődő, épülő egyház nem lehet egyhelyben topogó, visszatekintgető, té
továzó.

507



Itt is megfigyelhetünk egy kettősséget. Egy felől már egybeforrot
tunk Krisztussal, mint az ő teste. Másfelől azonban tovább kell növe
kednünk  „eis metrón hélikiasz tou plérómatosz tou Chrisztou". A mondat 
nyilván azt akarja kifejezni: úgy lesz a gyülekezet igazán nagykorú — az 
ellentét a 14. v-ben található „népios” : kiskorú, gyerekes, tudatlan, balga 
— ha egyre inkább megtelik Krisztussal, vagyis az ő leikével, egyre in
kább akarata irányítása alá kerül. Így lesz „egész férfivá”, egész emberré 
(eis andra teleion) az egész test, vagyis a fő, Krisztus és a keresztyének 
együtt.

A növelés — és nevelés — az építés és összefűzés, egybeszerkesztés 
munkáját maga Krisztus végzi (15—16. v.), de ismét a tagok, a test ré
szei, tehát magának a testnek a bevonásával. Még pedig a szeretet és az 
igazság egyidejű érvényesítésével. A szeretet, az agapé kapcsolja össze a 
test tagjait a szolgálatban és a szolgálatra. így építi Krisztus önmagát, egy
házát — egyháza, mint szerszáma által. Nem nélkülünk, hanem általunk 
munkálkodik, úgy, hogy szüntelen igénybe vesz és felhasznál mindnyá
junkat.

A kép az ellen tétének  hátterén válik teljessé és plasztikussá. S ez 
az ellentét — a levélíró korában és helyzetében, illetőleg az efezusi gyü
lekezet esetében — a gnósztikus tévtanílók, rajon gók  irányzata. Ezt az 
ellentétet is színes és olvasói számára közérthető képekkel, hasonla
tokkal szemlélteti a levélíró. Egyik kép a kormányavesztett hajó, ami a 
hullámok, a tenger kénye-kedvére kiszolgáltatott játékszere, — a Föld
közi-tenger melléke lakóinak mindennapos, és félelmetes kép. A szirtes 
görög szigettengeren az ilyen kormányozhatatlan hajó a gyors és biztos 
pusztulás martaléka. — A másik kép a szerencsejáték — kockajáték 
(kybeia) — képe Ez sem ismeretlen az olvasók előtt. Forgandó szeren
cse, de számító emberi hamisság is benne volt ebben a játékban, ahol a 
játékos maga is játékszerré s előbb utóbb kifosztottá vált.

Kép nélkül szólva: a gnósztikusok felfuvalkodott, maguk „ismereté
ben” elbizakodott, önző emberek voltak, akik csak maguknak éltek, a 
„gonosz” világtól elkülönültek, megvetették a „testet”. Befelé fordult 
éietük gyümölcstelen, haszontalan, pontosan ellentéte a szeretetben szol
gáló, tevékeny, a felebarát felé nyitott életnek, — Krisztus-teste, gyüle
kezet életformájának, a diakóniának. Valóban olyan a gnósztikusok élete, 
mint a céltalanul hányódó hajóroncs, mint a szerencsejátékban kétség és 
remény közt vergődő játékos. Milyen más a Krisztusban és Krisztus 
által épülő s éppen ezért mindenki számára hasznos gyülekezet képe!

*

A préd ikáción ak  nagy hangsúlyt kell tenni arra, hogy a gyülekezet
ben, a ma élő gyülekezetben is, minden Krisztus ajándéka. De azonnal 
fel kell vetni a kérdést: megbecsüljük-e a szolgálat lehetőségét és alkal
mait, ahelyett, hogy sopánkodunk az egyház állítólag beszűkült „élet
tere” miatt. Érvényes az az igazság, amit a magyar protestantizmus egyik 
prófétalelkű vezetője a mi időnkben kimondott: az egyháznak annyi tere 
van, amennyit ki tud tölteni az evangéliummal. Tegyük mindjárt hozzá: 
szolgálatával, diakóniájával.

Megbecsüli-e a ma élő gyülekezet a neki ajándékozott lelki vezetőket, 
akik a prófétai szolgálatot végzik, abban az értelemben, ahogyan fentebb 
rámutattunk. (Itt külön nyomatékkai ismét utalunk Káldy Zoltán már 
idézett cikkére)."Tudjuk-e, hogy minden aján dék  haszonra adatik  Isten 
népének, vagyis arra, hogy szeretetben szolgáljunk vele.
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Minden igehirdető, pásztori, tanító szolgálatunkat azon kell lemérni: 
felkészíti-e a ma élő gyülekezetét arra, hogy a diakónia munkáját végez
ze abban a társadalomban, ebben a mi népünkben, ahol él.

Fel kell vetni a kérdést: tisztában vagyunk-e azzal, hogy a gyülekezet 
s az egyes keresztyén is szüntelen növekedőben , épülőben  van? A hitben, 
Krisztus ismeretében s az ebből folyó gyakorlati következményekben. 
A perfekcionizmus, ez a modern gnószticizmus, kísértése mindig újra 
felbukkan: késznek befejezettnek, tökéletesnek vélik magukat a „hivők”, 
s megvetik a nemhivőket. Meg kell vizsgálni: m iféle  téves tanítások szele 
ingatja meg néha ma is a gyülekezeteket? Például az, hogy „keresztyén 
ember nem politizál”, vagy hogy a társadalmi kérdések, világproblémák 
nem a szószékre valók? A kegyes önzés, világtól visszahúzódás nemcsak 
a kétezer év előtti tévelygőket vezette félre.

Mennyire jutottunk már el az érettség útján? S mennyi még az értet
lenség a gyülekezetekben? Nagykorú gyülekezet a nagykorú világban, 
ez a cél, amire törekednünk kell. S ez csak úgy lehetséges, ha a gyüleke
zet szüntelen tanul, fejlődik, nyitott szemmel és nyitott szívvel jár-kel a 
világban az emberek között, figyel azokra a kérdésekre, amik ennek a 
mi társadalmunknak és az emberiségnek is a kérdései. A nagykorúság 
felé haladó gyülekezet nem elégedhet meg ősöktől örökölt egyébként bár
mily tisztes hagyományokkal. Az élet új feladatokat támaszt s új kér
dések új feleleteket várnak. Bizonyosak lehetünk, hogy a szolgálatban 
Urunk előttünk jár, de nekünk fel kell nőnünk hozzá.

Szolgálatunk tartalma a szeretet. Ez építi a gyülekezetei Krisztus tes
tévé — s ez állandó folyamat! — s ez által válik a szó legjobb értelmé
ben építő tényezővé a gyülekezet, az egyes keresztyén is a világban, a 
társadalomban. S ez a szeretet mindig konkrét. Megkeresi és megtalálja 
a feladatait. A ma élő gyülekezet is megtalálja, ha Urára figyelő engedel
mes szívvel járja  a szüntelen tanulás, az alázatos növekedés útját. Nem 
feledve, hogy a növökedés útja a szolgálatban vezet.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Ef 4,11—17-hez

Pál apostol differenciált a különböző adományok között: a külön
böző tálentumokkal megáldott szolgálattevők Istentől küldetését védte 
az értéktelenekkel szemben, talán amolyan „kis kapacitásúak” védelmét 
jelenthette ez? Miért tesz Pál apostol a felsorolásában különbséget „apos
tol”, „evangélista” stb. között? „Eljutunk az érett férfiúságra” — el le- 
het-e jutnia a csúcsra minden gyülekezeti tagnak, minden embernek? 
(32) Kik voltak az apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és ta
nítók? Milyen szolgálatok felelnek meg ezeknek a régi tisztségeknek a 
mai gyülekezetben? Vagy Isten ma más szolgálati formákat rendelt? (8) 
Ellentmondásosnak érzem, hogy Isten ennyi tisztség által munkálja 
egyháza egységét. Nem jobban biztosítaná az egységet az, ha mint pél
dául a katolikus egyházban lenne a hit dolgaiban egy megfellebbezhe
tetlen tekintély, a pápa? Az ellentmondásnak a megoldását abban látom, 
hogy a különböző szolgálatok forrása és célja Jézus Krisztus. Azt kellene 
megtalálni, hogy mi Jézus Krisztusban a lényeg, amely a szolgálatnak és 
az egyház egységének ma is az alapja. Valaki talán az önfeláldozó, szol
gáló szeretetre gondolhatna, más úgy érzi, hogy ezen a ponton hiba van, 
az egyház ma sem erre helyezi a hangsúlyt, hanem a tanításra, dogmák
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ra, vagy a külső kegyességi formákra stb. (8) Mikor teljesedik be Isten 
népe egységének ez az ígérete: már itt e földi egyházban, vagy csak ak
kor, amikor Jézus Krisztus újra visszajön? Szerintem ennek az egység
nek a megvalósulásában már itt reménykedhetünk, azért mindent meg 
kell tennünk, hogy e megvalósulás eszközei lehessünk. Ha igyekszünk 
megkeresni emberi okoskodásoktól függetlenül az evangélium lényegét, s 
engedjük életünkben megvalósulni azt az életet, amit Jézus Krisztus élt 
földi életében. Más valaki: ezt a tökéletes új életet itt e földön nem ér
hetjük el, azért beszél az ige állandó növekedésről, s ez azt is jelenti, 
hogy a tökéletes egységet és teljességet csak akkor érjük el, amikor visz- 
szatérő Urunkkal találkozunk. (8)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

3 Móz 19,1—3. 11—18 

A textushoz

A kijelölt szakasz az ún. „Szentség Könyvéből” való és annak teoló
giai csúcspontja. A „Szentség Könyve” 3 Mózes 17—26. fejezeteit foglal
ja  magában. Rendelkezései átfogják Izrael életének egészét azzal a pre
ventív céllal, hogy a népet megőrizzék pogány szokások és eszmék 
beszűrődésétől. Jahve az egyetlen Isten. Ebből következik, hogy Izrael 
mindenestül Jahvehoz és az ő akaratához van kötve. Kizárólag az ő tu
lajdona. A Szentség Könyve ennek ellenére nem soviniszta, sőt pozitív 
etikai nyitottságot találunk benne az idegenek iránt (19,33—34).

1. A kijelölt textusnak s egyben az egész könyvnek is központi fo
galma a „szent” (2v). Általános vallástörténeti használata elsősorban nem 
az istenségre, hanem a kultusz szám ára elkülönített tárgyakra, cselek
ményekre, helyekre vonatkozik, amelyek csodás isteni erőt hordoznak 
magukban. De Izrael vallásában döntő jelentésváltozáson megy át. Kul- 
tuszi értelme és használata természetesen megmarad, de mindenekfölött 
magára Istenre vonatkoztatják. Isten „a Szent” s minden egyéb csak tőle 
és általa lehet szentté. Izrael Istennek ezt a szentségét a maga történeté
ben — az Egyiptomból való szabadulásban, a szövetségkötésben és a tör
vényadásban — úgy éli át, mint indokolhatatlanul szabad, kegyelmi ki
választást és mint feltétlen követelő, személyes akaratot. Így lesz Izrael 
maga is szentté, azaz Isten számára elkülönített, lefoglalt néppé. Ez az 
összetartozás kizárólagos. Ezért „féltékeny Isten az ÚR !” Viszont Izrael ol
daláról ez a szent összetartozás mindenekelőtt abban mutatkozik meg, 
hogy nem akar tudni más istenről, hanem maradéktalanul aláveti magát 
az egy ÚR akaratának.

Ezen a ponton látszik legvilágosabban, hogy miként kapcsolódik a 
„szent” vallásos fogalmához az erkölcsi tartalom. Izrael nem azért szent, 
mert megtartja Isten parancsolatait, hanem azért, mert Isten minden 
előfeltétel nélkül magáévá tette. Minden ezen a kiválasztó isteni cseleke
deten alapszik és fordul meg. Ezért ismétlődik s erre utal textusunkban — 
mint egy zeneműben a visszatérő főtéma — ez a mondat: „Én vagyok az 
ÚR !” De Izrael „igen”-je  erre az isteni kiválasztásra csak akkor igaz és 
valódi, ha Istenhez tartozását az élet minden területén érvényesíti és
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megvalósítja. Ezért kap a szentségre való felhívás (2v) textusunkban is 
erős erkölcsi jelleget és hangsúlyt. Az egyes parancsolatokat (3—18vk) 
éppen az fűzi egybe, hogy valamennyi erre az egy kérdésre felel: hogyan  
legyen a szent Isten népe szentté?

2. Több kutató (Noth, von Rád, Zimmerli) a textusban felsorolt egyes 
parancsolatokkal kapcsolatban fontos mozzanatra hívja fel a figyelmet. 
Az erkölcsi törvény Izrael életében nem megmerevedett, időtlen való
ság, hanem állandóan új interpretációt nyer a konkrét történeti helyzet
ben. Csak a fogság utáni zsidóságban következik be a megmerevedés és 
ekkor a törvény mintegy elszakad a történelemtől. A konkrét interpretá
ciót mutatja pl. az, hogy a dekalógus negatíve fogalmazott parancsolatai 
pozitív formát kapnak (17v: „fedd meg!”, 18v: „szeresd felebarátodat!”). 
Vagy pl. ilyen történeti interpretációt jelent az eredetileg emberrablásra 
vonatkozó „ne lopjatok!” parancs (llv), amely itt már egyetemes értelmet 
kap. Konkrét történeti helyzetre vonatkozik az „igazságosan íté lj!” paran
csa is (15v). Vagyis a Szentség Könyve egyfelől Istenre koncentrálja az 
egész erkölcsi életet, másfelől a konkrét történelemre aktualizálja.

Ez a megfigyelés az egyház mai igehirdetése számára is rendkívül 
jelentős. Törvényhirdetésünk csak akkor válhat az élő Isten akaratá
nak h irdetésévé, ha az mindenestül a m ai em beri élet politikai, gazdasá
gi és társadalm i valóságára vonatkozik. Tehát tekintettel van a szocializ
mus és kapitalizmus világméretű harcára, hazánk szocialista berendez
kedésére, annek célkitűzéseire és problémáira. A gyárakban, üzemekben, 
TSZ-ekben folyó kollektív munka erkölcsi feladataira. A társadalmi és 
családi élet mai kérdéseire. E konkrétság nélkül sterilen, légüres térben 
hangzik minden szavunk.

Ebben az összefüggésben érdemes figyelni a textusban az egyes- és 
többesszám váltakozására is: „ne hazudjatok!” (llv), „felebarátodat ne 
zsarold!” (13v), stb. Az egyesszám egyszerre szól Izrael egészének és az 
egyes embereknek. A korai OT-i gondolkodásból ui. még hiányzik a kö
zösségtől függetlenített individuum fogalma (von Rád). Ez csak a későbbi 
bölcsességirodalomban jelentkezik. De maga az UT is kollektiven gondol
kodik. Az egyes ember élete, erkölcsisége mindig beleágyazódik a közös
ségbe s attól nem szakítható el. Rombol vagy épít, de mindig hat a kö
zösségre.

3. A textusválasztók nyilván szándékosan hagyták ki a 4—10 verse
ket. Az igehirdetés számára ezek valóban elavultak. 4—8 vk üdvtörténe- 
tileg, 9—10 vk társadalmi és gazdasági szempontból.

Az igehirdetéshez

Minden OT-i textus újra felveti számunkra a nagy kérdést: hogyan 
lesz az OT-i igéből keresztyén prédikáció? Magam két dolgot tartok fon
tosnak: a) jól megérteni az OT-i(!) textust! (Tehát ne magyarázzam be
le az ŰT-t!) b) Az ÓT-i mondanivalót bátran emeljem ŰT-i szintre!

1. Az igehirdetés kiindulásához  három lehetőséget említek.
a) Nem minden nemzedék él át olyan világméretű változásokat és 

válságokat, mint a miénk. Ma minden kérdésessé lett, ami régi: a társa
dalmi berendezkedés, a régi tudomány, művészet, a régi gazdasági élet 
formái, a régi polgári életszemlélet, stb. A világ válaszút előtt áll. Óriási 
lehetőségei vannak arra, hogy elpusztítsa önmagát, vagy kialakítsa a mo
dern élet emberhez méltó formáit. Ebben a világban szólít meg bennün
ket Isten: szentek legyetek . . . !  Valaki azt gondolhatná, hogy ezzel me
nekülésre biztat: hagyjuk magára a világot! De nem! Éppen ellenkező
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leg! Már Izrael népe számára is azt jelentette ez a felhívás, hogy ne me
neküljenek a vallásos, kultikus élet szűk falai mögé, hanem a minden
napi élet nyílt porondján, a családban, a társadalomban legyenek Isten 
kiválasztott népe. Bennünket is erre hívott el, amikor magáévá tett Jé 
zus Krisztus által. Isten drágán megváltott népe vagyunk s ennek meg 
kell mutatkoznia egész életünkben. De hogyan?

b) Sok gyülekezetünkben zavar és bizonytalanság van a „szent” fo
galma körül annak protestánsokra is ható (!) katolikus értelmezése miatt. 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! De előre megfogalmazott, jól átgon
dolt, egyszerű mondatokkal, amelyeknek kicsengése ez legyen: mindnyá
jan szentek vagyunk Krisztus váltsága által! Ennek azonban egész éle
tünkben meg kell mutatkoznia! Hogyan?

c) Az árvaság egyik leggyötrőbb kínja az emberi életnek. Nem csak 
a szülők elvesztése tehet árvává. A modern eltömegesedés sokakban 
vált ki „őszi falevél”-hangulatot: értelmetlenül, magánosán és jelenték
telenül sodródunk a sírgödör felé! Igaz ez? Valóban, kié is vagyok én? 
A családomé. És a családom? A társadalomé, a népemé, a hazámé. Ez 
meg az emberiség nagy családjáé. És az emberiség? Kié is az emberiség? 
Árva?! Ezt így csak addig kérdezi az ember, míg meg nem hallja az 
evangéliumot: a szerető Istené a világ! övé vagyok én is! Nem is az a 
kérdés tehát, hogy kié vagyok, hanem az, hogy mit jelent számomra Is
tené lenni ebben a világban! Azt jelenti, hogy szeretet által egészen az 
embertársaimévá kell lennem! Hogyan?

2. A bevezetésben felvetett kérdésre a textus egyes parancsolataival 
felelünk. Persze valamennyi parancs részletes alkalmazása lehetetlen. 
Minden igehirdetőnek magának kell eldöntenie, hogy gyülekezetében 
melyikre van különösen szükség. Néhány aktuális parancsolat részletes 
alkalmazása sokkal többet ér, mintha valamennyin végigfutunk. Ilyen
kor a kevesebb több!

Ha mégis az egész textust egybe akarjuk foglalni, akkor viszont cso
portosítanunk kell. Talán így: Istené vagyunk, ezért legyen szent és tisz
ta a) a kezünk: ne lopjatok, ne zsarolj, ne maradjon nálad a más pénze, 
azaz fizesd ki adósságodat, stb. (13b ma a kapitalizmus kritikáját is je 
lenti!). b) a nyelvünk: he hazudjatok, ne esküdjetek hamisan, ne vezesd 
félre, bajba a „tudatlant” (=  süket és vak), ne rágalmazz, stb. c) a szívünk: 
szülők szeretete, ne légy személyválogató (15v-ben L X X : ne „csodáld” a 
hatalmast!), ne gyűlölj, ne állj bosszút, ne tarts haragot, hanem szeress, 
mint ahogy magadnak is csak jót akarsz!

3. A befejezés  is többféleképpen történhet. Utalhatunk az egyes- és 
többesszám használatáról mondottakra: erkölcsi életünk nem  magánügy! 
Egymáshoz vagyunk kötve. Ez nagy felelősség, de nagy lehetőség is! K i
csi életemmel is szolgálhatok hazámnak, népemnek, a társadalomnak, az 
egész emberiségnék. Erre hívott el Isten — Vagy: Isten akarata semmi- 
bevételének veszedelmére hívhatjuk fel a gyülekezet figyelmét Mt 7,21; 
Lk 13,24—27 értelmében. — De befejezhetjük röviden s egyszerűen így 
is: Ezt kívánja tőlünk Isten, aki gyermekeivé hívott el Krisztus által. 
Nincs más hátra: tegyük, am it mond!

Dóka Zoltán

Laikus kérdések és szempontok 3 Móz 19,1—3,11—18-hoz

Mit jelent Isten szentsége? Hogyan lehetek én szent, megszentelt 
életű, a keresztyén életben mindig előre haladó ember? A személyes Is
ten-hit és az ebből fakadó keresztyén erkölcs szükségszerű összetartozása
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szólal meg az igében. (9a) — Hogyan szólt Mózeshez az Isten? Hogyan 
szól ma hozzánk? Mit jelent ma a szombat megtartása? Érvényes-e ma 
is a törvény? Fiatal édesanya idézte az igével kapcsolatban Auguszti- 
nuszt: „Szeresd az Istent, és azután tedd amit akarsz, mert ez a szeretet 
szentté és jóvá teszi akaratodat.” (9a) — Az igehirdetésben konkretizál
ható a tudatos emberi együttélés lehetősége, önmagunkat is megkárosít
juk, ha figyelmen kívül hagyjuk Isten törvényét, az emberi együttélés 
mindenki érdekeit védő korlátáit. A szülő és a gyermek közti feszültség 
kérdésében az örök isteni rend megszólaltatása szükséges: egymásra bíz 
bennünket az Isten. (9a) — A textus hallásakor megborzongtam, mert 
éreztem valahogy e szakasznak kinyilatkoztatás jellegét. Ilyen stílust em
ber nem találhat ki. Olyan ez az Ige, mint egy nagyon okos, nagyon igaz, 
tökéletes előadás, mely már annyira tökéletes, hogy szinte hozzá sem le
het szólni. „Én vagyok az Űr” : olyan, mint egy zenei alapdallam, amely 
lassan, de erőteljesen — mint ahogy az orgona pedálja szokott hangzani 
— uralja a különböző variációkat. A sokféle variáció a felsorolt számos 
bűn; ez kalandozik szerteszét. De az a mondat összefogja az egészet és 
megnyugtat. (25a) Homályos előttem a 17. vers értelme. Ellenben a 14. 
vers egyenesen döbbenetes és elragadó. Isten egyáltalán nem beszél itt 
vallásosan. Minden egyes mondatot értek. (! Szerk.) Lehetséges, hogy 
valaki azért nem teszi az itt felsoroltakat, mert Isten az Űr? A „szentek 
legyetek” felszólítás olyan, mint mikor a szülők mondják nekünk, hogy 
„jók legyetek”, bár tudják, hogy ez gyakorlatban úgyse számít sokat? 
Lehetséges valóban szentnek lennünk? (25a)



Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia (bőrkötésben) — — — — — — — — 90,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 150,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft 
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — — 55,— Ft
Korái II, — — — — — — — — — — 65,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — — 52 ,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2 ,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Passió füzet — — — — — — — — — 3,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
úrvacsorái ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
Pálfy: Zsoltárok könyve — — — — — — — 32 ,— Ft
Örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — — 78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — — 68,— Ft
Somvirág (Elbeszélések, versek) — — — — — 35,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
Jávor: Csendes percek — — — — — — — 12,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — — 22,— Ft 
Egyházi Törvények — — — — — — — — 25,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— Ft


