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Csendben Isten előtt

BEHARANGOZÁS
Országos lelkészkonferenciák Gyenesdiáson és Balatonszárszón

Ez év júniusában (6— 8., 13— 15., 20— 22.) és szeptemberében 
(5— 7., 12— 14., 26— 28.) országos lelkészkonferenciákat rendezünk a 
két Balaton-parti üdülőnkben Gyenesdiáson és Balatonszárszón. A  
konferenciákra valamennyi evangélikus parókus lelkészt, segédlel
készt és női lelkészi munkatársat (teológiát végzett nők) meghív
tunk, megközelítőleg 400 személyt. A  konferencián való részvételt 
jogilag nem tettük kötelezővé, ellenben erkölcsileg elvárjuk mind
egyik lelkészünktől a konferencia munkájában való örömös részvé
telt. Ügy tűnik, hogy a lelkészek ezt jól értik, mert mindössze né
gyen (!) kérték felmentésüket (saját maguk vagy feleségük króni
kus betegségére való tekintettel). Mindenki már január közepén 
megkapta a konferencia beosztását, hogy így legyen ideje nyári 
programját ehhez alakítani. Negyven lelkész —  tehát összesen 
10% —  kért időcserét egyéb elfoglaltsága, nyári szabadsága jobb 
beosztása vagy külföldi útja miatt. A  cseréket is végrehajtottuk, 
mindenki pontosan tudja beosztását. Gyenesdiáson és Balatonszár
szón az intézetek vezetői már készülnek a „vendégek” fogadására. 
De vár bennünket a „magyar tenger” sehol a világon nem talál
ható selymes vize is.

A lelkészek önképzése egyházunkban

Isten iránti hálával mondjuk el, hogy egyházunkban jelenleg 
a lelkészek képzése és önképzése nagyon alaposan és tervszerűen 
folyik. A  Teológiai Akadémiáról —  ahol nagyon nívós munka fo
lyik —  ötévi tanulmány után kikerülő fiatalok, majd parókus- 
ielkészi szolgálatba álló lelkészeink nem maradnak magukra az 
önképzésben. A  zárószigorlatok sikeres megállása után 1— 2 év 
múlva következő lelkész-vizsgák —  amelyek a lelkészi oklevelek 
kiadására vannak hivatva —  mind írásbeli, mind szóbeli vonalon 
—  nagyon magas követelmények teljesítését kívánják meg a se
gédlelkészektől. —  Az elmúlt években külön a segédlelkészeknek 
is rendeztünk országos konferenciákat. A Lelkészi Munkaközösség
ben, a 16 egyházmegyében, két évtized óta rendszeres teológiai to
vábbképzés folyik. Ez a munka —  nem ennyire átgondoltan —  
már a felszabadulás előtti időben is folyt, majd az 1950-es évek
ben felerősödött, az utolsó 10 esztendőben pedig teljesen kiépült, 
tervszerűbbé, céltudatosabbá és egyre magasabb szintűvé lett. Az or
szágos központból kapott, továbbá szabadon választott témák fel-
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dolgozása nagy segítséget adott és ad lelkészeinknek ahhoz, hogy 
teológiailag és egyházpolitikailag jól végezzék szolgálatukat. Az 
előadásokhoz kapcsolódó eszmecserék egyre inkább lényegbevá- 
góak és egyre kevésbé formaiak. —  Ha valamelyik lelkész egy bi
zonyos teológiai szakterületen akarja továbbképezni magát, meg 
van a lehetősége arra, hogy a Teológiai Akadémia professzorai ál
tal vezetett szakcsoportok munkájába kapcsolódjék bele. Noha nem 
miniden szakcsoport munkája iránt van egyforma érdeklődés, még
is tény, hogy több szakcsoport igen jó munkát végzett eddig is. 
Példaképpen említem, hogy az ótestámentomi szakcsoport néhány 
év alatt elkészítette „Az Ötestámentom világa” című, több mint 
400 oldalas kéziratot, amely kiadásra vár. De meg kell említe
nem az egyháztörténeti szakcsoportot is, amelynek 5 tagja hazánk 
felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából megírta egyházunk 
utolsó negyedszázadának történetét és azzal pályadíjat nyert. A 
gyakorlati teológiai szakcsoport rendszeresen foglalkozott az isten- 
tisztelet problematikájával, most pedig olyan kézirat összeállításán 
dolgoznak, amelynek felhasználásával lelkészeink az egész egyházi 
esztendőben céltudatosabban tarthatják a gyülekezeti napokat, sze- 
retetvendégségeket, egyháztörténeti megem lékezéseket.

Kiépült és megizmosodott a stipendiáns-munka is. Az utolsó 
10 esztendőben 30 ösztöndíjasunk járt külföldi tanulmányúton 
(Helsinki, Berlin, Bossey, Zürich, Genf, Eisenach, Halle, Lipcse, 
Schwerin, Nyugat-Berlin, Stockholm, Hamburg). Ösztöndíj Taná
csunk jól végzi a stipendiánsok felkészítését és a végzett munkáról 
való beszámoltatást. Eddig valamennyi ösztöndíjasunk azzal a ta
pasztalattal jött haza külfödi útjáról, hogy „nem kellett szégyen
keznie azokkal az ismeretekkel melyeket idehaza a Teológiai Aka
démián és a lelkészi munkaközösségekben szerzett” . Bírták a ver
senyt azokkal, akik nyugati egyházak lelkészképző intézeteiből, 
teológiai fakultásairól érkeztek. Igen hasznos volt az a konferencia 
amelyet az elmúlt évben a volt ösztöndíjasaink számára tartot
tunk, ahol azt is meg lehetett vizsgálni, hogy ki „állt le” vagy lé
pett tovább annak alapján, amit külföldön is tanult. Külön öröm 
volt tapasztalni, hogy fiataljaink tudatosan járnak azon az úton, 
m elyet az utolsó két évtizedben építettünk ki. Magukévá tették a 
„diakónia teológiáját”  és azt az egyházpolitikát amelyet egyhá
zunk magáénak vall. (Így aztán azok, akik abban reménykednek 
idehaza és külföldön, hogy ha majd „egyszer elmegy minden ha
landók útján a jelenlegi egyházvezetőség” jönnek a „fiatalok” akik 
majd másképp „csinálják” : hagyjanak fel minden reménnyel!)

A  Lutheránus Világszövetség teológiai munkájában —  amely 
az eviani nagygyűlés után új alapokra került —  negyven lelkészünk 
vesz részt. Négy csoportban dolgoznak választott témákon. Minden 
bizonnyal munkájuk színesíteni és gazdagítani fogja az LVSZ teo
lógiai munkáját és abban is biztosak vagyunk, hogy tudunk olyan 
munkát nyújtani az LVSZ 82 tagegyházának is, amely segítheti 
őket szolgálatukban. Ma is áll, amit Vető püspök két évtizeddel ez
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előtt mondott: „Istennek a jövőbe kihelyezett egyháza vagyunk” . 
A közös jövő  felé tartó nyugati egyházaknak is van „eszmélkedni 
valójuk” a mi egyházunk teológiai és politikai döntésein saját ja
vukra. (Természetesen mi sem szégyellünk tanulni tőlük olyat, ami 
ezt a „közös jövőt”, illetőleg abban való egyházi munkát segíti.)

Egyházunk Külügyi Bizottsága is létrehozott két munkacsopor
tot. Az egyik koncentráltan az „ökumenizmussál” , azon belül a 
„római katolikus kérdés”-sel foglalkozik, a másik a „konvergencia” 
problémájával, szem előtt tartva az „antikommunizmus”, az im
perializmus kérdéseit is. Mindkét csoportnak szinte „napra-készen” 
kell dolgoznia, mert éppen ez a két terület az, amelyen nagyon di
namikus a mozgás a nyugati egyházakban és a naponként értéke
lésben és felkészülésben nem maradhatunk le.

Végül ne felejtsük el megemlíteni a Lelkipásztor és az Evangé
likus Elet című lapjaink „munka-műhelyeit” . Mindkét lap és azok 
szerkesztőbizottságai nemcsak „szerkesztenek”, hanem nevelnek, 
irányítanak, ösztökélnek a teológiai, egyházpolitikai és politikai 
munkában egyaránt. Azt se becsüljük le, hogy létszámában nem 
nagy egyház, mint a miénk és annak lelkészei képesek magas ní
vójú lelkészi szakfolyóiratót havonta kiadni és hetente megszer
keszteni a gyülekezetek számára lapokat, amelyek nemcsak egy
szerűen tájékoztatnak friss eseményekről, hanem tanítanak és ér
tékelnek. Tanítanak egyház-szeretetre és hazaszeretetre.

A  júniusi és szeptemberi konferenciák

Azt lehetne kérdezni, miért van szükség a Gyenesdiásra és a 
Balatonszárszóra tervezett konferenciákra, ha „olyan jól állunk a 
teológiai önképzésben”. Több oknál fogva:

1. A Lelkészi Munkaközösségekben  folyó munka nemegyszer 
szeparálódik a többi lelkészi munkaközösségi munkától. A  16 egy
házmegye a ma kebelében dolgozza fel a témákat, maga ad előadó
kat és maga között beszéli meg az elhangzott dolgozatokat. így egy 
kicsit „beltenyésztés” alakult ki az egyházmegyékben. Sokszor már 
a szomszédos egyházmegye lelkészi munkaközössége sem ismeri 
azokat a szempontokat, melyeket a „szomszéd” érvényesített. Ez
által az egyházmegyék között olyan „rétegeződés” jön létre, amely 
éppenséggel nem kívánatos. Nem jó maguknak az egyházmegyék
nek a szempontjából sem, de országos nézőpontból sem. Nem jó 
ha beszélünk „konzervatív” és „haladó” egyházmegyékről. Az izo
láció pedig előbb-utóbb betokosodáshoz, elöregedéshez és lemara
dáshoz vezet, holott a közös úton közös erőfeszítésekkel, közös 
módszerekkel, közös látással és céltudatossággal kell haladnunk. 
Az országos lelkészkonferencia egyik legfontosabb feladata, hogy 
elvégezze a „szintezés”-t, a „szinkronba-hozás”-t.

2. Azt se tagadjuk le, hogy az egyházmegyékben nem minden 
esetben állnak rendelkezésre olyan lelkészek, akik a központ által 
adott teológiai témákat kellő felkészültséggel tudják feldolgozni. Ez 
adódik egyfelől abból a tényből, hogy egy kis létszámú lelkészi
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munkaközösségben (pl. 12— 15 lelkész) nem olyan könnyű megfe
lelő dolgozat-hozót találni, mint egy nagyobban (25— 30 lelkész). 
Másfelől egyik egyházmegyében több a „jó teológus”, mint a má
sikban. Emiatt egyik-másik egyházmegyében a nívó alacsonyabb, 
másikban magasabb. Az országos konferencia ilyen szempontból is 
„nivellálódás”-t segíthet.

3. A  teológiai szakcsoportok tagjai, továbbá a külföldről haza
érkezett ösztöndíjasok sokszor meglehetősen szűk körben tudják to
vábbadni azt a „pluszt” , amihez ők jutottak a szakcsoportban vagy 
külföldi tanulmányútjukon. Az országos konferencia lehet az a 
keret, amelyben a „plusszal-bírók” előadásokban vagy felszólalá
sokban megoszthatják „kincseiket” . Erre kifejezetten kérjük is 
őket.

4. Igen szükséges, hogy az egyház elhívott és a gyülekezetek  
bizalmából élre állított vezetői találkozzanak a lelkészekkel. Bár 
ezek a „találkozások” a püspök és a lelkészek között folyamatos és 
rendszeres a gyülekezetek látogatása (püspöklátogatás) közben, to
vábbá a lelkészi munkaközösségekben és a püspöki hivatalokban, 
mégsem lehet nélkülözni egy-egy nagyobb teológiai konferencián 
való találkozást, az „országos találkozásit. Akik élre állottak, 
azért állíttattak oda, hogy messzebb lássanak, nagyobb összefüggé
sekben gondolkodjanak, a jelenben bátran irányítsanak, és prófé
tai „megszállottság” -gal a jövőbe mutassanak. A  püspökök ma nem 
egyházi „hivatalnok-kormányok” fejei, hanem a szó szoros értelmé
ben „elöl”  és nem „hátul”-járók. Nem „kívánság-hangverseny”-en 
lemezeket rendelők kiszolgálói (a visszahúzók, a spekulálók, „csak 
ne olyan gyorsan” filozófusok szószólói!), hanem a felismert úton 
járók vezetői és az útra nem vigyázok intői és helyes útra segí
tői. Ha a ,,menet-oszlop”-ból —  amelybe meggyőződésünk szerint 
Isten sorolta bele gyülekezeteinket és lelkészeinket — , valaki kilép 
és elindul visszafelé vagy „értetlenkedésével” zavarja az egész osz
lop menetét, azt az egész menetelő-oszlop előrehaladása érdekében 
„helyre kell igazítani” . így tanította ezt Pál apostol is (2 Tessz 5,14 
és Zsid 13,17!). Az országos lelkészkonferencia jó alkalom arra, 
hogy elhangozzanak a vezetők részéről az egyértelmű eligazító 
szavak. A „vezetők”-höz tartoznak természetesen nemcsak a püs
pökök, hanem a teológiai professzorok, esperesek és mindazok a 
nagyobb „rang” nélküli fiatal és idősebb lelkészek is, akik felis
merték a jó utat és azon hittel és reménységgel járnak.

5. Azt sem röstelljük bevallani, hogy az országos lelkészkon
ferenciát nem „egyirányú út” -nak tekintjük, hanem „kétirányú” -  
nak. Vagyis nemcsak olyan alkalomnak gondoljuk, amelynek kere
tében a „püspökök és más egyházi vezetők közlekednek a lelkészek 
felé” , hanem egyben olyannak is, amelyen a „lelkészek közleked
nek az egyházvezetőség felé” . Az egyházvezetőség nemcsak taní
tani akar, hanem tanulni is. Egyfelől jól kell ismernünk azt a „kö
zeget” , amelyben utunk igazságait érvényre akarjuk juttatni —  az 
igazság ugyanis légüres térben papír-igazság — , másfelől szüksé
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günk van a lelkészek vélem ényének meghallgatására, építő kritiká
jára és a problémák többoldalról való m egközelítésére. Az egyház
vezetőség nem vindikálja magának a pápai „csalatkozhatatlanság” -  
ot, de ezzel együtt elutasít mindenkit, akiről a kritizálás közben 
kétségtelenül kiderül, hogy ő viszont igényli magának ezt a „csa- 
latkozhatatlanságot” . (A legtöbb baj egyébként azokkal szokott 
lenni, akik „szére-szóra” a Szentírást idézgetik, azt verbálisán ér
telmezik, ezzel szemben elutasítanak minden „hiábavaló teologizá- 
lást” , továbbá akik egy bizonyos kegyességi formát [pietista vagy 
ortodox!] „szent”-nek tartanak, végül akik a „sem legesség”  jelsza
vát írják zászlójukra amikor politikai kérdésekről van szó és ép
pen ezzel bizonyítják, hogy milyen erősen politizálnak, mint arra 
sok példát láttunk 1956-ban is, az ellenforradalom idején!) Minden
esetre az egyházvezetőség nyitottan kíván jelen  lenni és szolgálni 
az országos konferencián. A  „kétirányú közeledés”  szabályait ter
mészetesen  mindenkinek be kell tartania.

6. Végül az országos konferencia kitűnő alkalom a fraternitás 
átélésére. A  két egyházkerületben és a tizenhat egyházmegyében 
egymástól sokszor földrajzi távolságban is messzeeső lelkészek ta
lálkozhatnak egymással, a plénumban, a szünetekben és esti be
szélgetések alkalmával. A  dunántúliak az alföldiekkel, a borsodiak 
a somogyiakkal. Volt évfolyamtársak vagy valamilyen formában a 
szűkebb családi közösségbe tartozók. Ezt se becsüljük le!

A témák

Valaki azt kérte tőlünk, hogy a konferencia előtt kaphassák 
meg a lelkészek az előadások bő vázlatát, mert így jobban fel tud
nak készülni a „vitára”. Kétségtelen nem rossz ez a javaslat. Még
sem hiszem, hogy technikailag ezt meg tudjuk oldani. Egyfelől az 
előadók mind nagyon elfoglalt emberek. Sokszor szinte a tíz- 
percekért versenyeznek. Így nem lesz mód arra, hogy jóval a kon
ferencia előtt legyenek kész az előadásukkal. Másfelől rengeteg 
írásbeli munkát, sokszorosítást is igényelne ennek az óhajnak a ki
elégítése. Véleményünk szerint a meghívókban feltüntetett előadás 
címek önmagukért beszélnek. Javasoljuk, hogy a lelkészek a címek 
alapján máris kezdjenek hozzá a témákkal való foglalkozáshoz. 
Mégis teszek néhány megjegyzést:

1. Igen nagy hangsúly esik a reggeli és esti igehirdetésekre. 
Miért? Ügy látjuk, hogy elsősorban maguknak a lelkészeknek van 
szükségük arra, hogy megerősödjék hitük a feltámadott Jézus 
Krisztusban. „Hit nélkül nemcsak az Istennek lehetetlen tetszeni” , 
hanem egyszerűen nem lehet szolgálni. Aki hit nélkül „prédikálja 
Krisztust” —  ugyan még ilyen szolgálatát is megáldhatja Isten! —  
ő maga azonban idegbajba sodorja előbb-utóbb magát. De a gyü
lekezet is észreveszi a „lélektelen” igehirdetést és gyülekezeti mun
kát. Meg kell frissülnünk hitünkben. A  lelkészeknek hitébresztő 
igehirdetésekre van szükségük! Egy-egy konferencián mind a hat 
igehirdetést egy személy végzi. Az igehirdetők szabadon választják
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sorozatuk textusát. Én magam két konferencián szolgálok, mindkét 
alkalom m al a Zsidókhoz írt levél 12. fejezete lesz a textusom . Má
soknak (dr. Ottlyk, dr. Selmeczi, Csizmazia, N agy István) más.

2. A z első előadást dr. Pr'óhle Károly professzor tartja: „A 
Biblia mai értelm ezésé” - ről. Ez alapvető előadás. Ú gy látjuk, hogy 
szolgálatunk „a lfá ja ”  a Szentírás helyes, a reform áció tanítása alap
ján  való értelmezése. V élem ényem  szerint az elmúlt 25 esztendő
ben a legtöbb félreértés, téves teológiai és egyházpolitikai szemlé
let, a „diakóniai út” -tal kapcsolatos viták fő leg  abból adódtak, hogy 
a Biblia helyes értelm ezése körül volt baj. E gy szkeptikus tudós 
egyszer azt m ondta: ,,A Biblia olyan tenger, m elyen m inden kalóz 
vitorlázhat.”  Igaz volna ez? Nem hiszem, de sokszor illusztrálták 
sokan ezt az állítást hazai földön is. A  feladat az, hogy ugyan
olyan újszerűén szólaltassuk meg kartársaink számára Isten igéjét, 
mint azt a próféták, az evangélisták és apostolok tették. Tehát 
igenis „korszerűen” , bárm ennyire viszolyognak egyes lelkészek et
től. Saját nem zedékünkre nézve újra kell m egfogalm aznunk a tar
talmában változatlan evangéliumot. H ogyan? H ogy kell közeledni 
a B ibliához? M ilyen hamis nézeteket kell szélnek eresztenünk? 
Erről szól az előadás.

3. Jó magam a „ Diakóniai teológia tovább-fejlesztéséről”  fo 
gok szólni. M egtisztelő számomra, hogy ennék a teológiának a 
megalapozását, felépítését és k ifejtését első sorban nekem  tulajdo
nítják. B izonyos, hogy egyházunkban m agam részéről „erre  teszek 
mindent” . (Sőt azoknak, akik bizonyos óvatoskodással azt kérdez
getik, h ogy  egyházunkban most m ár m inden a „d iakónia”  azt fe 
lelem : igen, minden!) M égis úgy érzem m ég tovább kell építeni a 
„diakónia teológiájának” épületét. Erre teszek kísérletet. A  követ
kező tém ákkal szeretnék folgalkozni: diakónia —  krisztológia, dia
kónia —  igehirdetés, diakónia —  misszió, diakónia —  eszhatológia, 
diakónia —- prófétai szolgálat, diakónia —  társadalmi szolgálat, dia
kónia —  politikai szolgálat stb.

4. Igen fontos előadás lesz dr. Pálfy Miklós professzoré: „A  
világrendszerek harca, konvergencia elmélet.”  A  cím  világosan be
szél. K orunk fő  ellentm ondása: a szocializmus és kapitalizmus el
lentéte. M it jelent ez az egyház szolgálatára és feladatára nézve. 
Sem legesség? „E gyház m int harm adik nagyhatalom ?”  A  Világ 
„krisztianizálása” ? Antikom m unizm us? V agy a konvergencia el
m élet —  .mely szerint a két világrendszer egymás felé hajlik  és vé 
gül egym ásban feloldódik  —  egyházi segítése? Tehát a „kiengeszte- 
lődés teológiájának”  ebbe a síkba való felhasználása? V agy a szo
cializmus m ellett való kiállás?

5. Dr. Ottlyk Ernő püspök: „A z európai biztonsági és együtt
működési konferenciáról” , általában az európai békéről és a K e
resztyén B ékékonferenciáról fog  szólni. Húsunkba vágó problém a! 
Lesz-e béke Európában a 30 nemzet között? M ik a föltételei a bé
kének? Mit segíthetnek a keresztyének? M it segíthet a Keresztyén 
Békekonferencia ?
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6. A  főelőadásokon kívül beszélgetünk még az egyházi rend és 
jegy elem  kérdéseiről (Mekis Ádám, Weltler Rezső, Sólyom Károly). 
Egyházunkban minden vonalon megszilárdult a rend; személyi, 
anyagi és ügykezelés szempontjából. Mégis vannak még kívánni 
valók! (Van lelkészi hivatal, amely nem járatja az Evangélikus Éle
tet, sokan adósai a Sajtóosztálynak, egyes helyeken törvény elle
nesen a lelkész-család kezeli a gyülekezet pénzét, van olyan özvegy 
papné Budapesten, aki nem hajlandó a 4 szobás lelkészlakást át
adni a megválasztott lelkész-utód családjának stb.)

7. Beszélgetnünk kell arról, hogy milyennek látjuk, tervezzük a 
..jövő egyházát”  Magyarországon. Hogyan bontakozunk ki a „nép
egyházi képletből” és hogyan alakítsuk ki azt az egyházat, amely 
tudatos egyháztagokból áll? Siettessük ezt a kialakulást vagy las
sítsuk? Milyen szolgálatot vár Isten tőlünk a szekularizáció gyor
sulása közben? Egyáltalában: milyen lesz a jövőnk? Benczúr László 
ad a témához bevezetést.

8. Sajtószolgálatunk kérdéseiről Karner Ágoston, dr. Rédey 
Pál és dr. Selmeczi János szól. Él-e bennünk és a gyülekezetekben 
az egyházi sajtó iránti felelősség? Nem vagyunk-e hűtlenek gyü
lekezeteinkkel együtt az írott szóval összefüggésben? Mit tettünk 
az Evangélikus Élet szolgálatáért? Sajtóosztályunk kiadványait 
megbecsüljük? Hogyan?

9. Végül „ökumenikus körkép”  címen Harmati Béla tart elő
adást. Mi a helyzet most az ökumenikus kérdésben? Jutottunk elő
re? Miben? Stagnálás van? Miért? Mi a helyzet a Vatikán állás
pontjával kapcsolatban? Mit csinálnak az egyházi világszervezetek 
e téren?

Az utolsó este „kérdezz-felelek” módszerrel szolgálnak az elő
adók.

Azt szeretnénk, ha a konferencia valamennyi lelkészünket 
előbbre segítené a szocializmust építő társadalomban folyó helyes 
egyházi szolgálatban. Készüljünk örömmel és kíváncsian!

D. Káldy Zoltán
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Tanulmányok

N agy István teo ló g ia i doktor
Nagy István 1933. április 11-én született Celldömölkön. Az elemi 

iskola alsó osztályait szülőfalujában, középiskolai tanulmányait a ceil- 
dömölki állami általános gimnáziumban végezte el, s itt tett 1953-ban 
érettségi vizsgát. Teológiai tanulmányait 1953. őszétől 1958. tavaszáig a 
budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián végezte, ahol 1958 júniusá
ban záró szigorlatot tett. 1958. július 6-án szentelték lelkésszé Celldömöl
kön, lelkészi oklevelet pedig 1959. szeptember 17-én szerzett. 1968. szep
temberétől 1969. februárjáig az Egyházak Világtanácsa bosseyi intéze
tében, 1969. márciusától júniusáig pedig a zürichi egyetemen folytatott 
tanulmányokat.

Segédlelkészi szolgálatot Kisfaludon és Budapest—Angyalföldön vég
zett. Rövid fóti gyülekezeti lelkészi és budavári kisegítő lelkészi szolgálat 
után a tatai gyülekezet hívta meg és iktatta be lelkészéül 1963. október 
20-án. 1970. február 5-én a fejér—komáromi egyházmegye esperesi tisz
tébe iktatták, amely tisztséget azóta is ellátja. Több magasabb egyház
kormányzati testületi tagja. Tanulmányai jelentek meg a Lelkipásztor
ban és cikkei az Evangélikus Életben.

Doktorálásra 1967. október 23-án jelentkezett. Az előzetes konzultá
ciót sikeresen megállotta 1969. október 19-én. „Az igehirdetés: Isten fe
lelős cselekedetre indító üzenete ma” című doktori értekezését 1971. má
jus 17-én nyújtotta be, ugyanakkor a gyakorlati teológia tárgyköréből 
doktori szigorlatra jelentkezett. A doktori értekezést az Akadémia Tanári 
Kara elfogadta és Nagy István a doktori szigorlat szóbeli részét 1972. 
február 25-én sikeresen megállotta. Doktori értekezését 1972. március 
24-én nyilvánosan megvédelmezte, így a három részből álló doktori szi
gorlatot sikeresen megállotta. Ennek alapján az Akadémia Tanári Kara 
cum laude fogadta el doktori szigorlatát.

Az igehirdetés: Isten felelős cselekedetre 
indító üzenete ma

Részletek a doktori szigorlati dolgozatból I.
Elküldve az ige hirdetésére.
Az igehirdetés és a lelkipásztori munka válságban van. Az igehir

detés elvesztette hitelét. Az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mutatja, 
hogy az „erkölcsprédikációk”, a „szűk lelki világ gettójába” húzódó ige
hirdetések, a „keresztyén teóriák” nem érik el a modem embert és nem 
indítják felelős cselekvésre. Pedig Isten igéjének olyan bizonyságtétel
ként kell megszólalni, amely elér a hallgatók szívéhez, s felelős döntésre 
és aktív tevékenységre indítja őket.
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Miért vesztette el az igehirdetés a hitelét? Mert az egyház nem 
munkálkodott azon, hogy a világban felvetődő szociális kérdések meg
oldásában segítséget nyújtson, s előbbre vigyen. Az igehirdetők által meg
hirdetett Isten mindig az „egyház Istene” volt, akinek érdeklődési körén 
kívülinek tüntették fel a politikai és szociális élet kérdéseit. A keresz
tyének élete arról tanúskodott, hogy az élő Istent, s annak akaratát nem 
ismerik és nem cselekszik. A gyülekezet közössége keresztyén világnézetet 
vallók közössége volt csupán.

A keresztyén hit és reménység a „mennybe” tekintett, s közben a 
világot, az „ős ellenséghez” tartozónak hirdette meg. A „megtért em
ber” felosztotta életét egy „szellemi” és egy „anyagi”, „földi és e világi” 
és „mennyei” részre. Arról, ami „földi”, csak megvetéssel tudott szólni, s 
az volt a célja, hogy az embereket elkészítse a „túlvilág számára” . Pedig 
Jézus Krisztus tanítványait a világba, a világhoz küldte szolgálni, aho
gyan ő maga is a látható, immanens világba jött, hogy szolgáljon és 
életét adja a világért — szeretetből.

A Krisztus szeretetét megtapasztalt ember felszabadul a felebarát 
szolgálatára. Csak az embertárshoz fűződő, szolgáló szeretet felszabadult- 
ságában szabad az ember önző önmagától és él szeretetben. Ahol Isten 
akaratát tisztán és igazán hirdetik meg, ott az ige hallgatói a szociális, 
politikai, gazdasági élet mindennapi feladatai és tevékenységei közben 
életfolytatásukkal tesznek arról bizonyságot, hogy az élet Istenének aka
ratát hallották meg és cselekszik. „Aki a szociális kérdésekkel kapcsolat
ban érzéketlen marad, ahogyan azt még ma olyan sok keresztyén teszi, 
az megtagadja a „szegények Urát” . Sajnos sok, túl sok keresztyén van, 
akik úgy gondolják, hogy korunkban egy világméretű szociális átalaku
lást el lehet kerülni. Az ilyen keresztyének nem értik, vagy nem akarják 
megérteni, hogy éppen ennek a bűnös értetlenségnek a következménye az 
az igazságtalan szociális rend, ami a világban nemzetközi viszonyokban 
testet ö lt” (H. Cox)

Az igehirdetés nem tölthette be feladatát, mert hosszú időn át olyan 
világképhez volt kötve, amely a tudományos felfedezések és ismeretek 
birtokában levő embernek érthetetlen, tarthatatlan és anakronisztikus
nak tűnő lett. Felvetődik tehát a kérdés: A keresztyén igehirdetés túl
haladott? Tud a keresztyén igehirdetés a modern világban, az atomkor
ban, szocializmust építő magyar hazánkban valami olyat mondani, ame
lyik az emberiség és a népek ügyét előbbre viszi? Tartalmaz olyat az 
igehirdetés, ami nem konzerváló, visszahúzó, hanem előrelendítő erő a 
világban és a mi társadalmunkban? Isten nemcsak az egyház Ura, hanem 
a Mindenség hatalmas Istene is. Az igehirdetésnek a Mindenség Urának 
életét munkáló akaratát kell meghirdetni minden kor, minden idői szi
tuációjában. Az igehirdetés arra hívja fel az embert, hogy a történelem
ben munkálkodó Isten akaratát cselekedje az embertárs javát és boldogu
lását munkálva. A történelem Istene az embert a világba helyezi, s azt 
akarja, hogy mint „munkatárs” munkálkodjék a világban. Isten Jézus 
Krisztusban kibeszélhetetlen szeretettel hajol a mai emberhez is, s őt 
egy új korszak, egy emberségesebb korszak kialakításának új lehetősé
gével ajándékozza meg. Az igehirdetés felszabadítja az embert arra, 
hogy a nagykorú ember világában, szocializmust építő hazánkban ör
vendezve éljen és munkálkodjék, a modem technika és tudomány min
den olyan eszközét, amelyik az élet kiteljesítésének szolgálatában áll. 
igénybe vegye és használja. Közben soha nem felejtheti el, hogy mun
kájáért az élő Istennek tartozik felelősséggel. Az embertársakkal, akik
kel egy nép, egy város vágj7 falu közösségében él, nem csupán „üzleti
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viszonyban” áll, hanem a szeretet közösségében is, mivel Isten szeretete 
minden emberre elhatott, s gondviselő szeretete mindenkit átölel.

Az igehirdetőnek naponta fel kell tenni a kérdést — s minden ige
hirdető, aki gyülekezetét nem szellemi, lelki frázisokkal, közhelyekkel és 
felületes kegyes mondatokkal akarja terhelni, fel is teszi —, mi Isten 
üzenete ma, a mai emberhez, mai népéhez. Azért kell ezt újra és újra 
megkérdezni, mert az egyház „helyes” igehirdetésén áll, vagy bukik az 
egyház jelene és jövője.

Az igehirdetés a történelemben munkálkodó Istent hirdeti meg, aki 
jelenlétét a „leszek, aki leszek” (II. Móz 3,14) kijelentésével hirdeti meg. 
Ezzel ő magát létezőnek, kifürkészhetetlennek jelöli meg, olyannak, mint 
akinek hatalma van arra, hogy magát „ott” és „akkor” jelentse ki, „ami
kor” és „ahol” neki méltóztatik, s ebben őt senki nem korlátozhatja. 
Abban azonban mindig hű marad önmagához és teremtményeihez: sze
reti, hordozza, hűségével körülfogja teremtményét, ezt a világot. A ki
fürkészhetetlen, „távoli” Isten Jézus Krisztusban „közelivé”, megismer
hetővé lett Isten Jézusban valóságos ember lett. Ezért az igehirdetésnek 
a valóságos embert kell megszólítani.

Az embert megszólító Isten maga töri át a hallgatás falát, s Krisz
tusban áthidalja azt a szakadékot, amelyik elválasztotta az embert Is
tentől. A testté lett Igében Isten maga áll az ember elé: „Én vagyok itt. 
Én az élő beszélek veletek.” Isten nem valami „hallgató elv”, ő beszélő 
Isten. Nem távoli, hanem az emberrel közösséget és szolidaritást vállaló 
Úr.

Az igehirdetés célja soha nem lehet az, hogy bebizonyítsa Isten létét. 
Isten soha nem hagyja magát „bebizonyítani”, s nem tűri, hogy az igehir
detés „létének” bizonygatásából álljon. Nevetségesen szegény és gyenge 
Isten lenne az, akinek arra lenne szüksége, hogy emberi bizonyítékok ál
tal legyen „elismert” . Ez az élő Isten „majesztása” ellen lenne. Isten ki
jelenti magát a történelemben és az Univerzumban végzett munkája be
szédes bizonyíték az élet Istenéről. Jézus Krisztus Atyjáról. Az igehirde
tésen keresztül Isten szólít meg és indít Lelke által szeretetből fakadó 
felelős cselekedetre. Isten hatalma végzi a megszólítást és az elkötelezést. 
Hol van Istennek a felelős szeretet munkás tevékenységébe állító el- 
kötelezése? Mindig és mindenhol, ahol a segítségre szoruló embertárs 
nyomorúsága a megsegítő, irgalmas, felelős szeretet cselekedetét követeli 
tőlünk. Ha a keresztyének nyitott szemmel és szívvel viseltettek volna a 
szociális kérdések iránt, s ha a történelmet formáló Istenre figyelve 
munkálkodtak volna az ipari társadalom emberszámba sem vett töme
geinek jogaihoz juttatásán, akkor az igehirdetés nem lett volna annyi 
ember előtt hitelét vesztett, mint az valóban történt.

Az igehirdetés a „nagykorú világ’ ’ emberét szólítja meg.
Az elmúlt évtizedekben az elvilágiasodás, mint valami lavina, az élet 

minden területét átjárta. A „nagykorú világ” korszakába lépett az em
ber. Ennek a „nagykorúságnak” és elvilágiasodásnak a valóságát talá
lóan határozta meg W. Heisenberg: „Az emberiség, történelmében első 
alkalommal, korunkban áll teljességével önmagával szemben.” A „nagy
korú ember” önmagát és a környező világát Isten nélkül is meg tudja 
érteni. Napjainkban számtalan ember az életet, a „létet” immanens 
valóságnak tudja, s az „Isten-kérdést” egyáltalán nem érinti. S mivel a 
nagykorú, modern ember felszabadult a „tegnapi ember” elképzelte iste
nek determinisztikus uralmának elképzelése alól, egyre inkább érzi annak 
szükségét, hogy ezt a világot, mint saját tulajdonát birtokába vegye, s
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azért felelősséget hordozzon. A nagykorú ember úgy vélekedik: ha Isten, 
akiről az igehirdetés szól, valóban a Mindenség Ura, akkor Űrként kell 
magát megbizonyítani a történelemben, keresztyének életében és az Uni
verzumban is. „A keresztyén hit kérdéseit új módon kell felállítani és 
megfelelni, tekintettel az egész emberi egzisztencia tökéletes elvilágiaso- 
dására” — vallotta Gogarten. A világ elvilágiasodása, nagykorúsága a 
történelmi folyamatnak szükségszerű következménye. Az egyház feladata 
nem az, hogy a világot ebből a folyamatból „megtérésre”, vagy „bűn
bánatra” hívja. A „megtérés és bűnbánat” itt valami egészen mást jelent: 
Nem a valóságból való kihívást, hanem a valóságba való beállítást jelenti. 
,.Mi egy teljesen vallás nélküli időben élünk és az emberek nem tudnak 
már úgy vallásosak lenni, mint ahogyan egykor tudtak.” (D. Bonhoeffer) 
Egy „vallásos ápriori” nincs adva többé. Az elvilágiasodás, a „nagykorú
ság” a „keresztyénség utáni, tehát a keresztyén hit által előhívott jelen
ség. Szükségszerű következménye a keresztyén hitnek, hatalmas hozzá- 
formálódás a világhoz, s annak valóságához a keresztyén hit ereje által” . 
(F. Gogarten) Ezért, aki az elvilágiasodás, „nagykorúság” folyamatát fel
tartóztatni akarja, az a hit ellen cselekszik. S mert a keresztyén hit min
dig az igazság és valóság megismerésére törekszik, a hit számára az el
világiasodás, a „nagykorú világ”, mint feladat van adva. Az igehirdetés
nek éppen az a feladata, hogy miközben az embert Isten elé állítja, he
lyes viszonyba hozza azzal a világgal, amelyben él és a felebaráttal, aki 
mellé felelős testvérként adatott. Isten engedi a világot világnak lenni. 
Megigazulás és teremtés mindig elválaszthatatlanul összetartoznak. Az 
ember megigazulása Isten előtt, s a világnak, mint Isten teremtettségének 
elismerése, elválaszthatatlanok egymástól. Az elvilágiasodás, s az ember
nek „nagykorúvá érése” nemcsak azért tartoznak össze, mert a szekulari
záció a keresztyénség szellemtörténeti melléktermékeként jött létre, ha
nem sokkal inkább azért is, mert az elvilágiasodás, az ember „nagykorú
sága” — bár nem közvetlenül — a keresztyén kinyilatkoztatás centru
mából származik. Az ember nagykorúsága és a világ világiassága abból 
következik, hogy Jézus Krisztus „a Fiú” , s hogy ő, mint Fiú, az Atyát 
jelentette ki. Hogy erre a felismerésre eljussunk, az kell, hogy Jézus 
Krisztus „istenfiúságát” helyesen értelmezzük. Ne metafizikailag, ahogyan 
azt az őskeresztyén dogma a görög filozófia segítségével tette, hanem tör
ténetileg, ahogyan azt a Biblia gondolja. (H. Zahrnt) Ez Jézus Krisztus 
személyes küldetésében domborodik ki. Az Atya küldte és a Fiú enge
delmeskedett. Ez egy személyes, történeti viszonyt fejez ki. Jézus Krisz
tus által új viszonyba kerül az ember Istennel és a világgal. A teremtő 
Isten a Mindenség törvényszerűségét megszabta, s ebben a mindenségben 
az embert a világ törvényszerűségétől független, uralkodó lénnyé tette. 
(I. Móz 1,28) Jézus Krisztusban Isten új utat nyitott önmagához, s helyes 
viszonyba hozta az embert a világgal. Az ember azzá lett, amivé Isten 
teremtő akarata alkotta: az Atya gyermekévé és a világ urává.

Amikor az Isten az ember számára valóban Istenné lesz, akkor azon
nal felismeri Istentől rendelt feladatát a világban, s majd Istentől várt 
kegyelmi ajándékként az örökkévalóságot. Mint „nagykorú fiú” itt és 
most elfoglalja helyét a világ uraként. Mint „nagykorú fiú” átveszi az 
„atyai örökséget”, s beáll abba a munkába, amire Isten rendelte. Mint 
„nagykorú ember” a lét és nem lét, az élet avagy megsemmisülés határ- 
mezsgyéjén jár feílelős döntései közben.

Pál I. Kor 6,12-ben a világ profán voltát meghirdetve mondja a 
„nagykorú emberről” : „Minden szabad nékem.” Ezzel az élet egész terü
letét, az egész világot úgy értelmezi, mint amiben az ember dönteni
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képes tevékenységét szabadon fejtheti ki. Ha az embernek „mindent” 
szabad, akkor nincs az életben körülhatárolt „szent és kegyes” terület, 
nincs egy elkülönített vallásos „sziget” , ahol az ember valami „különleges 
szent cselekedettel” üdvösségét „kikegyeskedhetné”. Minden „profán” 
és az ember rendelkezésére adatott. Ez azonban nem nyit szabad utat az 
önkénynek és zsarnokságnak. A páli mondat folytatódik: „de nem min
den használ” . Ezzel Isten azt mondja: a nagykorú embernek felelős dön
tése és cselekvése közben meg kell határozni, mi az, ami a világ egzisz
tenciáját, jó rendjét, békéjét és biztonságát szolgálja, s mi az, ami ezt 
tönkreteszi és pusztítja. Ennek a megállapítása azonban nem a hit, 
hanem az ész dolga. A világi dolgokban való döntés így értelmi funkció 
lesz, s a hit megőrzi sajátos feladatát. Nem hallgathatjuk el azonban azt, 
hogy az írás egyértelműen hangsúlyozza: az emberi észnek és értelem
nek az „uralma” nem jelent a világnak megváltást, s a legbölcsebb elme 
sem képes a világot üdvözíteni. Üdvösség és örök élet mindig Istentől 
kapott ajándék. Azt csak hitben lehet megragadni. Néhány szemléletes 
példával illusztrálom az előbbieket. A politikusok feladata az, hogy meg
teremtsék a minden embernek emberi méltóságot, örömöt és boldogságot, 
szabadságot és egyenlőséget biztosító létlehetőséget, s nem az a feladatuk, 
hogy Isten országát juttassák teljességre. Az orvos feladata a test gyó
gyítása és nem a lélek megmentése. A történésznek azt kell kutatni, mi 
történt a történelemben, s nem arról beszélni, mit akarhatott az Isten 
a történelem ilyen alakításával elérni. Ennek világos meghirdetése teszi 
világossá, hogy nem lehet azt mondani: itt, az egyház közösségében van
nak a kiválasztott szent emberek, akik c s a k  Isten dolgával foglalkoz
nak, s ezen a közösségen kívüliek csak „e világi” dolgokkal törődnek, 
s Isten akaratának cselekvésétől távol vannak. A „nagykorú ember” nem 
gyermek, hanem „férfi” , akit Alkotója a világban úrrá tett és felelős 
cselekvésre kötelezett.

Az ige új életet formál. Isten igéje nem valamiféle beszéd, szónok
lat, „hanem az Ige az, ami az embert emberré teszi, miközben hivővé 
teremti újjá.” (J. M. Robinson.) Az ilyen hivő ember azután újjáformált 
életével nem marad adós a testvéri szóval és a másik javát munkáló 
cselekedettel. Az igét jól meghalló ember életében, a hit tevékeny cse
lekedetében ezek a fogalmak: hit, Krisztus, ige, Isten, az egzisztenciális 
valóságban egymást felváltó fogalmakká lesznek, de amelyek mindig 
ugyanazt a valóságat akarják kifejezni. Nem lehet azért azt mondani: 
Az igehirdetésnek csak hitre kell ébreszteni. A szeretet felelős cseleke
detének megélése hitet ébreszt. A hit nemcsak azt jelenti, hit a halál 
utáni életben. — Bizonnyal ezt is, s e nélkül a bizonyosság nélkül a hit 
nem hit! — A hit világító funkció az élet szürke hétköznapjaiban. Amíg 
a hit nem ilyen érthetően és életet formálóan jut kifejezésre, nem is 
igazán hit. A keresztyén ember hitéből folyó cselekedetére mindig fel
figyelnek mások is, mert a „hit a szeretet története, s a szeretet garan
ciát vállal önmagáért és a hitért.” (E. Fuchs.) A hit az nem sötét ba
bona, vagy balgaság. A hit a bölcsességnek egyik formája. „A bölcses
ségnek kezdete az Ürnak félelme.” Isten szeretetének megtapasztalása 
a másik ember felé irányuló tevékeny szeretetben és felelősségben 
konkretizálódik. Aki szereti felebarátját, az a hitben ezt a tevékeny 
szeretetet bizonyítja ott és úgy, hogy ott siet embertársa segítségére, 
ahol és amikor annak erre a segítségre szüksége van.” Minden igehir
detés lényege abban van, hogy mi magunkat a testvér szolgálatára meg
nyerni és átengedni engedjük, s nem csupán abban, hogy lélekben gya
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rapodjunk.” (R. Bohren) Az igehirdetés nem egyszerűen az üdvtörté
netről való bizonyságtétel, hanem az maga is benne áll az üdvtörté
netben. Az igehirdetés így nyeri el jelentőségét! Így cselekszik Isten 
a hirdetett igén keresztül, az ö  cselekvésének sorrendjében, amelyet a 
teremtéssel kezdett és az újjászületéssel visz teljességre. Az igehirde
tésen keresztül cselekvő Isten üdvözít és hív el felelős cselekedetre.

Amikor az Újtestamentum az újjáformált életről, vagy „új terem
tésről” szól, amit Isten Jézus Krisztusban megígért, nem csupán az 
egyén életújulására gondol, hanem a világ, az Univerzum megújulására 
is. Ember és világa a Szentírás látása szerint szorosan összetartoznak. 
Az új teremtésről szóló ígéret tehát individuális és univerzális jelentő
ségű. Az elmúlt évtizedekben igen sok szó esett egyoldalúan individuális 
életújulásról. Ezért írta G. von Rád: „A teológusok elvesztették a föld
höz és a földi dolgokhoz való kontinuitásukat. S ennek következménye 
a gazdasági, társadalmi és politikai élettől való félelem lett. Jézus mes
siási cselekedetét gyorsan elspiritualizálták. Az igehirdetés csak a ma
gán-szférában mozgott, s Jézus Krisztus világ feletti uralmát nem hir
dette meg.” Az individuális igehirdetéssel az egyház a politikai és tár
sadalmi felelősség elől akart elmenekülni, s „elfelejtette” hirdetni, hogy 
Isten életújító hatalma azt munkálja, hogy a tegnap „szívtelen és ember
telen világa” is újjá legyen.

A keresztyénségnek ma saját magát, hivatását és küldetését a „régi 
hit” zsinórmértéke szerint újra kell megérteni és értelmezni, hogy mon
danivalóját és cselekvését a modern világ is megérthesse. Az egyház 
állandó reformációból áll. Amikor a körülötte végbement társadalmi 
és történelmi átalakulások hatást gyakorolnak rá olyan módon, hogy 
közben a szolgálati formáját alakítja és megváltoztatja, azt azért cse- 
lekszi, hogy új formákon keresztül juttassa el Isten szeretetének öröm
hírét a mai emberhez. Az igehirdetőnek a mi mai társadalmunkban kell 
tovább adni az irgalmas Istenről és az irgalmas, másik ember javáért 
munkálkodó felebarátról szóló bizonyságtételt. A keresztyén ember 
Istenhez kötött hitével igenli és támogatja, védi, az új kialakuló, a régi
vel szemben jobb és igazságosabb társadalmi rendet. Az egyháznak az 
élő Jézus Krisztushoz kötött életfolytatásával kell megbizonyítani, hogy 
az ige olyan embereket teremt, akik nem a konzerváló erők támasza, 
akik az egyházban nem az életúnt emberek siralomházát, vagy letűnt 
politikusok illegális parlamentjét látják, hanem Isten műhelyét, ame
lyik mindig formál és új feladatok elvégzésére indít az ige által.

Az igehirdetés a mai embert szólítja meg az egész életet látószö
gébe foglalóan.

Isten igéjének itt és most kell hirdettetni! Nincs időtlen, kortól és 
helytől, bizonyos adottságoktól elvonatkoztatott ember, de ugyanúgy 
nincs valami elvont, örök és változhatatlan igazságokról szóló igehir
detés sem. Az igehirdetés nem valami elvont csendes „elmélkedés a 
lélek magaslatain”. Az igehirdetésnek minden gátlás nélkül szembe 
kell nézni korunk döntő kérdéseivel, a mai embert érintő minden prob
lémával. Az emberi lét sokrétűségéhez hozzátartozik a politikai, társa
dalmi kérdés éppen úgy, mint az egyéni erkölcs és az egész emberiséget 
érintő gazdasági kérdések.

A Szentlélek a hirdetett igén keresztül Jézus Krisztusnak a törté
nelemben végzett munkáját teszi jelenvalóvá és állandóvá. Éppen ezért 
az igehirdető feladata a történelemben munkálkodó, élő Isten meg
hirdetése. A mai történelmet kell jól megismernünk, s a történelmi
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folyamatokat helyesen értékelnünk, hogy Isten igéjét jól hirdethessük 
Ismerni kell a konkrét életet, a modern világot, népünk életét és cél
kitűzéseit. Isten soha nem absztrakt módon/ él és cselekszik. Az ige
hirdetés Isten üzenete a mindenkori modern emberhez, amelyik mindig 
új formákat keres, hogy az isteni üzenetet az ige hallgatói felfoghassák 
és megcselekedhessék. Ezért az igehirdetés célja nem az, hogy az embe
reket kihívja a „bűnös világból”, hanem sokkal inkább az, hogy örö
meikkel és könnyeikkel, gyermekeikkel és születésszabályozási felelős
ségükkel, emberségesebb társadalomért vívott küzdelmeikkel együtt a 
feltámadott Jézushoz hívja.

Európában mélyreható forradalmi változások között élünk. Az a 
társadalmi rend, amiben Európa századokon át élt, összeomlott. Olyan 
tegnapi fogalmak, mint a „monarchia” , a „polgári társadalmi rend”, 
„keresztyén állam”, elveszítették csillogásukat és értéküket. Helyükbe 
sokkal értékesebb és jelentősebb fogalmak és gondolatok léptek: törek
vés Európa békéjének és biztonságának megteremtéséért, az egymás 
mellett békében és egyenlőségben élés gondolata stb. Számtalan foglal
kozás és műnkakör megváltoztatta arculatát. A házastársak egyenrangú 
segítőtársként élnek a családban, s közösen hordozzák annak gondjait. 
A szabad idő megnövekedésével, a gyermeknevelés tudományos irányí
tásával, a rádió és televízió elterjedésével a város és falu képe egészen 
megváltozott. A világ minden eseményéről tudomást szereznek az em
berek a régi „istenhátamögötti falukban” is.

Az igehirdetés úgy tölti be feladatát a modern társadalomban, ha 
az embereket az Evangélium helyesen hirdetése közben felszabadítja 
arra, hogy Istentől kapott értelmük felelősségével vegyenek részt előre
lendítő erőként a gazdasági, társadalmi és politikai életben. Ott hirdetik 
tisztán és igazán Isten igéjét, s azok igazán keresztyének, akik á temp
lomból kijőve úgy munkálkodnak a gazdasági, társadalmi és politikai 
életben, hogy meglátszik rajtuk, találkozásuk volt azzal az élő Istennel, 
aki szereti az embert, s Aki a történelemben az ember ideig és örökké
való javát munkálja. Ott hirdetik tisztán Isten igéjét, ahol a hallgatók 
megértik, hogy a hűségesen és jól elvégzett munka istentiszteletnek 
számít. Így és ilyen értelemben a keresztyének munkája szolgálattá, s 
Istenhez kötöttségük jelévé lesz a társadalomban. Nagyon sokan azért 
idegenedtek el az egyháztól, mert a „muzeálissá lett” igehirdetéssel a 
gyakorlati életben semmit nem tudnak kezdeni s az ilyen igehirdetésnek 
nincs is semmi köze az élethez, — de Istenhez sem! Az Ige világossá 
teszi, hogy az ember nem a sors játékszere, nem a „véletlenek” viharos 
szelétől űzött ördögszekér, nem „tétlen szemlélője” a megváltoztatha
tatlan körülményeknek és a történelemnek, hanem Isten történelmet 
formáló munkatársa, aki az Istennel együtt-munkálkoáásra és alkotásra 
teremtetett. A történelem mindig emberek szabad, felelős döntésének lán
colata. Isten akarata nem „automatikusan” valósul meg a történelem
ben. Akaratának véghezviteléhez az embernek, mint partnernek a mun
kájára támaszkodik. Isten akarata a jelenvaló világban mindig emberi 
akaráson és munkán keresztül valósul meg.

A keresztyének Isten megtapasztalt szeretetét a hétköznapok „okos 
istentiszteletében” tükrözik vissza.

A Feltámadottnak mondanivalója van itt és most. Aki útmutatást 
ad az atomkorban, a faji megkülönböztetések korában, a hideg- és me
legháborúk korában élő embereknek is. Meghamisítja Isten üzenetét az, 
aki az Evangélium mondanivalóját csak a lelki élet területére szeretné
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leszűkíteni. Lehet Jézus Krisztusról úgy beszélni, hogy Ö az ember 
mennyei boldogságát munkálja. Üdvözíteni akar. Ez így igaz, de nem 
elég! Isten Jézus Krisztusban munkálkodott és munkálkodik az ember 
földi boldogságán is! Jézus az éhezőnek kenyeret, a betegeknek gyógyu
lást, a szenvedőknek vigasztalást adott. Igaz, Jézus Krisztus örökéletet 
készített nekünk, de ez a mi földünk sem „kín-katlan” vagy „siralom 
völgye”, hanem Isten által szeretett és Jézus Krisztusban megváltott 
világ, ahol Isten „otthon” van. A szociális, gazdasági és politikai kér
dések hozzátartoznak az igehirdetéshez, ha az valóban a Mindenség 
Urát hirdeti meg. Amikor nem így történik, akkor az igehirdetés csak 
„teológiai értekezés” marad. A teológiai értekezés lehet időtlen, de a 
„jó” igehirdetés mindig időhöz, helyhez, emberekhez és azok környe
zetéhez van kötve. Az élettől távoli, vagy életidegen igehirdetés elve
szíti átütő erejét. Azt az erőt, amelyik jellemezte az apostolok, vagy 
reformátorok igehirdetését. Nem közvetíti Isten akaratát az az ige
hirdetés sem, amelyik csak „privát kegyességet” akar építeni, s a világ, 
mint a „Sátán uralma alatt álló gonosz világ” kimarad az igehirdetés
ből. Ahol a Feltámadott Jézust prédikálják, ott a keresztyének abban 
a bizonyosságban élnek és munkálkodnak, hogy Uruk nem csupán világ
fenntartó hatalom, hanem az egész Univerzum, az egész világ életét 
alakító erő is. A keresztyének ezzel a „világformáló erővel” vannak kap
csolatban. Minél inkább a Krisztusban adott kijelentés alapján áll és él 
az egyház, annál inkább, annál nagyobb mértékben állítja be életét — 
a Krisztustól kapott felelős szeretet mértéke szerint —, a mindennapi 
élet munkájába és törekvéseibe. Az emberré lett Krisztus tette nyil
vánvalóvá, mit jelent Isten akarat^ szerint élni ebben a világban. Ilyen 
kifejezésekkel lehet ezt megjelölni: „Békesség”, „boldogság”, „szolida
ritás”, „a másik terheinek hordozása, az élet munkálása, az élet szere- 
tete és védelme” .

Az igehirdetés középpontja: Jézus Krisztus halála és feltámadása. 
..Ha az igehirdetés végső eredményéből akarunk kiindulni és arról 
szólni, azt kell mondani: az nem más, mint Isten cselekedete. Jézus 
Krisztus, akin keresztül Isten cselekszik. A történelemben munkálkodó 
Szentlélek arra tanítja meg a keresztyén embert, hogy hite és életfoly
tatása által feleletet adjon arra, amit Isten Jézus Krisztusban cseleke
dett érte.” (H. J. Margull) Amikor az egyház az Istennek a történelem
ben végzett munkájától eltekint, az igehirdetése azonnal elveszti aktuá
lis jellegét.

A XVI. században a kálvini teológiában — s annak hatására a 
lutheri irányt követőknél is —, a hangsúly Isten „időfelettiségére” ke
rült. (A barthi teológia is visszatért erre a gondolatra.) Ez az egyoldalú
ság és kizárólagosság veszélyét rejtette magában. Az ortodoxia éppen 
ennek a kizárólagosságnak lett az áldozata, mivel a „praedestinatiót” , 
mint „prae-determinatiót” fogta fel. Ahol ez a felfogás érvényesült, 
ott az igehirdetésben elárulták a mindenkori történelmet formáló és 
alakító Istent. „A történelemben munkálkodó Isten és a »prae-deter- 
minatio" gondolata nem járhat egy úton, mert a történelem mindig fel
tételezi Istennek és az embernek döntési és cselekvési szabadságát. A 
"prae-determinatio« éppen ezt a döntési és cselekvési szabadságot zárja 
ki.” (A. E. Loen)

A XVIII. és XIX. században egyoldalúan Isten „időfelettiségét” dom
borították ki. Ezzel az „időfelettiséggel” Isten elvesztette az „idő előtti” 
és „idő utáni” voltát. Ezzel a Jézus Krisztusban adott „valóságos Isten
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és valóságos ember” voltát veszítette el, s ugyanakkor „időfelettiségét” 
is. Isten „örökkévalósága” és a történelemben az emberért végzett mun
kája ezáltal „az időtlenség pontatlanságává zsugorodott össze.” (A, E. 
Loen)

A történelemben munkálkodó Isten az ige hirdetőitől és hallgatóitól 
engedelmességet vár. Ebben az engedelmességben tudja az egyház ige
hirdetési feladatát a mai világban átgondolni, s ezzel megérteni és cse
lekedni azt, amit Isten azzal a változással, ami a világban és hazánkban 
végbemegy, cselekedni akar. Ebben az engedelmességben érti meg, mit 
jelentenek az új társadalmi formák — s mi ott az egyház és az egyes 
keresztyének szerepe —, amelyekben az emberek szociális felszabadu
lást találnak a régi társadalom megkötöző, megbénító, emberi méltó
ságból kivetkőztető formáiból. „Az igehirdetésnek reflektálni kell arra 
az életharcra, amelyik a különböző szükségek és nyomorúságok társa
dalmi és szociális igazságtalanságok leküzdésére irányul.” (H. J. Margull)

Isten igéjét az egyházban hirdetik
Az egyház: Istennek a történelemben élő népe. A „Krisztus teste”. 

A Krisztus teste nem a világból van, de a világban van. A Krisztus gyü
lekezete az új emberiség kezdete, s ezért sokoldalú vonatkozásban van 
az egész emberiséggel. „Ahogyan Krisztus nemcsak Isten népéhez jött, 
hanem az egész világhoz, ugyanúgy az egyház sem tagadhatja meg a 
világért való szolgálatot. Az egyház a népekből tevődik össze és a né
pekért él.” (W. Trillhaas) Az egyházban hangzó igehirdetés hozzásegít 
ahhoz, hogy minden ember elnyerje emberi méltóságát és átvegye te- 
remtettségi voltához tartozó felelősségét a teremtett világban, a vilá
gért. Az egyház látható közösség. Megbízatása van abban a társada
lomban, világban, amelyikben él. Evangéliumi hitének elkötelezéséből 
be kell töltenie szociáletikai és szociálpolitikai felelősségét is.

Az egyház soha nem élhet abban a tévhitben, hogy magát a társa
dalomtól elszakítva, valami „világfelettiségben” húzhatja meg. Meg
különböztetett helyet sem követelhet magának a társadalomban „ma- 
gasabbrendűségi érzésből” . Az egyház akkor tud igazán egyház lenni, 
ha tudja, hogy ő egy rész a világból, abból a világból, amelyiket Isten 
szeret. Csak az az egyház, amelyik tudja, hogy Isten jelen van és cselek
szik a történelemben, figyel éberen arra, hogy Isten munkáját felfedezze 
a történelemben, s együttmunkálkodóvá legyen.

Az Evangélium, amelyik egyházat teremt, „egy történelmi valóság, 
a történelembe burkolva, s ő maga is történelmi valóságokat teremt, 
a történelemre sokoldalú hatást gyakorolva.” (W. Jetter) A napjaink
ban meglevő gondok, a világot fenyegető háborúk, a szegénység és éh
ség, a faji gyűlölet a keresztyéneket felelős cselekedetre sürgetik, ha 
azt akarják, hogy a keresztyén hit és igehirdetés egzisztenciálisan ko
moly valóság legyen. Isten ma radikális mentalitás változást követel 
az egyház népétől. Dosztojevszkij a nagy inkvizítor elképzelését a láza
dókkal kapcsolatban még így fogalmazta meg: „A végén e lázadók sza
badságukat lábaink elé helyezik, s könyörögve kérik: Tegyetek rab
szolgáitokká, de tápláljatok minket.” Az író tévedett. A történelem 
arról tanúskodik, hogy az „elnyomottak és rabszolgák” megtanulták: 
fordítva is lehet cselekedni. A „nagy inkvizítorokat” le lehet dönteni 
trónjaikról, s lehet élni azzal a szabadsággal, amelyet minden ember
nek osztályrészül szánt az Isten. Isten igéjét meghalló embernek észre 
kell venni, hogy sokan vannak, akik az „észrevétlenség” és „szeretet- 
lenség” csapásai között véreznek el. Sokan vannak, akiktől a „lét
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lehetőséget” tagadta meg a társadalom. Számukra az egyháznak nem 
csupán szabadságot kell követelni — gondolni kell a négerekre, akik 
„elvben szabadok”, de a szabadság megélésére nincs lehetőségük —, 
hanem új lehetőségeket, élet-teret és kenyeret, jogot és igazságot, ahe
lyett, hogy a szegénységet és nyomort, szenvedést és kizsákmányolást, 
jogíosztottságot és nélkülözést az igehirdetésben a „vallásos romanti
kával” virágozza fel.

Az egyháznak számot kell vetni azzal, mit jelent a világhoz, vilá
gért való küldetése. Ahol a világ mindig, mint az egyház „ellenpólusa” 
van meghirdetve, ott nem veszik komolyan az egyházat, s nem értik 
meg a „világot” sem. Ahol a keresztyének a „kegyes és szent élet” 
fariezusi világidegenségében élnek, ott még nem ismerték fel a tör
ténelemben munkálkodó Isten szeretetét. A világ lényege nem az, hogy 
„játéktér” legyen az egyház számára, de az egyház, a keresztyének 
lényege az, hogy Isten szeretetének tevékenykedő csapata legyen a vi
lágban. „Az egyház cselekvése számára a napirendet a világ adja meg, 
— még akkor is, ha sokan ezt bántónak érzik. Az igehirdetőnek a világ 
kérdéseiből kell kiindulni, s jaj, ha az igehirdető az Evangéliumot, mint 
muzeális tárgyat kínálgatja.” (W. Jetter) A történelmi eseményekre 
„sorsszerűén” nem mondhatja egyértelműen, hogy mögötte a történel
met irányító Isten áll. — Ebbe a hibába esett a német keresztyénség 
egy része, amikor a fasizmus idején történelmi analízis nélkül az „ese
ményeket” látta csak és mondotta isteninek. Az igehirdető feladata 
az, hogy a történelemben munkálkodó Isten cselekvését felismerje s 
népét a világban felelős cselekvésre, Istennek engedelmeskedve fel
szólítsa. A hirdetett ige nyomán ugyanis mindig kétirányú mozgás jön 
létre: az ige embereket gyűjt Krisztushoz, s elküldi őket szolgálni a 
világba.

Dr. Nagy István

A FEJLŐDÉS PROBLÉMÁI ÉS A KERESZTYÉNEK FELELŐSSÉGE
RICHARD ANDRIAMANJATO madagaszkári lelkész, az 

Afrikai összegyházi Konferencia elnöke, a Keresztyén Béke- 
konferencia elnöke, a IV. Keresztyén Békenagygyűlésen tar
totta ezt az előadást.

Urunk kegyelméből ismét összegyűltünk, hogy együtt próbáljuk 
megközelíteni a modern világ haladásának egyik legkényesebb problé
máját: a fejlődés kérdését.

Nagygyűlésünk ugyan nem az első, amely e jelenség felé fordítja 
figyelmét. Előző üléseinken mi is próbáltuk már meghatározni a kü
lönböző tényezőket, amelyek közrehatnak a fejlődésben. És sok nem
zetközi, kormánypárti és ellenzéki, egyházi és szociális összejövetel is 
napirendjére tűzte már a fejlődés kérdését. Nehéznek látszik tehát ezen 
a területen új gondolatokat felvetni, pedig nem volna jó, ha összejö
vetelünkön más formában elismételnénk azt, amit már sokszor el
mondtak azelőtt.
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Mégis egy alapvető megállapításból indulunk ki. A fejlődés prob
lémáját dinamikus módön kell megragadnunk, vagyis az emberiség 
fejlődésének összefüggésében, és minden olyan új tényező figyelembe
vételével kell szemlélnünk, amelyek világunk változása közben szük
ségszerűen jelentkeznek.

Ezenkívül meg kell állapítanunk, hogy a fejlődés olyan viszonyo
kat — így mondhatnánk: olyan „létviszonyokat” alakított ki, amelyek
ben bár a fejlődés egyre inkább a nemzetköziség felé tart, az értékek 
rendje mégis naponta kérdésessé válik a különböző igazságtalanságok 
és egyensúlyzavarok új tudatosulása következtében, amelyek egyenes 
folyományai a fejlődés ritmuskülönbségeinek a világ különböző ré
szein.

Másfelől azonban éppen a modern technológia villámgyors fejlő
dését követő mélyreható változás késztet bennünket a humánum újra
értékelésére és a küzdelemre az elidegenedés ellen, amely az embert 
saját technikája és saját haladása rabszolgájává teszi.

Hozzátehetjük még, hogy egyidejűleg több forradalom van folya
matban a Föld különböző részein, de ezek nem mindig annál a kérdés
nél tartanak, hogy az ipar mely típusa felé haladjanak, a modernizálás 
felé, vagy egyszerűen a mezőgazdaság mechanizálása felé, míg a gaz
dag országokban már a jövő iparának alapjain dolgoznak, amilyenek 
az űr- és az atomkutatás, az elektronika és a modern technika felfede
zései.

De nem beszéltek-e sokszor ironikusan az ember űrutazásáról és a 
holdexpedíciókról? Nem próbálták-e meg számokban kifejezni a ki
adásokat, amelyeket ezen kísérletek sikeréért vállaltak? Nem emleget
ték-e emellett túlságosan bátortalanul a Föld különböző területein je
lentkező éhezés nagyon aktuális és nyomasztó problémáját, az emberi
ség kétharmadának nevetséges életszínvonalát, a nemzeti és nemzet
közi szervek teljes képtelenségét arra, hogy megoldják azokat a prob
lémákat, amelyeket a heves demográfiai robbanás okoz?

Sőt, menjünk tovább az etikai értékekre, amelyek célja volna az 
egész emberiség valóságosabb és hatékonyabb szolidaritásának meg
teremtése. Hányszor állítottuk szembe a katonai kiadásokat és a há
borús költségvetést azokkal a számokkal, amelyek statisztikailag összeg
zik a gazdag országok fejlesztési segítségre fordított erőfeszítéseit, és 
amelyek elégtelenségükben nagypn is kifejezők!

Mindezekhez könnyen találhatunk számadatokat az Egyesült Nem
zetek és az olyan speciális konferenciák, mint az UNCTAD (az Egyesült 
Nemzetek Világkereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) jelentései
ben, vagy a miénkhez hasonló közgyűlések határozataiban. Ezt a né
hány utalást csak azért tettük, hogy aláhúzzuk a fejlődés problémá
jának összetettségét, a tervek egyhelyben topogását és az erőfeszítések 
elégtelenségét a megoldások keresésében és megvalósításában.

Pedig első pillantásra látszik, és a modern statisztikák is tanús
kodnak róla, hogy bőven volna miből fejleszteni valamennyi nemzetet, 
az ember mai ismeretei és a rendelkezésre álló lehetőségek alapján, 
amelyek elvileg az egész emberiségé.

A bajok gyökere tehát nem egyszerűen a gazdasági fejlődés prob
lémájában rejlik, hanem bolygónk életének egész szervezetében, mind
azzal együtt, amit ez magába foglal: a javak igazságos elosztása, az 
egyesek és a népek mélységes vágyainak kielégítése, a lehetőségek fel- 
használásának szabályozása, hogy azokból az egész emberiség egyenlő
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képpen részesüljön, és végül minden egyes embernek egy harmoniku
sabb egésszé integrálódása, amelynek érdekében már eleve radikálisabb 
intézkedéseket kellene tenni bizonyos szerzett privilégiumokkal szem
ben, hogy egy új rend épülhessen fel.

Ez a bevezetés magától értődően nem törekedhetett arra, hogy a 
fejlődés minden problémáját összefogja. Megpróbálunk kiemelni — 
egyébként elég önkényesen — néhány általános összefüggést, amelyek
ben keresztyén elkötelezettségünk nem maradhat tétlen.

A fejlett országok és a fejlődő országok viszonya
Az a világ, amelyben élünk, különböző rendszerek és ideológiák 

koegzisztenciája ellenére egyre nagyobb szolidaritásra van elkötelezve. 
Az emberiség a Földön olyan életre van ítélve, amely napról napra szű
kebbre szorul, és amelyben a nemzetek kölcsönös függősége egyre na
gyobb hangsúlyt kap. Nem tárgyalhatjuk kimerítő módon ezt a köl
csönös függőséget. Csupán arra emlékeztetünk, hogy jól szemléltetik a 
kölcsönös függést a multinacionális vállalkozások, amelyek jellemzik a 
közgazdasági fejlődést a napról napra több szakavatottságot és tőkét 
igénylő technológia uralma alatt. Példa erre az Amerikai Egyesült Ál
lamok és az európai nemzetek kapcsolata.

A dollár jelenlegi krízisei és a nemzetközi pénzkérdések problémái 
általános módon mutatják azokat az alapokat, amelyeken világunk 
gazdasági rendszere nyugszik, és azt a helyet, amelyet benne a nagy 
gazdasági hatalmak elfoglalnak.

Ha emlékeztetünk a szoros kapcsolatokra, amelyek az Egyesült 
Államokat Európához kötik, ezt nem azért tesszük, hogy kritikailag 
analizáljuk Európa emancipációs erőfeszítéseit az Egyesült Államokkal 
szemben, hanem mert azt a gazdaságpolitikát, amelyet a régi gyarma
tosítók régi kolóniájukkal szemben alkalmaznak továbbra is a kon- 
kurrencia motiválja, amelyet a kapitalista gazdasági rendszer termé
szete követel meg.

Ebből a nézőpontból fel kell ismernünk, hogy a régi gyarmatok, 
amelyek név szerint függetlenek lettek, éppen úgy, mint azok az orszá
gok, amelyek még a kolonializmus igája alatt vannak, a régi anyaor
szág gazdasági meghosszabbítását képezik, és óvakodnak attól, hogy 
őket abba az irányba hagyják menni, amely kétségessé tenne bizonyos 
privilégiumokat, amelyeket ők eddig élveztek.

Sokat beszéltek fejlesztési segélyről, és nem mulasztottak el kü
lönbséget tenni multilaterális és bilaterális segély között. Ennek az 
utóbbinak mindig van valami politikai mellékzöngéje, amely az együtt
működés formáit mutatja, valójában pedig nem más, mint a régi füg
gés új megjelenési formája.

Az UNCTAD egymást követő konferenciái a kereskedelem és álta
lában a segély problémáival foglalkoztak, hogy megtalálják módját, 
hogyan lehetne megtörni a elmúlt korszaktól örökölt régi keretek ural
mát. Az eredmények nyugtalanítók maradtak. A harmadik világ or
szágai általános fejlődésének ritmusa évente kb. 5%-ra tehető, viszont 
a demográfiai nyomás rendszerint 2,5—3,5%. Igaz, hogy az ipari államok 
elvileg elfogadták a szükségességét annak, hogy legalább 1%-át bruttó 
nemzeti jövedelmüknek fejlesztésre adják. De ez a szám, amelyet gyak
ran nem is respektálnak, nevetségesen hat, amikor összehasonlítjuk 
a fegyverkezési kiadásokkal és a hadiköltségvetéssel. Az Európai Közös
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Piac országainál ezek a számok így alakulnának: 200 milliárd dollár 
fegyverkezésre, 8 milliárd dollár segélyezésre.

Ezenkívül ez a segély olyan önmagába viszatérő kört hoz létre 
amely végül is még több előnyt nyújt az adományozó országoknak! 
Vegyük például Madagaszkár esetét. Az Európai Fejlesztési Alap má
sodik periódusában Madagaszkár hivatalosan 18 milliárd 650 millió 
madagaszkári frank segélyt kapott, ami kb. 74 600 000 US dollárnak 
felel meg. Ugyanerre az időre a kereskedelmi mérleg deficitje a Közös 
Piac országaival 21 milliárd madagaszkári frankra emelkedett, ami 
84 000 000 US dollárral egyenlő.

Fel lehet hozni ezzel szemben azt, hogy mindenesetre voltak be
ruházások, amelyek munkaalkalmakat teremtettek, hogy az ország gaz
dasági helyzete ennek áldásait élvezte, hogy a lehetséges kellemetlen
ségek közül jobb elfogadni ezt, mint mást, mert különben még csak 
jobban növekednék a különbség a gazdag és a fejlődő országok között. 
De éppen az itt a kérdés, hogy a segélyezés abban a formájában, aho
gyan azt ma gyakorolják, csökkenti-e ezt a különbséget. Az első fej
lesztési évtized eredményei és a nyomában járó szinte teljes kiábrán
dulás tényszerűen mutatják, hogy messze vagyunk attól, hogy jelen
tősen előrehaladtunk volna a világ gazdasági helyzetének újjászerve
zésében.

Sőt, a jelenlegi nemzetközi dollárválság, az Egyesült Államok védő- 
intézkedései és az európai országok reakciója tapintható közelségbe 
hozzák hozzánk azt, hogy ezek az országok milyen árat hajlandók fizetni 
pozíciójuk megmentésére.

Ezeket a pozíciókat el nem hanyagolható mértékben határozzák 
meg azok a lehetőségek, amelyeket a fejlődő országok nyújtanak mint 
nyersanyagforrások és készárut felvevő piacok.

Amikor némely nyugati elméleti szakember elsődlegesen és alap
vetően szükségesnek tartja és szorgalmazza, hogy a fejlődő országok 
szánják el magukat a földművelésre, mielőtt belevetnék magukat az 
ipari termelés versenyébe, nem azt a törekvést tükrözi-e ez, hogy a Föld 
bizonyos részén megőrizzék az ipari és technikai fejlődés vezetésének 
monopóliumát, és hogy e csatlakozott országokban olyan élelmiszer és 
más tartalékokat teremtsenek, amelyek előállításába ők nem akarnak 
tőkét befektetni, tekintettel a korlátolt rentabilitásra, amelyet az ígér.

Tegyük hozzá, hogy az utóbbi időkben elméleteket dolgoztak ki 
modern nemzetközi és kapitalista vállalkozások maximális profitjáról. 
Ezek az elméletek azonban nemcsak hatalmas tőkét igényelnek, hanem 
magas minősítésű szakértelmet is, amelyet igyekeznek nem képezni a 
fejlődő országokban. Ez azt hozza magával, hogy a fejlődő országok 
nemcsak elnézni kénytelenek, hogy növekszik a különbség maguk és a 
gazdag országok között, hanem maguk is részt vesznek az egyenlőtlen
ség további növelésében, amely a mai világ meglevő struktúrájából 
adódott.

Természetesen beszélnek afrikanizálásról, madagaszkárizálásről, 
vietnamizálásról vagy bennszülöttesítésről. Beszélnek erről a gazdaság
ban, a politikában, még a háborúkban is, mint például Indokínában. 
De miről is van szó tulajdonképpen? Arról, hogy a felelős és parancs
noki helyekre léptessék azokat a nemzeteket, akiket már eleve az ural
kodó országok elvei és módszerei szerint neveltek, és akik alkalmasak 
arra, hogy hazai eredetük takarója alá rejtsék a tettek igazi értelmét, 
amelyeket bizonyos körülmények között végrehajtat velük a vezetés.
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E tények igazi jelentőségét szemlélteti az a mód, ahogyan a har
madik világ országainak bizonyos kincseit kiaknázzák. Kiaknázzák a 
petróleumot, de tartózkodnak attól, hogy az új országokat a petroké- 
miai iparba vagy a szintetikus anyagok modern kutatásába bevezessék. 
Érdeklődnek Madagaszkár krómérce iránt, de nyers állapotban aknáz
zák ki, szó sincs arról, hogy valamilyen krómfeldolgozó ipart létesít
senek egy ilyen távoli országban. A Német Szövetségi Köztársaság és a 
német cégek hozzáláttak Gabon vasbányáinak kiaknázásához, és tet
szelegve trombitálják, hogy az ország fellendülése valóságos gazdasági 
csoda. Eközben persze gondosan vigyáznak arra, hogy csak olyan ipart 
létesítsenek, amely a nyersanyagot kitermeli. A többi termelési folya
mat természetesen, ahogyan ez egyébként is szokás, magában Német
országban megy végbe. És mint mondtuk, igyekeznek megtartani pia
caikat.

Példaként emeljük ki a Német Szövetségi Köztársaságban kiadott 
..Afrika” című folyóiratban megjelent cikk egyik szakaszát: „A  német 
vasipar 1969-ben 500 millió US dollár értékű árut szállított Afrikába. 
Ez az összes német szállításnak az 57,8%-a.” Ékesen szóló számok ezek! 
És ez csak megerősíti, amit állítottunk, amikor azt mondjuk, hogy a 
gazdag országok abban a mértékben érdeklődnek a fejlődő országok 
iránt, amennyiben saját országuk hasznos kibővítését látják bennük, 
fejlődésük szükségszerű kiegészítésére, amennyiben olyan szerepet töl
tenek be, amelyből az ő fejlődésük adódik.

Ennél fogva a múlt tanulságait is figyelembe véve a világ globális 
forradalmának gondolata egyre inkább kényszerítővé válik. A fejlett és 
a fejlődő országok közötti kapcsolatok arra vannak ítélve, hogy mély 
változásokon menjenek át. Még a szabad kapitalizmus hívei is arra 
kényszerülnek, hogy engedjenek a szükségszerűségnek. Az újonnan 
adódó helyzetek is sürgetik annak tudomásulvételét, ami ma egyik nap
ról a másikra feszültségekben jelentkezik és olyan konfliktusokat hoz 
létre, amelyek végromlásba vihetik a világot.

Napjainkban bizonyos teóriák kidolgozását figyelhetjük meg, ame
lyek a gazdag országokon belül a technológiai fejlődés és a tudomány 
haladása révén kialakult forradalmi helyzetből indulnak ki, és eljut
hatnak a világtársadalom szervezetének általános koncepciójához. Be
szélnek a technika korszkáról (Marcel Loichet), összkapitalista átala
kulásról (Zbigniew Brzezinski). Egy tény azonban fennáll: ha semmi 
sem változik a mai gazdasági kapcsolatokban, a kivételezettek kisebb
sége egyre több anyagi, technikai és emberi lehetőséget fog birtokolni, 
a növekvő kizsákmányolt tömeg pedig az alárendeltség elfogadhatat
lan helyzetében marad, amely elkerülhetetlenül a forradalomba ta
szítja őket.

Ha el akarjuk kerülni a heves konfliktusokat, és oda akarunk jutni, 
hogy új rendet alkossunk, akkor alapvető átalakuláson kell átmennie 
elsősorban a kivételezettek kategóriáinak. Ha mernénk ebbe az irányba 
előlépni, nem vádolhatnának-e minket utópiával és irrealizmussal? De 
nem itt van-e pont, ahol felvetődik a keresztyén felelősség kérdése?

Ha a kapitalista országok folytatják a világpiacok 70%-ának el
árasztását ipari termékeikkel, amelyek ára állandóan emelkedik, mi
közben a fejlődő országok azt látják, hogy termékeik 90%-ának értéke 
napról napra csökken: nem csak a két világ közötti eltávolodás növe
kedne, de egyáltalában nem lehetne többé fejlődés a harmadik világ
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országai számára, ha úgy értelmezzük a fejlődést, mint az ember fel- 
emelkedését egy magasabb humanitás felé.

Szeretnénk itt felvetni egy kérdést. Némelyek szemében ennek 
ugyan bizonyos naiv és gyenneíkies színezete lesz, de emlékezzünk meg 
arról, hogy a mennyek országa azoknak van megígérve, akik a gyer
mekekhez hasonlítanak. A keresztyén vallás, ahogyan az ma meg
valósul a keresztyénekben, akik az élet sokrétűségében elfoglaltan élnek, 
már amilyen a mi korunk, képes-e arra, hogy támogassa egy globális 
forradalomnak a jövetelét, amely átalakítaná a viszonyt a gazdag or
szágok és a fejlődő országok között? Van-e elég értéke és tekintélye 
azok előtt is, akik győztesek lesznek, hogy megvédje magát, hogy át
vigye a mai világ életébe a lemondás, az áldozat, az igazság fogalmát 
és főleg a felebarát szeretetét, amelyre nagy szüksége van ennek a vi
lágnak?

A tőkehalmozódás, a rentabilitás, a maximális profit teóriái, ame
lyek kialakítják az embernek ember által és országoknak országok által 
történő újtípusú kizsákmányolását, valóban lehetnek a keresztyén cse
lekvést meghatározó irányelvek? És ha némelyek bizonyos egyházak
ban kedvüket lelik abban, hogy készakarva zűrzavart keltenek, amikor 
a keresztyén döntést arra használják, hogy a nagy tömegek érdekével 
ellentétben meghiúsítsák valamely ország gazdaságának újraszervező- 
dését, akkor a keresztyénséget a haladás erejének vagy a reakció ügy
nökének kell-e tekintenünk?

Gyűlésünknek ezen a ponton, ha nem is talál megoldást, legalább 
meg kellene próbálnia, hogy megtalálja tájékozódásunk lehetséges irá
nyát. :Í

Mi, akik a fejlődő országokból jöttünk, nem bátorkodunk a nyu
gati keresztyénségről érdemleges ítéletet mondani, de ha nincs mit 
várni erről a részről, akkor a megoldást máshol kell keresnünk. De . . .  
hol?

A fejlődő országok egymáshoz való viszonyáról
Külön hangsúlyoztuk a fejlődő és a fejlett országok közötti viszony 

természetét, mert ezek a kapcsolatok erősen meghatározzák azokat a 
viszonyokat, amelyeket a fejlődő országok igyekeznek maguk között 
fenntartani.

A bandungi konferencia nemcsak meghúzta a kolonializmus lélek
harangját, hanem leleplezte a mély öntudatra ébredést, amely az em
beriség kétharmadát most néhány nemzet hegemóniája elleni állás- 
foglalásra indítja. Azóta a kedvezőtlen helyzetben levő népek államai 
és kormányai nem szűntek meg egymással egyeztetni erőfeszítéseiket, 
hogy jobb életnívóra és nagyobb szabadságra segítsék országukat.

“a  politikai szabadság azonban, amelynek gyakorlatilag a gazdaság- 
politikai feylszabadításába kellett volna torkollnia, nem hozta meg azt a 
döntő változást, melyet vártak tőle. Ennek a kudarcnak az okait köny- 
nyen le lehet leplezni, de a bajnak az orvoslása napról napra problé
másabb lesz.

Az egyik út, amelyet a harmadik világ országai megpróbáltak, a 
szolidaritás. Arról van szó, hogy összehangolódjanak, hogy a politikai 
küzdőtéren, ahol az ember arra van hivatva, hogy a világ jövőjéről 
döntsön, az emberiség kétharmadának érdekében lehessen a határoza
tokat meghozni.
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Nem szükséges itt az el nem kötelezettség és a pozitív semlegesség 
elméleteire emlékeztetni, amelyeket azért terjesztettek elő, hogy a fej
lődő országok között az összetartás bázisai legyenek. Arról volt szó, 
hogy ezeket az országokat egyszerre igazi partnerekké tegyék, amelyek 
hatásos szerepet játszanak a világ egyensúlyában, hogy megszüntessék 
a konfliktusok és a feszültségek forrásait a világban, és hogy a gazda- 
dasági erőt a fejlődés követelményeinek szolgálatába állítsák.

Kénytelenek vagyunk szomorú megállapítást tenni, hogy az ENSZ 
döntései sohasem voltak elég kényszerítőek a nagyhatalmak számára. 
És hogy az egyes fejlődő országok nagyrészt visszaestek ebbe az érdek
övezetbe, amelyben a kolonializmus korszakában éltek, és gyakran 
képtelenek arra, hogy elszakítsák a kötelékeket, amelyek a régi anya
országokhoz fűzik őket.

Az általános stratégia befolyásolhatatlanságát látva eljutottak a 
regionális stratégiához. A független új országok saját gyengeségük tu
datában megpróbálták, hogy regionális szervekbe tömörüljenek. Ezek 
a szervezetek, amelyeknek nincsenek szupranacionális célkitűzéseik, el
vileg alkalmas keretet nyújthatnának a közös eszmélkedéshez és a kö
zös erőfeszítéshez abból a célból, hogy a gazdag partnert a segélyre 
szoruló országok bizonyos kívánságainak elfogadására kényszerítsék. Az 
afrikai kontinens példája az Afrikai Egységszervezet megteremtésével és 
az imperialista manőverek következtében létrejött különböző tendenciák 
kialakulásával elég világosan mutatja, hogy a fejlődő országokat milyen 
mértékben befolyásolja az őket gazdaságilag függésben tartó országok 
szándéka és propagandája.

Három egymással összefüggő probléma teszi próbára az afrikai 
országok összetartását: a még gyarmati sorban levő országok felszaba
dítása, a harc az apartheid és a fajüldöző rendszerek ellen, és általá
nosabban, a fejlődés harmonizálása a kontinens viszonylatában.

Mármost ezeken a területeken jól megfigyelhetjük az imperialista 
hatalmak politikájának és propagandájának összjátékát. A megosztás 
erői működnek mindenütt, hogy megbontsák a szolidaritást, amelyet 
szembe akarnának állítani az imperialista nyomással.

Például a portugál kolóniákon ahelyett, hogy hagynák, hogy a gyar
matosító rendszer kimerüljön és letegye a fegyvert a függetlenségre 
törekvő népek jogos kívánsága előtt, a kapitalista országok minden 
erejüket bevetik, hogy növeljék a gazdasági nyomást, ahogyan ezt a 
következő táblázat mutatja.

Belgium
Amerikai Egyesült Államok
Dél-Afrika
Egyesült Királyság
Német Szövetségi Köztársaság
Franciaország
Norvégia
Egyéb

27 125 000 US dollár 
5 536 755 US dollár 
3 706 855 US dollár 
1 855 350 US dollár 

679 000 US dollár 
215 000 US dollár 
Í75 000 US dollár 
162 000 US dollár

összesen: 39 455 050 US dollár

A kapitalisták akciója ilyen módon megtízszerezi a gyarmatosító 
erőket a felszabadító mozgalom ellen, akik sajnos, emberi életekkel 
fizetik meg jogukat a szabadságra.
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És mit mondjunk a Dél-Afrikával folytatott „dialógus” politikájá
járól, amelyet ma némely államfő gyakorol. Ennek a változásnak az 
eredetét hosszú lenne megmagyarázni, de a kapitalista országok alat
tomos politikájában gyökerezik, amelyeknek az az érdeke, hogy politi
kailag leszereljék az afrikai országokat, és így magában a fekete kon
tinens belsejében hozzanak létre olyan feszültséget, amely az egész 
vonalon gyengíti pozíciójukat.

A fejlesztés nevében hunyják be szemüket az apartheid emberte
lensége felett, és próbálják igazolni azokat a kapcsolatokat, amelyek 
csupán manőverek azzal a rendeltetéssel, hogy megvédjék a gazdag 
országok befolyásának övezetét.

Amikor a kapitalista hatalmak például elhatározzák, hogy Mada
gaszkár délnyugati partján nagy kikötő-komplexumot létesítenek, hogy 
befogadja a nagy tartályhajókat, amelyeknek technikai okokból itt kell 
kikötniök, és amikor a dél-afrikaiak, portugálok, franciák, angolok, ame
rikaiak és németek összefognak e terv megvalósítására, amelynek az 
ára a külügyminiszter szerint majdnem egymilliárd US dollárba kerül: 
akkor ez valóban Madagaszkár fejlesztéséért történik? Nem inkább 
azért, hogy a megszállásnak új formája legyen, amely operációs bázist 
biztosít ezeknek az országoknak az egész Indiai-óceánra?

A kapitalista országok ilyen természetű művek megcsillogtatásával 
használják ki a harmadik világ országainak gazdasági szegénységét, 
hogy felhasználják őket céljaikra és megbontsák frontjukat.

Egyébként is az Afrikai Államok Szövetségének társulása az Euró
pai Közös Piachoz, vagy a Brit Nemzetközösségbe tartozásuk nem aka
dálya-e az afrikai gazdasági szervezetek létrehozásának?

Sőt, a kapitalista államok Afrikában partnereket választanak, akik 
szívesen kiszolgáltatják magukat játékaiknak. Ezeknek az országoknak 
lényeges segítséget nyújtanak, és ahelyett, hogy előmozdítanák az álta
lános és harmonikus fejlődést a kontinensen, még jobban felborítják 
az egyensúlyt. Ez pedig kikerülhetetlenül magával hozza a belső fe
szültséget, amely nem kedvez a fejlődés harmonizálásának. A konti
nensen belül végzetes konkurrencia-harcok támadnak, amelyek csak 
erősítik a kapitalista országok pozícióit. Hogy erről meggyőződjünk, elég 
megállapítani, hogy a kapitalista országok mennyire dicsérik és érté
kelik némely államfőnek bölcsességét és realizmusát, akik, mint mond
ják, bátran folytatnak dialógust a dél-afrikai kormánnyal. Kérdezhet
nénk: hol van itt a bátorság? A fajüldözők tőkéjéhez való lealjasodás- 
ban, vagy a pénz vonzásának való ellenállásban, amely megőrzi először 
is az emberi méltóságot, azután minden lehetséges partnert arra köte
lez, hogy mindenekelőtt elfogadja ezt a méltóságot? A méltóságnak, az 
igazságnak és a szolidaritásnak a szellemében dolgozták ki az Afrikai 
Egységszervezet kartáját, amelyből emlékeztetőül csak a második cik
ket idézzük:

„A Szervezet célkitűzései a következők:
a) mélyíteni az afrikai és madagaszkári államok szolidaritását;
b) egyeztetni és erősíteni együttműködésüket és erőfeszítésüket, 

hogy Afrika népeinek a legjobb életfeltételeket biztosítsák;
c) megvédeni szuverenitásukat, területi integritásukat és függet

lenségüket;
d) kiküszöbölni Afrikából a kolonializmus minden formáját;
e) támogatni a nemzetközi együttműködést figyelembe véve az 

ENSZ alapokmányát és az Emberi jogokról szóló nyilatkozatot.”



Ezekről az alapelvekről az Afrikai Nemzeti Kongresszus főtitkára, 
Alfréd NZO ezt írja: „Ebből a szempontból a dél-afrikai kormány stra
tégiai célkitűzése az, hogy egy sor államot teremtsen, független álla
mokat, amelyek bázisul szolgálnak a felszabadító mozgalmak és Afrika 
független államai ellen. Valóban a segélypolitikának és a kereskedelmi 
kapcsolatoknak végső soron katonai és stratégiai célkitűzései vannak.”

Ez az egyik mérgező anyag, amely megrontja az afrikai országokat, 
és megakadályozza őket abban, hogy hatásosan keressék az egységet. 
A fejlesztés sajátos problémájához járul még a biztonság problémája, 
amely a kis államokat arra kényszeríti, hogy katonai költségvetésük 
legyen, amely szembeszökően aránytalan az ország lehetőségeihez ké
pest. De egészen nyilvánvaló, hogy a most függetlenné lett államok 
számára lehetetlen az, hogy előteremtsék a hadsereg költségét, amelyet 
az apartheid-politika vagy a kolonialisták bérenceinek akciói által oko
zott bizonytalanság ró rájuk, és ugyanakkor fedezzék a fejlesztés költ
ségét is, amely a tömegek életszínvonalának emeléséhez szükséges. 
A fejlesztés kellő mértékben csak a béke és a bizalom légkörében tör
ténhet. A harmadik világ országainak egymáshoz való viszonyát meg
terheli a gyanakvás és a bizalmatlanság olyan partnerek választása 
miatt, akiknek eltérő érdekeik vannak.

A kapitalista gazdasági hatalmak manőverei el tudják hinteni a 
rossz magot még az olyan vállalkozásokban is, amelyek néhány orszá
got tömörítenék, mint például a Kelet-afrikai Közösség. Kicsinyítik a 
megkötött szerződések hatályosságát és jelentőségét, és megbillentik a 
gazdasági egyensúlyt annak ürügye alatt, amit úgy neveznek, hogy 
„segély” , valójában pedig megakadályozzák vele a partnerek integrá
cióját egy nemzetek feletti közösségbe.

Ilyen helyzettel szemben kell a keresztyén egyházaknak megfogal
mazniuk állásfoglalásukat. Egy olyan kontinensen, mint Afrika, amely 
a kapitalista országok gazdasági uralmának van alávetve, tud-e az egy
ház építő szerepet játszani, hogy az országok közeledjenek egymáshoz 
a közös szervezet irányába, és tudja-e előmozdítani az igazi fejlődést 
a közös felelősség tudatában és az emberi méltóság tiszteletben tartá
sával?

Amikor az egyház prófétai küldetésétől indíttatva beleveti magát 
a fejlesztés munkájába, akkor a tettei egységalkotó tényezők-e a fej
lődés szempontjából, vagy egy műsorszámmal több a világ színpadán, 
amely nem ad reménységet? Röviden, képviselt vagy képvisel-e az egy
ház pozitív erőt regionális egységek munkálásában, amelyre szükség 
van világunk globális fejlődésének harmonizálásához? Ebbe az irányba 
kellene kibővítenünk a fejlődés érdekében teendő keresztyén hozzá
járulás tanulmányozását.

Társadalmi viszonyok a fejlődő országokon belül
Az imperialista hatalmak partnereket keresnek, akik alkalmasak 

arra, hogy eleget tegyenek követeléseiknek. Ez indítja őket arra, hogy 
a fejlődő országokban akciókat folytassanak. Mert ezek a hatalmak 
valami módon jelen vannak az egyes országokban és azon fáradoznak, 
hogy alkalmas emberi és technikai kereteket teremtsenek érdekeik szol
gálatára.

Itt tovább bonyolódik a helyzet. Elég lenne azon elmélkednünk, 
hogy milyen nagy kísértéseknek vannak kitéve a harmadik világ fele
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lősei, amikor annak ellenére, hogy tudják milyen tényezők akadályoz
zák a valóságos fejlődést, mégis kénytelenek egyeztetni az egyeztethe- 
tetlent, ti. az uralkodó osztályok érdekeit a szegény parasztok nagy tö
megének ellentétes érdekeivel, amely a harmadik világ népességének 
90%-át alkotja.

Nyíltan kimondva úgy, ahogy van, rámutatunk arra, hogy az im
perialista politika mestereinek sikerült korrupcióba vinni a felelősöket, 
és sikerült létrehozni egy új társadalmi osztályt miniszterekből és ma
gas funkcionáriusokból, akik földbirtokosok lettek, részvényesek nagy 
vállalatoknál, elnökök, igazgatók, tábornokok, üzletemberek, akik visz- 
szaélve előjogaikkal, előnyökben részesítik barátaikat, családtagjaikat 
vagy egy külön törzset.

Hosszú lenne a lista, ha fel kellene sorolni az ügyek típusait és a 
korrupció fajtáit, amelyek nagyjából mindenütt megtalálhatók a har
madik világ országaiban. Ez kiegyenlítetlen fejlődést okoz és túlságos 
előnyöket biztosít egy kisebbségnek, amely hamar meggazdagodott az 
állandóan szegényedő nagy tömeg kárára.

A neokolonialista politika ténykedése nyilvánul meg állandóan kul
turális centrumok révén technikai segélynyújtásban, politikai tanács
adásban, korrupcióban, antiszocialista propagandában, antikommunista 
kampányokban, szocialista tervek megvalósításának szabotálásában, fel
forgatásban, szabadságkorlátozásban, haladó tendenciájú pártok és ala
kulatok betiltásában. Ehhez sok más dolgot lehetne még hozzátenni. 
Mindez számottevően akadályozza az igazi nemzeti gazdaságpolitika 
kidolgozását, a népek sorsát felelős módon kézbevevő vezetőréteg ki
alakítását, a közös erőfeszítésekre indító etika terjedését, és a széles 
körű lelkesedés fellobbanását a nép körében, ami szükséges a fejlesz
tési műveletek sikeréhez.

Lesz-e az egyházaknak elég fantáziájuk, merészségük és anyagi 
erejük, hogy irányt vegyenek, amely képes arra, hogy megkérdőjelezze 
az igazságtalanságot, amely egy kicsit mindenütt megtalálható a világ
ban?

Úgy látszik, mintha most a keresztyénség nagyobb felelősséget 
érezne a fejlesztésért. De szakítotjke a megszokott gondolatokkal és tet
tekkel, amelyeket több tízéves gyarmatosítástól örökölt?

Az igaz, hogy az egyházak mindig foglalkoztak azzal, hogy iskolá
kat alapítsanak, és megteremtsék a kereteket ott, ahol az evangéliumot 
akarják hirdetni. A keretek megteremtésének feladata marad a nem
zetek felépítésének szegletköve. De nem éppen ezen a területen kellene 
megkeresni az akciók új formáját?

Konkrétül szólva, vegyünk például egy olyan ország esetét, mint 
Madagaszkár. Ennek az országnak nagy kiváltsága, hogy az egész szi
getnek közös nyelve van, és eredeti kultúrája. Mégis a nemzetközi szín
vonalra törekvés miatt nagy vonalakban megtartották azt a nevelési 
típust, amelyet Franciaországra terveztek, — akkor, amikor a franciák 
éppen annak a szükségét érzik, hogy megváltoztassák a magukét. Az a 
legkevesebb, amit róla mondhatunk, hogy ez az oktatási típus nincs 
sem a fejlesztés valóságos szükségletéhez szabva, sem a rendelkezésre 
álló lehetőségekhez. Ennél még súlyosabb jelenségnek vagyunk tanúi: 
a nevelésnek ez a formája elkerülhetetlenül fokozza a nemzedékek 
összeütközését: növeli a meg nem értést a családokban, kiragadja a 
gyermeket a családi kötelékből, a civilizációs ősrétegből, amelyre épül 
mindmáig a madagaszkári világnézet és etika. Az egyet nem értés
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növekszik, sőt akik befejezték tanulmányaikat, nehezen kapcsolódnak 
bele az ország életébe. Azoknak a fiataloknak a száma is növekszik, 
akik befejezve tanulmányaik első szakaszát (négy év az elemi osztá
lyok után) munka nélkül találják magukat és a veszedelmes nyugta- 
lankodók kategóriájába kerülnek, akik hajlamosak a közrend meg
zavarására. Sőt vannak érettségizettek, és lesznek nemsokára licenciá- 
tusok, akik több hónapig várnak, mire helyet találnak, amely nekik 
jogosán járna. Gazdasági nyelyen ezt munkahelyhiánynak mondják, 
elégtelen beruházásnak vagy egyszerűen rossz rendezésnek.

A jelenlegi helyzetben, amikor a nyilvános líceumok elegek len
nének az egyetemre készülő ifjúság képzésére, az egyházak kitartanak 
amellett, hogy legyenek saját középfokú kollégiumaik, amelyek nem 
igazolható konkurrenciába lépnek a hivatalos intézményekkel.

Nem volna-e kívánatosabb, ha ezek az egyházak anélkül, hogy foly
tatnák a tradicionális képzést, belevetnék magukat a szakmák tanítá
sába, amelyre ezeknek a fejlődő országoknak olyan nagy szükségük 
lenne?

Ez természetesen nem történhet jól átgondolt tervezés nélkül, 
amely feltételezi a szakítást a megszokott gondolatokkal és az olyan 
munkákkal, amelyek nem hoznak friss levegőt a nemzet életébe.

De a kialakult helyzet vonzó hatása miatt, amelyet fentebb hely
telenítettünk, mert vezető szerepet betöltő új kiváltságos osztályokat hoz 
létre: az egyházak nem merik kockáztatni, hogy radikálisan megkérdő
jelezzék azt, amit érvényes rendnek ismernek el.

Az oktatás helyzetéről szólva olyan kérdéskomplexumhoz jutot
tunk, amely egyre inkább sürgetővé teszi a változás és a forradalom 
eszméjét a harmadik világ országaiban. Az igazságtalanság, amely nem
zeti szinten tapasztalható, valóban megtalálható minden országban, és még 
ha a statisztikák elméletileg életszínvonalemelkedést vagy szemmel lát
ható gazdasági gyarapodást mutatnak is ki, az nem jelenti azt, hogy a 
lakosság nagy tömege számára is valóság a fejlődés és az életszínvonal 
javulása.

Mi lenne tehát a keresztyénség felelőssége? Lehet-e még úgy tekin
teni rá, mint a föld sójára és a világ világosságára? Vagy ízetlen só 
lett, amely képtelen megváltoztatni az igazságtalanság és a kizsákmá
nyolás tényeit, amelyek sajnos, még mindig léteznek a harmadik világ
ban.

Mi csak felvetjük a problémát. De a megújulásra váró világ szá
mára a struktúrák kidolgozásánál a civilizációnk és az érintett országok 
jelenlegi fejlődése állapotában, nekünk először is helytelenítenünk kell 
azt, ami nem fogadható el. A felépítés csak annyiban lehet hatásos, 
amilyen mértékben az egyes országok konkrét adottságaiból indul ki. 
Megpróbáltuk átgondolni a fejlődésre végzetesen ható tényezőket, anali
záltuk a létviszonyokat a gazdag országok és a fejlődő országok között, 
elítéltük az elnyomó és kizsákmányoló politika meghosszabbítását a hát
rányok állandósításában, amelynék áldozatai a fejlődő országok egymás
hoz való viszonyukban, és végül megmutattuk, hogyan állandósulnak 
egy-egy országon belül az örökölt szokásdk és költekezések, amelyeket az 
imperialista korszak hagyott rájuk. Elmondtuk mindezt, mert minden 
keresztyéntől elvárják a hitelességre való törekvést, és ehhez szükséges, 
hogy ismerje a szomorú valóságot, amelyben arra van hivatva, hogy 
bizonyságot tegyen.

A keresztyén felelősség tehát több szinten érvényesül. Először is a
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nemzetközi kapcsolatok szintjén, ahol nem elég az, hogy helytelenítjük 
a tényezőket, amelyek a fejlődés általános tervezésének szembenállnak. 
Azután regionális szinten, ahol több szomszédos ország erőfeszítéseinek 
egyeztetésére van szükség, minden egyes országban nagyobb hiteles
ségre kell törekedni, hogy minden keresztyén az igazság és a szeretet 
élő eszköze legyen, mert erre van szüksége az olyan megosztott és egyen
súlyát vesztett világnak, mint a mienk.

A mi közgyűlésünknek nem az a hivatása, hogy programot adjon 
minden egyes nemzetnek, hogy mit kell tennie. De legalábbis az a fel
adatunk, hogy világossá tegyük azt a lelkületet és magatartást, ame
lyet a keresztyéneknek kellene tanúsítaniuk szolgálatvállalásukban.

E gondolatok kifejezésére találhatnánk-e jobbat, mint amit Isten 
mond Jeremiás prófétának: „Igéimet adom szádba, népek és országok 
fölé rendellek ma téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, és rombolj, hogy 
építs és plántálj.” Jer 1,9 k.

A mi Urunk újítsa meg bennünk az iránta való bizalmat és segít
sen minket eszmélkedésünkben és cselekvésünkben.

Richard Andriamanjato 
Tananarivo
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Szem le

ÁH ÍTAT KORSZERŰEN, MŰGONDDAL
MEDITÁCIÓ ÚJ ÁHlTATOS KÖNYVÜKRŐL

Sajtóosztályunk új kiadványt adott kezünkbe, Görög Tibor kecske
méti esperes „Csendes szobák — nyitott ablakok” c. szép kiállítású 
könyvecskéjét. Műgonddal készült, áhitatot ébresztő, a mai ember élet
érzését és problémáit figyelembe vevő, korszerű munka.

Első pillanatra ellentmondásosnak látszik egy áhítatos könyvvel 
kapcsolatban éppen a műgondot és a korszerűséget kiemelni. Mai egy
házi szolgálatunkban többre becsüljük a spontaneitást a műgondnál. Az 
áhítattal pedig úgy vagyunk, hogy a kifejezést használjuk ugyan, de 
kissé avultnak érezzük. Félünk, hogy a mai ember a szó hallatára va
lami ájtatoskodásra, vallásos elszigetelődésre gondol.

Ha végig olvassuk a könyvet arról győződhetünk meg, hogy az áhí
tatkeltés és a műgond nem ellenkezik a korszerűséggel. A helyesen ér
tett áhítat és műgond hitelessé teszi szolgálatunk korszerűségét. Kor
szerű Görög Tibor áhítatos könyve, mert

helyesen értelmezi az áhítatot.
A korszerűséget elsősorban nem divatos képek és kifejezések hasz

nálatával akarja elérni. Néhol ugyan ilyesmivel is kísérletezik. Meg
említ egy „beatles-hajú” pulikutyát. Péter a csodálatos halfogás tör
ténetében úgy véli Jézusról, hogy „lelkizik” . Felületi jelenségek. Kor
szerűvé feladatának helyes látása teszi. Ez kifejezésre jut a könyv cí
mében is. Csendes szobába vezet, de nem kolostori cellába. A szobá
nak tágra nyitott ablakai vannak. Csend és kitekintés együtt az áhítat. 
Találóan értelmezi D. Káldy Zoltán püspök előszava a könyv szemlé
letesen fogalmazott címét: A „Csendes szobák” arra tanít, hogy keresz
tyén életünknek szüksége van a csendre, közelebbről az Isten előtti 
csendre. — A „nyitott ablakok” pedig arra tanít, hogy a csendes szobák 
nem önmagukért vannak. . .  hanem azokért, akiket észrevehetőnk, ha 
kinyitjuk csendes szobánk ablakait: az emberekért.

Ady ismert verse szerint a mai embert érő hangártalom „Istent 
kereső lárma” . A mai embernek mindkettőre szüksége van: a csendre, 
belső rendezettségre és a kitekintésre, távlatra. „A világ apró rebbe- 
nései” és nagy kérdései szabadon jöhetnek be szobánkba, és nem hiába 
jönnek be, ha felkészülten, belsőleg megerősödve — csendben fogad
juk őket. Felelősségünket és nem idegességünket fokozzák így. Eszmél
teinek és nem bosszantanak. Görög Tibor csendes szobáiba például 
ilyen kérdések jönnek be: az utcán eldobott kenyér, az atom, civódó 
szülők miatt sínylődő gyermekek, spiritizmus, a koncentrációs táborok 
rossz emléke, a jövő egyháza, műhely, iroda, konyha, faji megkülönböz
tetés, négerkérdés, koegzisztencia, ökumenizmus, alkohol stb.

A szerző nem a korszerű áhítatot fedezte fel, hanem azt, hogy a
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helyesen értett áhítat korszerű. Korszerűségét azzal teszi hitelessé, 
hogy

tanúskodó lelkipásztor.
Reformáció napjára írt elmélkedésében olvashatjuk a következő

ket: „Más a tanú és más a védő. A tanúnak nagy kincse van: egy felejt
hetetlen, életen át kísérő élmény. Valamit látott és hallott. . .  A védő 
egészen más. Nincs személyes élménye. Ismeri a törvény ezer bogas 
ágát, s hivatalból szakszerűen képviseli megbízója ügyét. Lehet azon
ban, hogy belülről egészen más a véleménye a kérdésről. . .  őszinte 
tanúkra vágyunk, akik nem felülről, hanem nagyonis mellénk lépve 
tudnak megszólalni.” — A könyv olvasása közben úgy érezzük, a szerző 
nemcsak mellénk lép, hanem mellénk ül. Valaki beszélget velünk.

Aki személyesen ismeri a szerzőt, szinte hallja meleg, kissé rap
szodikusan szóló komoly hangját. Aki nem ismeri, egy koncentráltan 
gondolkodó, visszafojtott szenvedéllyel beszélő társat érez maga mel
lett. Nem szónokol, nem gesztikulál. Megfontolt szavaival hat. Miköz
ben belső hévvel csendesen beszélget, egy régi ígéreten tartja tekinte
tét: „Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott va
gyok közöttük.”

Görög Tibor áhítatainak erőssége, hogy nem szöveget magyaráz. 
Az örök Kortársról, az élő Jézus Krisztusról tanúskodik. Bátran kezeli 
a textust. Azt emeli ki a bibliai szövegből amire tanúként akar hivat
kozni. Evangéliumot hirdet. Nem a mai ember lételemzéséből indul ki, 
nem „lelkizik”. Tanúként szól. Ezért szabja meg áhítatainak gondolat- 
menetét az egyházi év tematikája a mai egyház és a mai ember prob
lematikája helyett.

Lelkipásztorként tanúskodik. Újév kezdetén az egyház nagy imád
ságával foglalkozik. Ezt olvassuk: „Az Újszövetség egyik legősibb da
rabja ez az imádság. S amikor sorsdöntő helyzetekben mondatonként 
csendesedtek el mellette emberek, — útkeresésükben Vele akartak ta
lálkozni, aki egykor ezt megtanította.” — Igaz megállapítás, szép fo
galmazás. Mégsem ezzel kezdi áhítatát. Túl hirtelen, ajtóstul nyitna 
a szobába. Először kérdést vet fel: „Egy-egy világforduló nagy kanya
róban miért vették annyian kezükbe e kincset?” Rövid egyháztörténeti 
visszapillantást ad. Három nagy név, három korszak egy mondatban. 
Újra kérdi: Miért? — s máris napjainkban járunk: brazil pléhkunyíió- 
ban, hatalmas dómban, betegágy mellett. A szuggesztív képek nem ra
gadják el. Azonnal szabatosan fogalmazza meg — s mennyire az alka
lomhoz, a mai emberhez hajlóan — a kérügmát: „Egyik nemzedék sem 
olyan szegény, hogy tovább ne adhassa. Egyik sem olyan gazdag, hogy 
meg ne tudná őt ajándékozni a Miatyánk.” — Csak ezután mondja ki: 
„Az Újszövetség egyik legősibb darabja ez az imádság.”

A szerző áhítatait a tanúskodó lelkipásztori hang teszi hitelesen 
korszerűvé. A tanúskodó lelkipásztori magatartás azonban figyelmes, 
fegyelmezett, türelmes munkát igényel, vagyis

műgondot.
Űj áhítatos könyvünket némi túlzással kis prédikációs kötetnek is 

mondhatjuk. Túlzással, mert mindössze 110 oldal terjedelmű könyvecs
kéről van szó. Egy-egy áhítat imádsággal, énekverssel együtt másfél 
oldalon elfér. Az 52 áhítat azonban ugyanannyi rövid igehirdetést is
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jelent. Ezért foglalkoznunk kell homiletikai értékelésükkel. Az igehir
detőket elsősorban ez érdekli. Hogyan tolmácsolja Görög Tibor ma az 
igét? Könyve bepillantást enged műhelyébe. Érdemes ebben a műhely
ben körülnézni, mert érett igehirdető kísérletezik benne. Érdemes azért 
is, mert élő szóval elmondott beszédei is nagyon hasonlítanak ezekhez 
a meditációkhoz. Kerüli a rögtönzést. Tömör, rövid beszédeket mond. 
Mondatról mondatra kidolgozza prédikációit. A leírt szöveghez tartja 
magát. A műgond igehirdetői sajátossága. Túlságosan egyéni igehir
dető ahhoz, hogy utánozni lehessen. Ieghirdetésének megformálásában 
érezhető azonban elmélyült gondossága. Ezt érdemes követnünk.

Figyelembe veszi a mai ember életérzését. Nem rövidségre törek
szik, hanem sűrít. Geometrikus témataglalás helyett a forgatókönyvek 
rapszódikus, gondolatot és eseményt képekben megjelenítő közlésmód
jával él. Olykor érdekes statisztikai adatokat közöl, máskor az egyház- 
történet egy-egy alakját eleveníti meg, a bibliakritikának, az ókori ré
gészetnek egy-egy érdekes eredményét mutatja be, sztorit is mond, de 
nem illusztrálja, szemlélteti általuk mondanivalóját, inkább dokumen
tálja. Hosszadalmas leírás helyett jelzésekkel él. Tudja, hogy egy-egy 
név, adat, fogalom, jelző, vagy kép milyen asszociációt vált ki hallga
tójában. Az őszi hálaünnepre írt meditációját így fejezi be: „Ezen az 
ünnepen gondolatban végignézünk mindenünkön: ház, kert, föld, ke
nyér, hazánk, embertársaink — s csendesen mondjuk: Elég minden!” 
Elvont fogalmak helyett anyagot ad. Ha fogalmakkal dolgozik, rende
sen éles elhatárolásokra használja azokat. Például: „A visszhangnál 
több a rezonancia az együttrezgés!” — „Más a színpad és más egy csen
des kis szoba.” — Kerüli a magyarázkodó, értelmező mellékmondato
kat. Nem hemzsegnek a kötőszavak. Az eseményt elvont fogalommá 
párló főnevek helyett előnyben részesíti az igék szerepét.

A felsorolt stílusbeli jellegzetességek egy kísérletező, vagy inkább 
figyelmes igehirdetőt mutatnak be. Figyelembe veszi, szereti az em
bert akihez szól. Ez a figyelem nem pillanatnyi érzelmi fellobbanás 
műve, hanem türelmes és fegyelmezett munka eredménye.

Nyitott szemmel jár a világban. Olvas, megfigyel, beszélget, hall
gat. Ilyenkor is igehirdetésre készül, ösztönösen. Tapasztalatai, benyo
másai, ismeretei nem csurognak át tudatán, élményekké válnak. Hasz
nálni tudja azokat, mert szüntelen konfrontál. Bibliáját akkor is nyitva 
tartja, amikor nincs éppen a kezében. Sajátos, egyéniségéhez igazodó 
közlési formát alakított ki. Tanul másoktól, de nem másol. Ő se másol
ható. Tudatos, türelmes munkával annak a „közegnek” szeretetteljes 
figyelembevételével amelyben élünk és szolgálunk, józan, avantgardiz- 
mustól mentes kísérletezések útján alakíthatjuk ki mindnyájan a ma
gunk igehirdetési módját (nem sablonját!).

Önfegyelemre is szükségünk van a türelem mellett. Ezt az önfe
gyelmet nálunk is, Görög Tibornál is, az igéhez kötöttség biztosítja. 
Ez a kötöttség kötött mozgás: egzegézistől a dogmatikához, dogmati
kától az egzegézishez. A mondanivalót, a kérügmát, csak így lehet meg
találni. Enélkül a mai ember iránt tanúsított figyelem, a megfogal
mazásra fordított műgond stílusromantikává, pepecseléssé, irodalmias- 
kodássá, modorossággá válik. Az áhítatok expresszív, rapszódikus stí
lusuk ellenére azért nem szétesők, mert határozott belső vonaluk, duk- 
tusuk van. Ezt a duktust a rendszeres és fegyelmező teológiai munka 
segítségével lehet csak biztosítani. Görög Tibort foglalkoztatja a refor- 
mátori teológia utáni modern teológiai irányok eredménye. Egy-egy
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textus értelmezésénél megpróbál a szokott utakról letérni (Ábrahám 
és Lót története, a „sztaurosz” értelmezése Mt 10, 34—39-ben), a nyu
gati teológiának eredményeit azonban józanul használja. A szélsőségek
től távoltartja józan pietizmusa, diakóniai teológiánk értése. Áhítatos 
könyve úgy illeszkedik be a kegyességi irodalom hazai hagyományaiba, 
hogy ezeket a hagyományokat elmélyült teológiai gondolkodásával, ahol 
szükséges visszametszi, de további kibontakozáshoz segíti.

Ha a műgondot így értelmezzük és nem esztétizálásnak tartjuk, 
nem áll ellentétben se a korszerűséggel, se az áhítat fogalmával, sőt 
feltétele mindkettőnek.

Benczúr László
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Halottaink

SE X T Y  Z O L T Á X  
1907 -  1972

A  Brassó megyei Krizbán született, 1907. szept. 28-án, ahol édesatyja 
a falu lelkésze volt hosszú évtizedekig. Elemi iskoláit helyben végezte. 
Középiskolás éveit az első világháború végén kezdte, s Nyíregyházán és 
Debrecenben tanult. Volt kereskedelmi iskolás is, gimnazista is. Az érett
ségit Békéscsabán szerezte meg. Teológiai tanulmányokat 1928—32 között 
folytat Kolozsvárt, s ugyanitt szenteli lelkésszé Frinth Lajos szuper
intendens. Segédlelkész volt Türkösön, majd Barczaújfaluban, egy-egy 
évig. 1934—41-ben Bukarestben rendes lelkész. Nevéhez az ottani evang. 
magyar gyülekezet szervezése és több építkezése fűződik. További szolgá
lati beosztása így alakul: 1941—42-ben Debrecenben szórványgondozó-lel- 
kész; 1942—45-ben Kassán önálló hitoktató; 1945-ben átmenetileg Nyír
egyházán is működik hitoktatóként. Sátoraljaújhelyen 1946. jan. 6-án ik
tatják be parókus-lelkésznek, s e napon vezeti oltárhoz most özvegyen 
maradt hitvesét: Kunay Erzsébetet. Házasságukat Isten egy fiúgyermek
kel áldotta meg. Szemük fénye ez a gyermek. Sok imádsággal és áldo
zattal nevelik, sok örömet jelent mindkettőjüknek. Egyedüli gyermek volt 
ő is, de otthonukba fogadták öreg szüleit, s bár édesatyja közöttük már 
csak néhány évig élt, édesanyját azonban az apa halála után még 10 
évig gondozhatták, szerethették. Most szülei sírjába temettük őt is.

Lelkészi szolgálatára jellemző a szelíd és csendes lélek romolhatat- 
lansága. Szolgálataira alaposan készült, igehirdetései a testvérgyülekezet 
híveit is gyakran elhozták templomába, viszont ő is mindig szívesen szol
gált, mint jó testvér, a reformátusok között is. A  borsod—hevesi egyház
megye lelkészi jegyző tisztét hosszú időn keresztül ellátta.

A  végeken szolgált. Folyton fogyó gyülekezetében nemcsak azokat 
siratta el, akik a minden halandók útján elmentek, hanem azokat is, 
akik a határvárosból az ország belsejébe költöztek. Egyre hatalmasodó 
betegséggel küzdve, gyakran kórházi ápolásra szorult. Utoljára halála előtt 
tíz nappal szolgált, amikor már csak nehezen tudott erőt venni beteg
sége felett. Talán maga is érezte, hogy ez az utolsó szolgálata.

Mi adott szívének igaz örömöt a szenvedések között is? Az, hogy 
családias közösség volt a gyülekezete Újhelyen is, Sárospatakon is. S 
amikor visszatekintett életútjára, boldogan mondhatta el, hogy neki talán 
nincs is ellensége. Volt hívei és a város népe — mely felekezeti különb
ség nélkül ott szorongott a ravatalánál — ezt bizonyította. A „végek” 
sokat próbált emberét, Isten hűséges szolgáját 8 evangélikus és 4 refor
mátus lelkész kísérte el utolsó útjára, a sátoraljaújhelyi temetőbe. Em
léke áldott és megszentelt lesz övéinek, gyülekezete tagjainak és lelkész
társainak a szívében.

Pásztor Pál
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FÜLÖP DEZSŐ  
1907 -  1972

Legmaradandóbb írása az „Egy marék föld”, amely a Somvirágban 
jelent meg. Nem azért, mert ez kötetben látott napvilágot, a többi sok 
pedig a könnyen elhulló újságok hasábjain, hanem azért, mert ebben a 
sorok mögött különösképpen is önmagáról vallott. A „szántóföldekhez és 
éneklő madarakhoz szokott falusi emberek” mögött nagyapja házanépét 
éppúgy látta, mint büki gyülekezetét, vagy önmagát. Az „Amerikába tán
torgott” nagyapa sírjára küldött hazai földet ő csomagolta, s abban benne 
volt a szülőföld, Dunántúl, az egész haza és az egyház, amelynek szolgá
latában égett.

Huszonnyolc évet Bükön szolgált, tizenhármat Óbudán. A reggeli 
etetéskor már járta a falut. Esti családlátogatásai a szomszédokat is 
összegyűjtő áhítatok voltak. Amikor éjszakába nyúlón szolgálataira ké
szült, először mindig a bibliai könyv egészét ölelte át. — Igen sokat ol
vasott hozzá — s úgy közelített a szoros textushoz. Igehirdetéseiben pe
dig az egész élet, a való világot ölelte át, s úgy közelített az egyes 
emberhez.

Az embert kereső szeretete vitte a falusi porták kapuihoz éppúgy, 
mint Óbudán hívei szorgos látogatására. Amíg egészséggel bírta, nem 
adta három látogatásnál alább. Hogyne szerették volna hát hívei! Gyak
ran feljöttek Bükről is Óbudára, csakhogy az ő áldó keze indítására lép
jenek házasságra.

Nemcsak lelkiekben épített. Két filiájában, Lőcsön és Góron a templo
mok, Bükön pedig az egykori gyülekezeti ház építése az ő nevéhez 
fűződik.

Korai lelkészkedésétől fogva a sajtó munkása volt. Egyházi lapoknál 
s vidékének napi sajtójánál is dolgozott. Főképpen tárcákat írt. A „Sza
badságinak, Bajcsy-Zsilinszky egykori lapjának igazolt munkatársa volt, 
s a család ma is őrzi egy cikkének kefelevonatát, amelyben a horogke
resztes csizmák pusztító taposásáról írt, s amit persze az akkori cenzúra 
kidobott.

A felszabadulás után faluja békebizottságának első elnöke volt, a 
Tanácsnak mindvégig tagja, Óbudán pedig a Népfront aktív munkása. 
Az Országos Béketanács aranyérmes kitüntetettje. Ez a töretlen vonal 
egyházpolitikai magatartását is jellemezte. Ökumenikus szeretete nem 
elmélet volt: a három óbudai pap barátsága — a római katolikus, a re
formátus és az evangélikus papé — városszerte ismert volt.

A frissen végzett teológust Amerikába küldték volna tanulmányútra, 
de a szülői féltés nem engedte. Rossz íze volt a családban az Amerika 
szónak. Nem tudta, hogy élete alkonyának éveit járja már, amikor az 
NDK-ban, Svájcban, Ausztriában utazgatott, s a harminchét évi boldog 
házasságának hattyúdala a szép nyári út Párizsig.

Életének adatai. Pápán született 1907. június 22-én. Iskoláit a teoló
gia második évéig szülővárosában végezte, majd a soproni teológián fe
jezte be 1930-ban. Bükön, Tolnanémedin és Uraiújfaluban segédlelkész, 
1931. november 1-től 1959. szeptemberéig Bükön, 1959-től 1972. március 
3-án bekövetkezet haláláig Óbudán volt parókus lelkész. Közben négy 
évig a mai Vasi Egyházmegye első esperese volt, hat évig pedig óbudai
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lelkészkedése mellett püspöki titkár, valamint az Országos Egyház fő
jegyzője. Számos bizottság és munkakör aktív tagja.

Hatalmas gyászoló sereg kísérte utolsó földi útjára abban az óbudai 
temetőben, ahol oly sokszor hangzott ajkáról a feltámadás bizonyságté
tele. A temetés szertartását D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte. A sírnál 
külön búcsúztak tőle az óbudai gyülekezet, a Vasi Egyházmegye, a bará
tok és a Budai Egyházmegye nevében. Koporsóját a Luther-kabátos lel
készek mellett dr. Magos Miklós apát-plébános és Szabados László re
formátus lelkész vitték.

D. Koren Emil

„Te tanítasz az élet ösvényére”
Igehirdetés Fülöp Dezső óbudai lelkész ravatalánál 

1972. március 8-án

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; 
a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké” (Zsolt 16,11).

Ez a zsoltárvers állt Fülöp Dezső testvérünk ágya felett. Egészsé
gében, betegségében, életében és halálában ez az ige öleli át egész 
szolgálatát. Életének alapigéjévé vált ez a zsoltárvers.

Isten iránti hálás öröm tükröződik ebben az igében. Ahogyan Isten 
volt oltalma egész életén keresztül, úgy pihen most is őbenne. A hivő 
ember hittapasztalata biztos abban, hogy amint élete minden napján 
Isten kezében volt, úgy a halálban is ez az atyai kéz tartja meg. Amint 
életében a megszólító igén és az arra választ adó imádságon keresztül 
állt párbeszédben Istennel, a halálon túl Isten színe előtt folytatódik 
ez a benső kapcsolat. Amint életében Istenről tett bizonyságot meg
számlálhatatlanul sok igehirdetésen és testvéri beszélgetésen keresztül, 
úgy a halálon túl is folytatódik Isten-szolgálata, és az Úrról való bi
zonyságtétele. Ahogyan életében vallotta: „Te tanítasz engem az élet 
ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek van
nak 'örökké” 1— úgy a halálon túl is ugyanazt vallja: te vagy az én 
uram és Istenem, jó nálad és benned megpihenni és örökéletet találni. 
Az Istennel való közösséget nem szakítja meg a halál sem, amint Pál 
apostol vallja: „meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, 
sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely a mi 
Urunk Jézus Krisztusban van” (Róm 8,38—30).

Ahol az Istennel való közösség így betölti az ember egész valóját, 
ott elveszti a halál a maga rettenetes képét. Ez az út a győzelem a 
halál felett. Ezen jár elöl Jézus Krisztus, aki elsőjük, zsengéjük lett 
azoknak, akik elaludtak (1 Kor 15,20). Pál apostol igen jellemzően szól 
a Thessalonika-beliekhez (1 Thess 4,13): „Nem akarom, atyámfiai, 
hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne 
bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük.” Nem 
szól a kérlelhetetlen végzetről, a mindent letaroló nagy kaszásról, ha
nem elalvásról, tehát átmeneti állapotról, a testi élet és a feltámadás 
között. Jézus mondja: „aki csak él és hisz énbennem, ha meghal is,
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él” . Jézus a kapcsolópont élők és elaludtak között. Közös urunk nékünk, 
élőknek, s mindazoknak, akiket gyászolunk, mert ő az ura az élet és’ 
halál birodalmának egyaránt.

Fülöp Dezső testvérünk koporsója is prédikál és bizonyságot tesz 
Uráról és Istenéről. Az általa választott ige hirdet most vigasztalást és 
erőt. Tanít az élet ösvényére, halálfélelem elvételére, s hirdeti, hogy tel
jes öröm van Istenben, jobbján gyönyörűségek vannak örökké.

Istenben, erős várunkban, nyerhet vigasztalást özvegye. Hosszú 
évek és évtizedek házastársi közössége és szeretetben való összefonó- 
dottsága során megrendítő a csapás, amikor egyedül kell maradni. — 
De Isten maga a találkozás és a kapcsolat, az ő birodalmában, az ő 
tulajdonában élnek az élők, és benne pihennek az elhunytak, amint 
erről olyan sok közös imádságban, együttesen tettek vallomást.

Megrendítő a gyermekek számára, amikor a nagyon szeretett édes
apa és após, aki mindent megadott nekik, amit csak tudott, többé nem 
lesz velük. — De a szeretetben eltöltött életnek a gazdagsága és meleg
sége a síron túl is megmarad. Isten, aki maga a szeretet, aki tanít az 
élet ösvényére, átöleli élőket és holtakat a maga örökkévaló szerete- 
tében.

Mélyről fakadó közösség fűzte egybe testvérével. Közös indulás 
szálai szőtték egybe életüket, hosszú évtizedek összetartozása tette meg
hitté közös vérből származásukat, amit most a halál megszakított. — 
De legyen vigasztalás a lelkésztestvér hite és bizonyságtétele arról az 
Istenről, akit hirdetett, szeretett, akiben reménykedett, s akiben lesz 
találkozás és örökélet.

Kis unokákat nem veszi ölébe a nagyapa, aki élete alkonyán annyi 
örömet és boldogságot talált bennük. Életüket irányítsa Isten felé a 
prédikáló nagyapának szolgálata és emléke.

Lelkipásztorától búcsúzik a gyülekezet. Pásztorától a nyáj. A hívek 
szeretetét mutatja, hogy milyen nagy számban sereglettek össze búcsút 
venni szeretett lelkipásztoruktól. Isten emberi eszközökön keresztül 
tanít az egyházban. A lelkipásztorok Isten elhívott emberei, akik Isten 
örök igéjét alkalmazzák az egyes hívők, egyes gyülekezetek helyzetére. 
Az óbudai gyülekezet és volt büki gyülekezete hálás szeretettel búcsú
zik lelkipásztorától, aki szólta néki az Isten beszédét, amelyen keresz
tül Jézus Krisztus egyháza hivatalosan lépett a gyülekezet elé. Akiket 
keresztelt, konfirmált, esketett, akiknek hirdette az igét, kiszolgáltatta 
a szentségeket, immár visszatért Urához, az élet és halál Istenéhez.

Fülöp Dezső testvérünk egész életműve azt tükrözi, hogy minde
nekelőtt és mindenekfelett pap volt, evangélikus lelkész volt, akit Isten 
kora ifjúságában elhívott a lelkészi szolgálatra, hogy azután élete vé
géig ebben az alapvető feladatban és funkcióban égjen el élete. Az 
evangélikus lelkész: a szolgálat embere. Nem önmagát keresi, hanem 
az Isten ügyét. Isten viszont sohasem tartja meg önmagánál a szolgá
lattevőt, hanem mindig odairányítja az embertársak körében végzendő 
szolgálatra. Szent körforgalom ez: aki odatér Istenhez, azt ő visszatéríti 
az emberhez, a testvérszeretet cselekedeteinek gyakorlására. Fülöp De
zső testvérünk az őt szolgálatra elhívó Istenhez tért vissza. Életének 
és szolgálatának egyetlen jutalma van: ha foganatos, eredményes, és 
gyökeret vert az a szolgálat, amit végzett. Ez a szolgálat pedig az isten
szeretet és emberszeretet műve volt.

Fülöp Dezső testvérünk felejthetetlenül áll az embereket segítő, 
baráti szeretetével hívei előtt. Abban volt nagy, ahogyan sugárzott
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egész lényén az Istenben való békesség és öröm. Szerette gyülekezetét, 
s annak tagjai is őt.

Szolgálata továbbterjedt gyülekezete határainál. Koporsóját körül
veszik lelkésztársai, akikkel egy testvéri közösségbe, fraternitásba tar
tozott. ők  továbbszolgálhatnak és vihetik az evangéliumot a gyüleke
zeteknek. Fülöp Dezső testvérünk példája erősítse őket, aki hosszú 
lelkészi szolgálata végén már nagybetegen is, minden erejét összeszedve, 
mégis szolgálta az Urat. Kövessük hitét, Istenben való bizodalmát, 
halálig való hűségét, azt, ami isteni ajándék volt benne, ami az Űré, 
s ami Róla tett bizonyságot.

Fülöp Dezső testvérünk sokoldalú szolgálatban állott. A Vasi Egy
házmegyében volt esperes, az Északi Egyházkerületben püspöki titkár, 
az Országos Egyházban pedig főjegyzői tisztséget is viselt. Az embert 
szolgálta tollával is, megjelent cikkein keresztül. így vált szélessé és 
átfogóvá segítő szolgálata. Halála egész egyházunk számára veszteség.

Szeretete kiszélesült hazája és népe szolgálata irányában is. Meg
becsült volt működése a Hazafias Népfrontban ugyanúgy, mint a III. 
kerületi tanácsnál. Emberszerető lelke egybekapcsolta azokkal, akik 
humanista alapról fáradoztak az ember javáért.

Kedves testvéreim, most itt áll előttünk a halál hatalmának ténye. 
Győzelmesnek és verhetetlennek tűnik a halál. Családtagok, lelkésztár
sak szeretete vette körül a betegágynál elhunyt lelkésztestvérünket, 
ahol élet-halál tusáját vívta. Most pedig itt állunk koporsójánál, család
tagjainak, lelkésztársainak, gyülekezete tagjainak a körében. Mind
nyájunkat az összetartozás sok-sok szála fűzött vele egybe. Ezt a halál 
mégis kettészakította. Nem tölti-e el szívünket is halálfélelem? Szok
tál-e gondolni arra, hogy egykor mindent itt fogsz hagyni, s nem el
méleti tény lesz az, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia, hanem 
kifejezetten te fogsz meghalni, te fogod itthagyni ezt az egész világot, 
s abban mindenkit, akit szerettél, és mindent, amit eddig értéknek 
tartottál. Íme, itt az alkalom, hogy szembenézzünk a halál tényével és 
félelmével. Ha van ilyen élményed, akkor tudod, mit jelent a halál 
kérlelhetetlen hatalma.

Fülöp Dezső testvérünk koporsójánál szóljon a feltámadás evan
géliuma, hogy halálának ténye is igehirdetéssé válhasson. Zengjen ked
ves igéje az Istenben való békéről és bizodalomról mindnyájunk vi
gasztalására: „Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van 
tenálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.”

D. Dr. Ottlyk Ernő
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REMÉNYSÉGBEN
Részletek az óbudai lelkészi jelentésből az 1970. évről

Az elmúlt vosárnapokon részletesen foglalkoztunk a templombajárás 
problémájával. Szóltunk arról, hogy vannak keresztyének, akik meg
szokásból járnak templomba. így szokták meg, ezt látták szüleiknél. Van
nak, akik romantikát keresve járnak templomba. Olyan jó dolog leülni a 
templompadra és álmodozva hallgatni az igehirdetést. Vannak, akik azért 
keresik fel a templomot, mert adósságot szeretnének törleszteni. Senki
nek nem szeretnek tartozni, még az Istennek sem.

Templomba azért járunk, hogy köztünk és az Isten között a szemé
lyes viszony helyreálljon. Luther nyomán tanítjuk, hogy a személyes 
viszony helyreállítása a kegyelem. A pogány Isteneket két dolog jel
lemzi: nem tudnak beszélni és nem tudnak életet adni! Nekünk olyan 
Istenünk van, aki megelevenít és beszél, megelevenítő munkáját az ige 
által végzi el. Ebből pedig az következik, hogy igehallgatás, templomo
zás nélkül nem élhetünk keresztyén életet.

Templomban, ha igazán templom az, az „Isten van” abban. Ezt úgy 
értem, hogy ha abban a templomban Isten igéjét hirdetik, mégpedig tisz
tán és igazán, akkor ott az Isten van. A  tiszta ige megtanít minket arra, 
hogy áron váltattunk meg. Nem ezüsttel, nem arannyal, hanem az ő 
szent és drága vérével váltott meg bennünket a Jézus Krisztus. Kiváltott 
minket, mint annak idején a rabszolgát. A kiváltott rabszolgára jelet 
tettek, ezért hordozzuk magunkon a kereszt jelét. Nem a mellünkön, 
nem gyűrűn, hanem a lelkünk legmélyén. Ezért dicsérjük az Istent, nem
csak a lelkűnkkel, hanem a testünkkel és cselekedeteinkkel is. Ebből kö
vetkezik a mi felelősségünk a világért. Igaz az, hogy a „keresztyénségnek 
ki kell lépnie gettójából, és az emberek közé mennie” . A világ népeinek 
nagy része nem akar a keresztyénség tanításai szerint élni, de — hitem 
szerint — várja az Isten fiainak megjelenését.

A reménység teológiája szerint ebben a kettősségben él a Krisztus 
által megváltott ember. A reménység fényét villantja fel Tóth Árpád „A 
hídon” c. versében:

Ennek az őszi napnak az aranya 
Még a miénk: a budai hegyek,
A hídon túl, nézd mennybe szállnak,
S a híd is úgy lebeg.
Kitártan, a két égő pont fölött 
Mint végtelenbe készülő madár,
Mely búcsúzó lendület előtt 
A fénybe még megáll.

Az őszi napnak az aranya még a miénk, de a híd túlsó vége állan
dóan int felénk.

Fülöp Dezső
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Gyülekezeti szolgálataink

K O R U N K  T E O L Ó G I Á J Á N A K  
M O T Í V U M A I

Gyülekezeti előadás vázlata

1. Gyülekezet és teológia
A teológiai tudomány és a gyülekezeti tudat közti követési távolság 

növekedőben van.
Ennek oka gyakran az, hogy gyülekezeteink tagjai mást várnak a 

teológiai kutatástól, mint amit az el akar érni. Még, ha elfogadják is 
teológiánk egyes „aprópénzre váltott” felismeréseit, nem tudják azokat 
az é g é s  zbe illeszteni, az alapfogalmak bizonytalansága s a motívumok, 
indítékok ismeretének hiánya miatt.

KÉRDÉSEK: Kik hivatottak a „teológiai tudomány” művelésére? Mi
ben kell a lelkésznek voltaképpen „szakembernek” 
lenni ?

2. A teológiai tudomány jellege \
A „theo-logia”, mint a nevéből is kitűnik: „Istenről szóló beszéd, ta

nítás.” A kifejezés a keresztyénségnél régebbi s bár az egyház története 
folyamán különböző jelentéstartalmat kapott, mindig azt az egyházi tu
dományt jelölte, mely igényt tartott az „istenismeret” tudománya lenni.

Ezzel egy szinte lehetetlen feladatot tűzött maga elé: hogyan is állít
hatna bármit az ember önmagától az abszolút igazság igényével Istenről? 
Ezért a teológia feladta azt a célját, hogy önmagából kiindulva tegyen 
szert istenismeretre s helyette a közvetett megközelítéssel élt. Egyrészt: 
amit Istenről kijelenthetünk, azt nem önmagunktól indulva tesszük, ha
nem Isten kezdeményezésébe kapaszkodva, arra figyelve, amit a kinyilat
koztatásban, a természetben, az emberi személyiségben, nyelvünkben, 
történelmünkben Ö ad. Másrészt: a teológia önmaga célját többé nem 
az „Istenről szóló” igaz, vagy kevésbé igaz kijelentések nyújtásában látta, 
hanem abban, hogy megvalósítsa az Isten-követést azokban a viszony
latokban, melyben az ember, mint egyén, s mint közösség él. Nem „ész
lelni” kell Istent, hanem nyomát felismernünk e világban s követni.

Mivel a teológia egy idő után nem tekinthette magát az összes olyan 
tudomány urának, mely e világgal s e világ emberével foglalkozik, ön
maga elidegenedésének elkerülése végett segítségül kellett hívnia mind 
a természet-, mind a szellemtudományokat. Ez a kapcsolattalálás több
féle következménnyel járt.

Lehetetlen lett elkerülni, hogy a teológia önmagának ne tegyen fel 
hasonló jellegű kérdéseket, mint amelyek az illető tudományt gyökerei
ben foglalkoztatták.

Leggyakrabban még az illető tudomány módszerét is bedolgozta me
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todikájába, ami a problémamegoldás és az eredményekből folyó gyakor
lati következményeket illeti.

Természetes volt, hogy a kapcsolat létrejöttekor a két szaknyelv ha
tott egymásra, hiszen ez volt a megértés és megértetés föltétele. Ügy 
tűnt, mintha teológusok mondjuk pszichiáterek s fizikusok, teológusok 
lennének.

Attól függően tehát, hogy a teológia művelője mely egyéb tudo
mányt tartotta legjelentősebbnek, koronként és személyenként változott 
az indítórugó (motiváció), amelynek megfelelően annak kérdésfeltevései
vel, módszereivel és nyelvével a teológia sajátos küldetésének megfelelni 
igyekezett. A következőkben azt tekintjük át, hogy korunkban melyek 
azok az irányok, melyekből a teológia szakszerű „nekifutását”, apropóját 
nyeri.

KÉRDÉSEK: Milyen tudományok (tantárgyak, szakmák) vannak?
Próbáljunk meg analitikusan, fokonként eljutni a „ter- 
mészettudomány”-tól az ápolónőig; s fordítva: a keres
kedelmi dolgozótól a „társadalomtudományig” .

3. Ontológiai nekifutás a természettudományokkal
Nem véletlen, hogy a „hivők” és „nem-hivők” közti legtöbb beszélge

tés a teremtéstörténet tarthatatlanságának, vagy alapvető igazságtartal
mának megállapításába torkollik. Ez az a pont, ahol az ellentétek külön
böző szinten ki szoktak kristályosodni s gyülekezetünk tagjai ebben a 
kérdésben igen gyakran kérnek tanácsot. Voltaképpen sokak számára az 
egész Isten-kérdés a teremtés kérdésére zsugorodik, illetve oda, hogy a 
„tudomány és a hit” mennyiben egyeztethető össze.

A teológia ezt az igényt igen hamar felismerte s már a középkori 
teológiában jelentős fáradozások történtek a kornak megfelelő tudomá
nyos világmagyarázat adása érdekében. Manapság főként a katolicizmus 
igen nagy hangsúlyt helyez a természettudományos igazságok védel
mére (!). Ide tartoznak az újtomista „Istenérvek” , melyek szerint exakt 
módon, tudományos módszerekkel be lehet bizonyítani a gondolkodó em
ber számára Isten léteszését. Így keletkeztek a sokat vitatott biológiai, 
teleológikus, ontológiai, kozmológiai, s az „emberi természetből vett” bi
zonyítékok s ezek felmelegítései.

Nem ilyen egyértelműen negatív azonban a helyzet azoknál a teoló
gusoknál, illetve tudósoknál, akik az istenbizonyításnál jóval kevesebbel 
is megelégednek: tudományos eredményeiket csupán beillesztik keresz
tyén szemléletükbe, jelezve azt, hogy korunk túlhaladt a „vagy tudomá
nyos, vagy hivő” hamis alternatíván. Ezeket a tudományos megállapítá
sokat lovagolja meg a teológia egyik ága, a fizikából a határozatlansági 
relációval s entrópiával, a csillagászatból a vöröseltolódással és ősrobba
nással, a biológiából a genetikával s örökléstannal operálva stb. S jön
nek az idézetek Bohrtól, Schrödingertől s Heimtől Weizsackerig, Howeig, 
von Braunig.

Ahogy a természettudományoknak, úgy e teológiai szárnynak is ku
tatási tárgya: a valóság (esetleg így: Valóság). Célkitűzése a valóság 
megismerése s mint ilyen, igen tiszteletre méltó törekvés. Véleményünk 
szerint is a keresztyénség elidegeníthetetlen része a világképnek meg
felelő világnézet kialakítása, ezért képtelenség a tudomány megállapí
tásaira való tekintet nélkül „teologizálni” . Másrészről azonban óvakodni 
kell az emberi ismereteink abszolutizálásától, a „konvergáló utak” s a 
„természettudományok semlegessége” jelszavaitól, mert ha megeléged-
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nénk a természettudományos eredmények s hitünk naponkénti össze
egyeztetésével, úgy járnánk, mint az orvos, aki csa k  b o n c o ln i akar, d e  
m ű ten i m á r  n e m .

KÉRDÉSEK: Mi lenne, ha be lehetne Istent tényleg bizonyítani’  
Mennyiben következik a természet valóságának megis
meréséből erkölcs? Mi a viszony az „okosság” és „jó
ság” között?

4. Egzisztenciális nekifutás a filozófiával s pszichológiával
Mintha az előzőnek éppen ellentétjét alakította volna ki az a fajta 

teológiai nekifutás, amely az „objektív valóság” helyett a legszubjektí- 
vebb valóságot, az embert s az e g y e s  e m b e r r e l  foglalkozó tudományokat 
használja fel mederként mondanivalójának tolmácsolására. Elsősorban 
az egzisztencialista filozófiára s egyes lélektani kérdésekre építve.

Itt tehát az egyes ember a tárgy, mégpedig az egyes bibliai és egyéb 
kijelentésekkel való ta lá lk ozá sá ba n . A nagy keresztyén egzisztencialisták 
Pascal és K ie r k e g a a r d  óta helyesen felismerték, hogy nem elegendő cél 
a megismerés, de önmegismerésre, sőt megváltozásra (megtérésre) van 
szükség. Így kapott a teológiában különös jelentőséget a modern kor 
egzisztencialista filozófusainak összes kulcsszava, a „döntés”, a „létvizs- 
gálat”, a „személyes szabadság” , az „önértelmezés” stb. Az egziszten
cializmus nemcsak a rendszeres teológiában, hittanban és erkölcstanban 
hódított, de az írásmagyarázatot a gyakorlati teológia s az egész egy
házi élet minden zugát átjárta. (Az exegéta „éljen együtt tárgyával, a 
textussal”, az etikus „fogalmazza meg az egyes emberre érvényes cselek
vési módot” , s a gyakorlati teológus „tegyen megszólítottá és szembe
sítsen”.)

Ezen a ponton játszik fontos szerepet a p szic h oló g ia , mint amely 
segítséget nyújt a „modern ember” megismeréséhez, beállítottságának 
tisztázásához s pompás módszereket ad a tudatátalakításhoz és az elsajá
títandó anyag élménnyé tételéhez.

Ebből az egzisztencialista meggondolásból született a legtöbb é b r e -  
d ési m o z g a lo m  világszerte s hazánkban. A személyes megtérés fontossá
gának hangsúlyozása, a racionális elemek háttérbe kerülése az emocio
nálissal szemben, a történelem elhanyagolása (sőt: a valójában mélyen 
pietista Bultmannál még magának Jézus történetiségének is az elhanya
golása), az „egzisztenciális pillanat” s a „hit” fontosságának az érdeké
ben. A lélektant manipulálásra használták s a vallásos aktivizálás szak
szerű alkalmazására.

Az egzisztencialista teológusok munkássága kétségtelen reakció a szá
zadforduló túlzottan elracionalizálódott irányaival szemben. Nem elő
idézői, hanem tünetei egy kornak, mely a maga idejében s z ü k s é g sz e r ű e n  
e le v e n í te t te  fel a Krisztus-követés személyes jellegét. Amikor ellenben 
az egyrészt időtlenül s történetietlenül, másrészt a társadalmi ö s s z e fü g 
g é s e k  figyelembevétele nélkül, abból kiszakítva vizsgálta tárgyát, az 
embert, elkerülhetetlenül túlhaladottá vált.

KÉRDÉSEK: Valóban az-e az igazi „hit”, melyet még az sem érde
kel, hogy amit hisz, annak van, vagy nincs történelmi 
alapja?
Feladata-e a teológiának a „modem ember” lelki igé
nyeihez való alkalmazkodás, esetleg annak kiszolgálása? 
Lehet-e „maszek” keresztyénség?
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5. Történetkritikai nekifutás az archeológiával és szemantikával
Ahhoz, hogy a döntés érdekében az egyes embert szembesíteni lehes

sen a textussal, több ismeretre volt szükség annak m eg b ízh a tó sá g á t és 
tö r té n e ti  h ű s é g é t  ille tő en . így tették igen erősen nagyító alá a Szentírást, 
olyan részletesen, melyre még nem volt példa. A bibliai nyelvek töké
letes elsajátítása, a korabeli irodalom feldolgozása vált szükségszerűvé, 
hogy széles egybevetésekkel a legpontosabban meg tudják határozni egy- 
egy kifejezés jelentéstartalmát, asszociációit stb. Nem volt elhanyagolható 
a bibliai könyvek s z e r z ő in e k  felfedése. Kik voltak s hogyan gondolkoz
tak, melyek voltak jellegzetes sajátosságaik? Hogyan mutatható ki egy 
szerző kezenyoma a műből? Milyen „hátsó gondolat” volt egy-egy gondo
latsor mögött? Honnan, milyen forrásból merítettek s miért? Milyen ten
dencia szerint dolgozták fel (át) az anyagot? Milyen volt a kor vallási, 
politikai, kulturális, társadalmi helyzete?

Szükség volt az a rch eológ ia 1 magas szintű elvi és praktikus műve
lésére: ásatásokra, vallástörténeti kutatásokra, kéziratkutatásokra. Szük
ség volt a szövegek hagyományozásának, tradíciótörténetének levezetésére 
és bizonyítására, az egyes bibliai irodalmi formák és stílusok vizsgálatára, 
irodalomtörténeti adatokra és leletekre.

Külön ággá lett az a teológiai irány, mely a nyelvtudományt, s z e 
m a n tik á t é s  s z e m io tik á t hívta segítségül a dolgok lényegének végső meg
oldásához. A logikai pozitivizmusból eredő, H u sse r l, C á r nap, R u sse l, W i t t -  
g e n s te in  é s  mások által kidolgozott tudomány az emberi nyelvvel, szavai
nak jelentéstartalmával, a kommunikációs kérdéssel, a jelek és szimbó
lumok vizsgálatával foglalkozik a logika és kibernetika, valamint az 
összehasonlító nyelvtudomány segítségével. Hazánkban meglehetősen is
meretlen terület, s főleg az angolszász teológiában talált sok követőre, 
de hasonló jellegű megfontolások a kontinens sok teológusánál is jelent
keztek.

A történelemkritikai nekifutás óriási anyag összegyűjtése után nem 
tudott továbbhaladni. Ha egy részletkérdést megértettek, azonnal más 
tucat lett megválaszolatlanul felfedve s ahogy szedték le a hagyma réte
geit, a végén nem találták a belsejét A dolgok n e m  e g y s z e r ű s ö d te k , d e  
b o n y o ló d ta k  s nem maradt más, mint töredékhalmaz, megüresített vallás, 
leletgyűjtemény, steril kifejezéscséplés. A teológia elvesztette átütő, for
radalmi jellegét s kapcsolatát a valóságos élettel. Megoperálták a textust 
ezerszer, de az nem volt többé operálókésként használható!

KÉRDÉSEK: Próbáljuk meg egyértelműen meghatározni pl. a „sze
retet” fogalmát.
Változtatna-e keresztyénségünkön, ha kiderülne, hogy 
Jézus nem időszámításunk kezdőévében, hanem néhány 
évvel előbb született (volna) ?

6. Szociológiai megoldás a társadalomtudományokkal
Mind a választott nép, mind pedig a keresztyénség egész történetét 

v é g ig k ís é r i  a tá rsa d a lm i k é r d é s e k k e l  v a ló  k o rrelá ció . A próféták társa
dalmi éleslátása korunkban egyedülálló s ahogy Jézus tanítványai, az 
evangélisták, az ősgyülekezet, az egyházatyák, majd a radikális keresz
tyén reformmozgalmak s Luther „beszálltak” ezekbe a kérdésekbe, az 
figyelemre méltó. Az újkorban B o d e ls c h w in g , R a g a z, B lu m h a rd t s az 
amerikai „szociális evangélium” szószólói voltak azok, akik megérezték 
ugyan a keresztyének társadalmi-szociális síkon való szolgálatának szük
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ségszerűségét, de jobbára megmaradtak az elszigetelt kezdeményezések, a 
személyes, inkább gyakorlati, zártabb jellegű elkötelezettség területén.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kezdődött az a kor, 
melyben a társadalmi kérdés nem csupán néhány ember gondja, hanem 
a tömegek (mint alanyok s nem pedig tárgyak) közös témája s feladata 
lett. Korunk elsősorban szo cio ló g ia ila g  o r ien tá ló d ó  kor. így logikus lett 
volna gondolni, hogy a teológia hamar ráállott erre a változásra, s hogy 
mégsem így történt, abban különösen az a körülmény játszott szerepet, 
hogy a társadalmi mozgalmak zöme egyszersmind az egyházzal, mint 
reakciós képlettel szemben foglalt állást, semmi támogatást attól nem 
kérve. Az egyházak meg nem akartak „öngólt” rúgni.

Egy idő után azonban kettős változás állt be. Egyrészt az egyházon 
kívüliek felismerték, hogy az egyház megléte szociológiai valóság, tár
sadalmilag reális tény, s így annak v a n  h e ly e  a társadalom egyéb kép
letei között, hiszen az egyházak tagjai éppúgy társadalomban (a társa
dalomért, vagy annak érdekeivel szemben) élnek, mint mindenki más. 
Ugyanakkor a teológia részéről is egy radikális változás folyamata indult 
el. amely nem hasonlítható az eddigi módszerekhez. Most ui. nem arról 
volt szó, hogy a teológia egyszerűen nekifutásként, ugródeszkaként hasz
nálja fel történetesen a társadalomtudományt, hanem arról, hogy l e h e 
tetlen teo ló g u sn a k  len n i a la p v ető  szo cio ló g iá i b eá llíto ttsá g  n élk ü l. S ő t, az  
eddig fe ls o r o lt  „ n e k ifu tá s o k ”  g y ö n g é it  ez en  a s ík o n  lá ttá k  k ik ü s z ö b ö lh e 
tőnek s e r ő s s é g e it  e b b e n  az ö s s z e fü g g é s b e n  to v á b b m u ta tó n a k  és  g y a k o r 
latilag fe lh a szn á lh a tó n a k .

A  te r m é s z e ttu d o m á n y o s  nekifutásról kiderült, hogy annak „tiszta 
valóság-vizsgálata” lehetetlen álobjektivitás, mégpedig két okból is. Egy
részt, mert a természettudományos vizsgálat legelfogulatlanabb művelője 
sem mentes világnézeti, osztály, társadalmi helyétől, másrészt, mert az 
„objektív” igazságnak olyan szubjektív magyarázatai és következményei 
vannak s lehetségesek (erkölcs), melyek ugyancsak a világnézet premisz- 
száitól befolyásoltak.

A z  e g z isz te n c ia lis ta -filo z o íik u s  s a pszichológiával dolgozó nekifutás
ról ugyancsak elmondhatjuk, hogy jelentős igazságtartalma ellenére ön
maga hatókörét szűkítette mindaddig, amíg az egyént, az emberi szemé
lyiséget önmagában elszigetelten tekintette, társadalmi összefüggése és 
szerepe nélkül. A szükséges irányváltoztatás természetesen közel sem 
jelentette a személyiség jelentőségének lebecsülését, sőt éppen az ember 
döntéseinek, viszonyának, találkozásainak konkretizálását, összefüggésbe 
állítását, fokozott felelősségét.

A  tö r té n e le m k r itik a i-s z e m a n tik a i nekifutás egyoldalúsága is kitűnt. 
Az a lépés, amit a Szentírás történetkritikai s egyéb „kritikai” vizsgála
tainak érdekében megtettek, megkövetelte a második lépést, a „jelenlegi 
egyházi és társadalmi struktúrák” kritikáját; a bibliai üzenet jelen szi
tuációban történő hatásvizsgálatát; Jézus Krisztus időben és térben, 
konkrét személyek és viszonyok közt végbement szolgálatának felfede
zését. — A szemantikai megközelítés ugyancsak nem abszolutizálható és 
a társadalmi kapcsolatoktól nem különíthető el, hiszen éppen ezek a 
kapcsolatok hozták létre a nyelvi kifejezéseket és nem a nyelvi kap
csolatban lépés hozta létre a társadalmi struktúrákat.

Korunk teológiai irányzatainak k ö z ö s  vo n á sa  tehát abban van, hogy 
az eddigi igazságok megtartása mellett legfontosabbnak azt tartja, hogy 
szolgálatával e világ és az emberiség közös ügyét a jövő felé becsülete
sen a maga eszközeivel is előmozdítsa. A különböző irányzatokat ma nem 
„politizáló” és „nem-politizáló” szárnyakra lehet felosztani, hanem csak
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jól politizáló, vagy reakciósán politizálókra, társadalmi chance-ukkal 
élőkre, vagy ezeket a talentumokat elásókra.

A keresztyén teológiai örökség szociális bázisát kihasználni nem a z é r t  
kell, hogy ezzel meghosszabbítsuk önmagunk létét, sem nem azért, hogy 
„lényegünk” feláldozása által, az „isteni”-től való elszakadás maradéka
ként megvédjük a jövő előtt a keresztyén név becsületét, hanem azért, 
mert e z  a J ézu s  K r is z tu s b a n  m e g m u ta to tt  le h e tő s é g  e g y e t le n  er ed e ti, já r 
h a tó  ú tja . Eljutni a fejbólintástól a cselekvésig, az ötlettelenségtől az 
alkotó fantáziáig, a mosomkezeimtől az értelem és szeretet rizikójáig, a 
kapitalista rendszer és gondolkodásmód, a világmessianista törekvések 
kritikájáig. A társadalmilag felelős teológiai magatartáshoz ugyanakkor 
hozzátartozik a p o litik a i a v a n tg a rd izm u s  s z é le s ő s é g e in e k  józan elvetése 
is. Aligha lehet az emberiség hasznára az összefüggések át nem gondo
lása, a társadalmi fejlődés felületes ismeretéből fakadó sablonos hőbör- 
gés, a meggondolatlan ultra-magatartás, hiszen ennek vége mindig el
szigetelődés és kudarc.

A társadalmi-szociális beállítottság kell, hogy a g y ü le k e z e t  fe lé p í té 
s é b e n  is megvalósuljon a felelős gyülekezeti tagok együtt munkálkodása, 
az eddiginél szélesebb körű „laikus” munkatársi team létrehozása által. 
Hozzájárulásuk nélkül és véleményükre való visszacsatolás, szaktanácsaik 
nélkül az előbbiekben vázolt motívumokból eredő politikai diakónia rész
leteiben nem éri el célját, ami nem csupán egy teológia, de a keresz- 
tyénség impotens voltát bizonyítaná.

Bízik László
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A z igehirdető műhelye

szentháromság után 2. VASÁRNAP
1 Sám 15,22—29 

Négyszemközt

Minden beszélgetésnek súlya van. Ezt a súlyt csak fokozza az a hely
zet, amikor valakivel négyszemközt kell megtárgyalni valamit. Nem sima 
ügyről van szó, ha ahhoz csak kettő kell, azaz kizárva a tömeg. Sok eset
ben, döntő ütközet a négyszemközti beszélgetés. Mivel is kezdődhet egy 
ilyen beszélgetés? Erős felmérés? Egymás gyengéinek a bemérése? Igénk
ben szereplő két személy: Saul és Sámuel már túl vannak ezen. Ismerik 
egymást. Ismerik egymás mulasztásait. Ismeri Sámuel a Saul által „le
gyártott” anyag selejt-százalékát. Mégsem a beolvasó stílus szabályai sze
rint folyik a dialógus, hanem ténymegállapítás ez. A tény pedig ezzel a 
szóval adható vissza a legtökéletesebben: engedetlenség. Nemcsak általá
nosságban az, hanem az „Űr szava ellen”-i engedetlenségről van szó. 
Istennél nem lehet kiegészítő sportot űzni. Aki ezt választja, aki kiegé
szítő sporton töri a fejét =  engedetlenség. Az a megoldás sem megy, hogy 
két gyakorlatot mutatok be előtte, s majd amelyik jobban sikerül, az 
számíttatik be. Ez is engedetlenség. Neki a maximális tartalmat kell adni. 
Ez a maximum viszont nem áldozatban mutatkozik meg, hanem engedel
mességben és szófogadásban. De kinek kell szótfogadni? Ahogy a többi 
akarja? Ki legyen a mérték? Ki jelenti az útjelző táblát?

Megmozdul a gyülekezet egy része, amikor társadalmi kérdéseket 
érintünk. E megmozdulás mögött sokaknál nemtetszés húzódik meg. 
A prófétai szolgálat mondanivalóját nem ezek fogalmazzák meg. A prófé
tai szolgálat mondanivalója nem ezek függvénye. Nem ezek tetszésétől 
függ. A prófétai szó nem hízelgés, vagy „bevágódni” akarás. Ez a meg
bízatás semmibevétele, a legnagyobb ellenszegülés. Sőt — talán — a hi
tetlenség egyik formája, ha nem éppen az. Ez az, aminek — igénk szerint 
— nincs távlata. Nemcsak ennek a munkának, de ennek a munkásnak 
sem. Ebből egyenesen következik a távlat- és társnélküliség.

A prófétai szolgálat több, mint „szájmunka” . A prófétai munkahely 
olyan terep, aminek szintkülönbsége van. Olyan lejtő, amelyik az Isten
től indul és az emberek közé visz. Tőle indul minden próféta, s ide kell 
eljutnia, azaz az emberek közé. Ott kell a kiinduló pont bizonyságát 
adni. Az isteni szó az emberek közé, a történelembe dob. Ott kell meg
mutatni a küldetés valóságát. A primér, az Isten szava. A magatartás 
elsője pedig, az engedelmesség.

Papok figyelmébe!
Hogy érzed magad abban a helyzetben, hogy prédikálsz? Hogy érzed 

magad abban a helyzetben, hogy neked kell felkészítened a gyülekezet 
tagjait vasárnap délelőtt a hétfői munkába indulásra is?

Előrébb gondolva! Szombaton mindenki örül a hét végének. Gyüle
kezeti tagjaink is. De benne van-e ebben az örömben, hogy vasárnap tol
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mácsolásodban Isten üzenetét hallja? Vagy ez az öröm csak a pihenésnek 
szól? Jó lenne elgondolkodnunk azon, akkor mi adja gyülekezeti tag
jaink vasámap-várásnáak lényegét? Tovább gondolva ezen a vonalon; 
miből tevődik össze a keresztyén ember vasárnapjának öröme? A tolmá
csolásunkban elhangzó igehirdetés hozzátartozik-e, kiegészíti-e, vagy ép
pen lényege-e a vasárnapi örömnek? A felsorolt kérdések inkább aszméj- 
tető jellegűek szeretnének lenni, s ebből a negatív megfogalmazásból 
szeretnék eljutni, ill. másokat hozzásegíteni szószéki szolgálatunk pozitív 
értékeléséhez. Célmeghatározás is ez.

Saul és Sámuel párbeszédének lényegét abban is látom, hogy az Isten 
szolgálatában állást csak egyféleképpen érdemes végezni. Ügy érdemes 
ma társadalmi kérdésekben is prédikálnunk, s csak azzal a szent meg
győződéssel és célkitűzéssel lehet, hogy akik szószékeink alatt ülnek ne 
csak a vasárnapnak örüljenek, hanem a hétfőnek is. Ne csak a munka 
végének, hanem annak kezdetének is. Nagy igény ez? Istennek csak 
maximummal lehet szolgálni. És ez nem illúzió. Aki illúziónak érzi, vagy 
nem tartja stílszerűnek, annak vége van.

Ez a maximális igény, de ez maximális parancs is. Ezt Saul is tudta. 
Mert ha nem tudta volna, akkor nem nyilatkozott volna így Sámuelnek 
kifogásokat keresve, ö  is megpróbálta az isteni igény hirdetését, de má
sok is megszólaltak, a visszahúzók. Ezek alkotják a társadalomra nézve 
is a legnagyobb veszélyt jelentő csoportot. Ma is vannak ilyenek.

A megbecsülés egyik jelének látom azt, hogy egyre többet foglalkoz
nak a szabadidő biztosításával, ill. annak gondolatával. Ennek lehetőségé
ben egyéni életünk újabb megbecsülését érzem. De visszahúzó és hűtlen 
az, aki ezt a gondolatot lejáratja azzal, hogy a szabadidőt a munkavégzés 
közben próbálja megvalósítani. Nem lesz hálás téma ez azoknak, akik 
tettenérve érzik magukat, de nem beszélhet egy igehirdető sem ezek ked
vére. A számonkérő Isten ezt is megítéli. Nem ezeknek a szavára kell 
hallgatnia az igehirdetőnek, hanem éppen ezek ellenére, ezekkel szem
ben kell meghirdetni az isteni akaratot. Aki ezt nem így csinálja, az 
rombol — a szószékről. Aki ezt nem így végzi, az hűtlen Istennél és né
pével szemben.

Megdöbbentő Sámuel kemény-nyakúsága, konoksága. Ügy érezzük, 
hogy ez a magatartás nagyon messze van az Üt-i felfogástól. Nem enged, 
s nem lágyul meg szíve a sauli kérésnek sem. Nem megy vissza vele. 
Kérlelhetetlen? Nem érzem annak. Egyszerűen azt olvasom ki ebből a 
magatartásból — nincs idő a visszalépésre. Sámuelnek a helybenjáróra 
nincs ideje. Aki a haladás helyett a helybenjárást, sőt a visszahúzást vá
lasztja, az olyan mellett csak elhaladni lehet. A visszahúzóknak prédi- 
kálónak nincs távlata, nincs jövője, nincs folytatása, csak egy van — 
szakadás, szakítás és leszakadás. A tragédia viszont nem ebben van csu
pán, hogy a sauli magatartást követőknek nem jut hely Sámuel mellett 
sem, hanem abban, hogy még azok sem fogadják vissza, akiknek eddig 
prédikált a „szájuk íze” szerint.

Nem Sámuel „számlájára” írom ezt a határozottságot, hanem a hala
dást biztosító és akaró Isten törvénye ez. Ennek van távlata és ennek 
van jövője.

Versenyben az egyház
Megszűnt az a történelmi idő, amikor a föld az egyéni győzelmek 

„stadionja” volt. Nem családok nyerik a versenyeket, de arra se gondol
jon senki ez igehirdetésre való készülés közben, hogy az egyház azért még 
külön csapatot képez ebben a mezőnyben. A világ az egy csapat, az egy
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nagy csapat mezőnye felé tendál. A  versenyben viszont csak azoknak — 
egyháziaknak is — van helyük, akik látják azt, hogy itt csak együtt nyer
hetünk a világméretű kérdésekben. Idetartozónak érzem Váci Mihály 
„A szempontokon át” című versének néhány sorát:

Érvényes vízumot, meghívást kaptam 
minden világrészből és sürgető 
kérlelést őrzök a szívem fölött.
Halaszthatatlan parancs hajszol engem .. .

Hol? Hosszúság, szélesség, magasság. E három kiterjedés van, e há
rom dimenzió. Ezt mérjük, ezt érzékeljük, ebben mozgunk, s ebben gon
dolkodunk, sőt tervezünk.. .  A dimenziók mérete határozza meg a tér 
nagyságát. Ebben a kiterjedésben két szenvedélye van mai lakosságunk
nak: a lakás és az utazás. Úgy érzem, ezek összetartoznak. A nagy fal, 
s ami azokon kívül van. Megnyúlt utunk hossza, ismeretünk kiszélese
dett, magasabb lett műveltségünk. Ezek felé a megnyúlt távlatok felé 
szervez utazást az IBUSZ. Előállnak a buszok. Mi is indítunk egy-egy 
járatot, az egyház. Nyitva buszunk ajtaja, s nincs tele a kocsi. Miért? 
A .közönség” megérzi, hogy jó-e az irány? Azt is megérzi, hogy jó-e az 
idegenvezető!?

Ágendánk ezt a témacímet adja erre a vasárnapra: „Meg ne vessétek 
azt, aki szól!” Ezt azzal kell kiegészítenem, hogy nem vetik meg azt, aki 
engedelmesen és hűségesen szól, s akit halaszthatatlan parancs hajszol. 
Csak az ilyennek van távalata.

Káposzta Lajos

Laikus kérdések és szempontok 1 Sám 15,22—29-hez
Mennyivel más az Űjtestamentum világa az Ótestamentum világához 

képest! Ez utóbbiban sokszor lehet bosszúállásról, öldöklésekről, népir
tásról olvasni, mintha ezeket Isten parancsolta volna. Nem az ember ad
ta-e az ilyen parancsokat Isten szájába? Mi is egy kis áldozattal akarjuk 
az engedelmességet elintézni. (13) — Istent külsőségekkel nem lehet ki
elégíteni. Isten többet vár tőlünk a templombaj árásnál, vagy az egyház 
anyagi fenntartásánál. Ez a több ennek az igének alapján az engedelmes
ség, mert a hit engedelmesség is. (13) — Az engedetlenséget kicsiny, je
lentéktelen dolognak vesszük, de Isten komolyan veszi. Az engedetlen
ség Isten és az ember viszonylatában súlyos minősítést kap: bűn. (13) — 
Saul megszegte Isten parancsát, de utóbb megbánta, hogy vétkezett. 
Miért nem kapott bocsánatot? Sámuel helyesen cselekedett-e, amikor 
megtagadta a segítséget, hogy Saul engedetlenségéből megtisztuljon? (13) 
— Úgy látom, hogy Saul azért nem kapott bocsánatot, mivel csak akkor 
mutatott megbánást, amikor Sámuel tudomására hozta, hogy nem lehet 
tovább király. Nem az fájt neki, hogy vétkezett, hanem az, hogy elveszíti 
királyságát. — Vagy azért nem kapott bocsánatot, mivel tudatosan vét
kezett? (13) — Ha Isten nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk, 
hanem irgalma szerint, akkor hogyan értsem ezt az igét: „Megvetetted az 
Ürnak beszédét és az tír is megvetett téged” ; vagy az Ótestamentumban 
még ilyen elv érvényesült „ahogyan te, úgy én is” ? (13)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP

Mikeás 7,18—20

I.

Mikeás próféta Ézsaiás kortársa volt. Igehirdetésének háttere tehát 
a 8. sz. második fele; az asszír támadás és ennek következtében Észak- 
Izrael pusztulása és a déli rész, Júda szorongatott helyzete. A próféta 
jellemző vonása: kemény szavakkal, metsző élességgel ostorozza kora 
társadalmi igazságtalanságait, gazdagok dőzsölését, szegények nyomorga- 
tását. Ezért jön majd — történelmi ítélet módján — Isten haragja enge
detlenné vált népére.

Perikópánk azonban s a könyv utolsó szakasza, amelynek ezek az 
utolsó mondatai, m á r n e m  tartozik az eredeti Mikeás igehirdetéséhez. 
Más történeti hátteret tükröz, jóval későbbi korszakot, a babiloni fogság 
utáni éveket, Nehemiás korát. A nagy történelmi ítélet már a nép mögött 
van, az iszonyú viharból hazatért maradék (18. v.) a szövetségéhez hűsé
ges Istenbe fogózva próbál új életet kezdeni. Istennek a történelemben 
annyiszor tapasztalt megtartása adhat erőt (14—15. v.) a jelen megpróbál
tatásai között (10. v.). Ennek a z I s te n n e l  á té lt  m ú lt  e m lé k e in  fe lb u z d u ló  
s  e z é r t  a j ö v ő b e  r e m é n y s é g g e l  te k in tő  h itn e k  fo r r ó  va llo m á sa  perikópánk, 
az egész prófétai irat három utolsó verse.

Az ót-i próbafüzet fordítása a Károlyihoz képest kétségtelenül pon
tosabban adja vissza az eredetit, bár talán kissé szárazabban. így a 
„beszéd” kulcsfogalmat kétszer is (18/b, 20/a) helyesen fordítja hűséggel; 
Károlyi mind a kétszer irgalmasságról beszél. Jákob s Ábrahám nevének 
s az ősatyáknak adott eskünek (ígéret) említése nyilván Istennek a s z ö 
v e ts é g i  h ű s é g é r e  utal, erre az egész Ót-on keresztülhúzódó vörös fonalra. 
Istenre éppen az a jellemző, hogy hűséges, ragaszkodik népéhez, válasz- 
tottaihoz, jóllehet szinte egyebet sem tapasztalt annak részéről hitszegés- 
nél, engedetlenségnél, elfordulásnál (v. ö. És. 5. r.). Isten válasza erre az 
emberi magatartásra, a permanens vétkezésre, a bűnbocsánat. S ahogyan 
Isten népének vétkezése is konkrét történelmi tettek sorozatában nyil
vánult meg, politikai döntésekben, társadalmi-erkölcsi magatartásban, 
gyakorlatban — mint mondottuk Mikeás könyve 1—6. részeiben éppen 
ezt ostorozta metsző élességgel — úgy I s te n  b ű n b o csá n a ta  s e m  id ő tle n  
e lv , h a n e m  a  n é p  tö r té n e lm é b e n  m in d ig  ú jra  m e g m u ta tk o z ó  isten i c s e le 
k e d e t , m e g ta r tó  erő , m e g m e n tő  seg ítsé g . A képek, szinonimák sokasága: 
elveszi a bűnt, elmegy mellette (elengedi), el tapossa (mintegy a porba 
süllyeszti), a tenger fenekére veti — mind ezt mutatja. Isten „tabula 
rasa”-t csinál, kiegyenlíti a számlát, törli az adósságot (Mt 18,21—35!), 
ú j  la p o t k e z d  a z e m b e r r e l . Ezzel mindig új élet, megújulás, megtérés, 
újrakezdés lehetőségét ajándékozza népének. Ennek tanúsága az egész 
ún. üdvösségtörténet, de az egyháztörténet is.

Istent ebben a magatartásában, hűségében és bűnt megbocsátó kész
ségében s e m m i e m b e r i  f e l té te l  nem határozza meg és meg nem köti. Em
beri érdem, jótett stb., áldozat, kultusz, igézés erre nem kényszerítheti, 
tőle ezt meg nem vásárolhatja. E g y e d ü l sa já t íg é r e te , szava, esküje, önnön 
lényegéhez való hűsége határozza meg. Ö i ly e n  Isten, nem adhat mást, 
mint ami lényege — és az Isten szeretet. Ezt ugyan már az ÜT-ból tud
juk, de az ÓT tanúsága egybecseng ezzel. Éppen ez a prófétai szó is 
mutatja ezt. Nem azért szereti népét, Izraelt és az egyházat, mintha erre 
reászolgáltak volna, reászolgálnának, szeretetre méltóak volnának, hanem
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mert az ö v é , „öröksége” (több német fordításban: Eigentumsvolk, a saját 
tulajdon népe). Az édesanya is így szereti gyermekét, akár ha ,idétlen, 
vagy satnya is az. De az övé! Istennek ezt az indokolatlan, érthetetlen 
szeretetét nevezi sokszor az ÓT buzgó, féltő, féltékeny, lángoló szeretet
nek, szerelemnek s példázza az atyának, anyának gyermekéhez, hitves
nek házastársához, pásztornak nyájához való szeretetével és hűségével. 
Pál apostol végére mehetetlennek, felmérhetetlennek nevezi.

II.

A prédikációban meg kell próbálnunk lehető profán megfogalmazás
ban, a vallásos, bibliai, egyházi szóhasználat tudatos kerülésével lefordí
tani, a gyülekezethez közel hozni Istennek ezt a valóságát, ezt a „személy
leírását”, jellemzését. Közben persze az ót-i tanúságtevést állandóan 
színezi és elmélyíti mindaz, amit ebben a vonatkozásban Jézustól, Jézus
ról, Jézusból tanultunk. Talán így fogalmazhatunk — de ez csak kísérlet 
—: I s te n r e  m in d ig  leh e t  szá m íta n u n k , reá lehet építeni. Feltétlenül és 
biztosan; önmagunkról és embertársainkról ezt nem vallhatjuk. Istenben 
nem lehet csalódni. Ű kitart mellettünk, — p e d ig  m in d e n  ok a  m e g v o ln a  
az e l le n k e z ő jé r e .

S itt kezdődnek a nehézségek. V a ló b a n  í g y  v a n  e z ?  Igazán vétkesek, 
hitszegők, bűnökkel terheltek vagyunk Isten előtt? Az ún. modem ember 
— állítólag — nem szívesen hall erről. Egyes nyugati teológiai irányza
tokban észlelhetően vonakodva és zavartan, vagy egyáltalában nem szól
nak az ember bűnéről, legfeljebb egyes konkrét vonatkozásokban, főként 
emberi viszonylatokban elkövetett „mulasztásairól” . A zsoltáros megren
dítő vallomásával azonban: Egyedül Teellened vétkeztem... (51. zsolt. 
6.), vagy reformációnak a „totális corrumpatio” -ról szóló tanításával nem 
tudnak mit kezdeni. Ám vajon a „teológusoknak” ez a zavara híven tük
rözi korunk emberének tudatát? A  b ű n  — leg a lá b b is , m in t  b ű n ö z é s  — 
m e g r e n d ítő  v a lósá g á ró l a napilapok hírei, a televízió „Kék fény”-adásai 
stb. révén mindenki naponta meggyőződhet, ezzel akarva-akaratlan 
szembe kell néznie. S azzal is, hogy a bűn, a vétkezés kényszere, az in
dulatok, szenvedélyek rabsága h a ta lom , amivel megfeszített erővel lehet 
csak felvenni a harcot, egyesnek, társadalomnak. Hogy ez a vétkezés 
azonban nemcsak saját és embertársaink életét rontja meg, hanem Iste n  
e lő tt  is  a d ó sok k á  tesz , e z  már nem belátás kérdése, hanem csak a hit 
vallomása lehet.

A templomban, feltehetőleg, olyan emberek ülnek, akiknek ehhez a 
hithez van azért valami közük. S akiknek van antennája arra, hogy fel
fogják: a konkrét vétkezéssel nemcsak magamnak, embertársamnak oko
zok kárt, fájdalmat, ütök néha gyógyíthatatlan sebet, követek el pótolha
tatlan mulasztást, hanem mindebben felelőssé leszek egy végső fórum 
előtt. I s te n  k é r i s z á m o n  a v é tk e k e t , előtte válók adóssá. E z é r t  csa k  ö  
en g e d h e ti  e l a tartozást, végső fokon csak Ö vethet fátylat múltamra, 
csak ö  kezdhet új lapot velem.

Persze, az Isten előtti vétkesség legtöbbször emberek ellen elköve
tett vétkekben, mulasztásokban konkretizálódik. Az 51. zsoltár bűnbánó 
Dávidja Bétsabéval vétkezett a hitti Uriás ellen s közvetve királyi tiszte, 
népének erkölcsi rendje ellen. Magánéletének vétkezése társadalmi, poli
tikai, történelmi dimenziókban is érvényesül, rombol és fertőz. Is te n  
szín e  e lő tt  látja be s ezért Tőle, az örök Bírótól kér bocsánatot. Isten 
színe előtt azonban e z t  is b elá tja , vétkezésének ezt a sokrétű következ
ményekkel terhes egész területét. A kettő elválaszthatatlan. Isten oldoz
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fel, mert csak Ö oldozhat fel. De a m ik o r  Ű  fe lo ld o z , sza ba d d á  tesz  az 
e m b e r  re lá c ió k  r e n d e z é s é r e .

S itt kell bekapcsolnunk prédikálásunkba a vasárnap evangéliumi 
perikópáját is (Jn 8,1—11). Az elnyert bocsánatból leh e t élni és kell 
élni. Aki ekkora irgalmasságot tapasztalt, az lehetetlen, hogy maga is 
fel ne induljon az irgalmasság cselekedeteire. „Akinek ennyi jó kevés, azt 
érje gáncs és megvetés” — énekli a zárósextett Mozart operájában (Szök- 
tetés a szerályból). Csakugyan így van. A keresztyéneknek olyan embe
reknek kellene lenniük, akik az elvett isteni irgalomért csordultig telt. 
hálás szívvel alig várják, hogy abból valamit továbbadjanak.

Korunk embere, úgy tűnik, az eltömegesedett és éppen ezért elmagá- 
nyosodott ember s z in te  s e m m it  s e m  á h ít a n n yira , m in t  a z „ irg a lm a s  f e l e 
b a r á to t”  (Niemöller megfogalmazása). Persze nem ilyen vallásos szó
használattal élve, hanem egyszerűen megértést és megbízhatóságot, türel
met és jóindulatot, szívességet és segítőkészséget, elnézést és részvétet 
vár. Keresi a m á sik  embert és a másikban keresi az e m b e r t . A János 
8-beli, házasságtörés vétkével vádolt asszonyt úgy vették körül vádolói, 
mint éhes farkasok — s tették ezt igaz voltuk páncéljában és a törvényes 
rend őreinek hivatalosságával. A veszteni hurcolt ember Jézusban talált 
könyörületes felebarátjára. A Názáreti hozzáhajlásában Isten feloldozását 
tapasztalhatta meg.

Valószínűleg annyit tudunk Isten irgalmas szeretetéből, feloldozó, 
életújító erejéből környezetünknek továbbadni, amennyit magunk el 
tudtunk fogadni belőle.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Mik 7,18—20-hoz

Világosan kellene már megmondani: mi a bűn. A keresztyén vallá
son kívül is ismert fogalom ez. Társadalmat és egyént veszélyeztető va
lóságát másként értékelik, s más módszerrel küzdenek ellene. Talán hat
hatósabban is, radikálisabban is. Az igehirdető vasárnapról vasárnapra 
beszél a bűnről. Mégis a bűn káros következményeit látjuk keresztyének 
között is, elembertelenedésben és embertelen magatartásban. Az lenne itt 
a megoldás, ha a bűn emlegetése után a lelkész még hangsúlyozottabban 
hirdetné a „bűnbocsánatot” ? De ha ez történik, az emberek csak „lerak
ják” bűneiket, hogy „könnyű lélekkel” folytassák szeretetlen életüket. 
Európa arculatán mit változtatott a bűnbocsánatból élő keresztyén tö
megek élete? (14) — A bűnbocsánat sokkal több, mint a lélek „meg
nyugtatása” . Más az Isten szava és más az emberé. Amikor Isten mond 
valamit, akkor egy világ jön létre. Isten irgalmas, mássá alakítja az 
egyént és a világot. A keresztyének ilyen mássá alakított emberek? Ma
guk sem tudják hogyan, miért, ki által. Olyan ez, mint a „születés cso
dája” . Az újjászült ember mégis élő valóság. (14) — Egyedül Isten cse
lekedete az, hogy amilyen valóságosan éltem nélküle irgalmatlanul és 
szeretetlenül az életemet, ugyanolyan valóságosan élem most már vele 
boldogan a bűnbocsánatot kapott ember életét. (14) — Az ige első mon
datát lehet-e a mai ember „sok istene” és az egyetlen Isten szembe
állításával értelmezni? Istent miért irgalmasságában ragadja meg Mi- 
keás? Hiszen még nem ismerhette Jézus Krisztust. Miért nem az ótesta- 
mentomi értelemben: erőben, hatalomban, dicsőségben szemlélteti? Hon
nan ez az újtestamentomi megjelölés? Mit értsünk ezen a kifejezésen 
„öröksége maradékának vétke” ? (35) — Melyik irgalmasságban gyönyör
ködik Isten? A magáéban, amelyben határtalan szeretete jelentkezik vagy
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a miénkben, mely bűnünk megbocsátásának és elengedésének gyümölcse?
(35) _ Jákob és Ábrahám említése egy sajátos esetre utal, vagy több
ennél? Jelzés arra, hogy az ősöknek tett ígéret a megvalósulás útján ha
lad? E két versben Isten állandó munkájáról van szó, amelyet az ember 
érdemtelen ajándékául kap. Egy árva szó sincs viszont arról, hogy mert 
ilyen Istenünk van, ennek milyen messzemenő következményei mutatkoz
hatnak meg az életben? Az igehirdető fantáziájára kell bízni azt, hogy 
milyenek? (35)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP

Mai 2,10

A z  is m e r e t le n  s z e r z ő t  csak utólag emlegették 3,1 alapján M a l’áki 
(„követem”) néven. Működése a másik templom felépülése (515) és az 
Esdrás—Nehemiás-reform (450 táján) közötti időre tehető.

TEXTUSUNK 2,10—16 összefüggésébe tartozik. A jellegzetes, kemény 
hangú próféta egy bűnbánati istentiszteleten (2,13) lép fel. Korának 
gyermeke, szívügye a kultusz, melynek tisztaságát azonban az ember
telen vallásosság veszélyezteti. A kizárólag férfiakból álló kultuszközös- 
ségnek hevesen szemére veti bűnét: feleségüket elhagyták (legalábbis 
elég sokan), és idegen nőket vettek el. Valószínűleg az történt, hogy a 
fogságból visszaszállingózók ősi birtokukon nem zsidó új tulajdonosokat 
találtak, s jó néhányan benősüléssel igyekeztek újra birtokon belüliekké 
válni, amit persze nősöknél válásnak kellett megelőznie. Tehát: érdek- 
válás, érdekházasság, annak hitet, magatartást fellazító hatásával.

Rövtid, tömör alapigénk mondanivalója persze nem szűkíthető le a 
válásnak és újraházasodásnak valamilyen problematikájára, sőt meg
kívánja az átfogó, korszerű alkalmazást; de különben maga a próféta 
is szélesebb skálán szólaltatta meg az etikai konzekvenciákat, ami pél
dául a papi visszaéléseket (2,1—9) és az antiszociális bűnöket (3,5) illeti.

Az új fordítás próbafüzetének szövege:
N e m  e g y  a tyá n k  v a n -e  m in d n y á ju n k n a k ?  N e m  e g y  I s te n  t e r e m t e t t -e  

b e n n ü n k e t?  M ié r t  le tt  h ű tle n n é  m in d e n k i a fe le b a r á tjá h o z , b e m o c s k o lv a  
a tyá in k  s z ö v e t s é g é t ?

Ehhez csupán értelmezésül pár megjegyzés. A) Az eredetiben kissé 
hangsúlyosabb az, hogy Isten mindnyájunk számára-javára Atya (lö- 
kullánú). B) A bgd gyök jelentése: hűtlen, szakadár, alattomos; bö-vel: 
hűtlenül elhagy. Alighanem jogos korrektúrával nibgód plur. 1. személy, 
vagyis: „miért lettünk hűtlenek, egyen-egyenként (’ís) . . C) löchállél 
Piél inf., „megszentségtelenítés céljából”, vagy „hogy végül is megszent- 
ségtelenítsük” , azaz cselekedeteinkkel oda lyukadunk ki, hogy nem te
kintjük szentnek a Szövetséget, hanem kényre-kedvre kiszolgáltatott 
dologként bánunk vele, „bemocskolva” azt.

Köznapi hűség: hitünk fokmérője
Hitmérő műszer nincs, egymás leikébe pedig nem látunk bele. A hit 

hőseiként számontartott embereket azonban általában nem rendkívüli 
nyilatkozataik, hanem tetteik alapján ismerjük el. Ha sokszor nehéz is 
megállapítani az emberi cselekedetek igazi indítékait, de az mégis két
ségtelen, hogy hitünk aránylag leghitelesebb fokmérője a hétköznapi
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éle tü n k . Igaz ugyan, hogy ez sem szolgáltat teljes és csalhatatlan képet 
hitünkről, hiszen egyrészt senkinek a cselekedeteit nem ismerjük töké
letesen, a mögöttes érzületről, indulatokról nem is beszélve, másrészt 
igen különbözők az egyéni belső adottságok, nehézségek, sorsok, körül
mények, amelyek messzemenő figyelembevétele nélkül könnyen lehet 
igazságtalan véleményt alkotni valakiről — mégis tagadhatatlan, hogy 
végső soron h itb ő l  v izs g á zu n k  a m a g a ta rtá su n k k a l, mindenekelőtt em
bertársainkhoz való viszonyulásunkkal. A hit ebből a gyakorlati szem
pontból: h ű s é g  I s te n h e z  é s  e m b e r e k h e z . De ebből máris adódik igénk 
első üzenete:

NINCS IGAZI HIT EMBEREK IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG NÉL
KÜL.

Mindig óriási kísértés, hogy szétválasszuk ezt a kettőt. Mennyi 
egyéni és gyülekezeti nyomorúság, kiegyensúlyozatlanság és fülledt tehe
tetlenség származik abból a rö v id zá rla to s  va llá so ssá g b ó l, amely még a 
templomban is m a g á n fo g y a s z tó k é n t  ül, vagyis a saját lelki igényeinek 
kielégítésén kívül más nem bírja érdekelni. Az ilyen beállítottságnak 
az a „büntetése”, hogy belegabalyodunk egyéni problémáinkba, mert le
kötik energiáink javát, s egyre kevésbé akarjuk észrevenni, hogy az 
ilyen önközpontú bafonódottságból n e m  le h e t  b e fe lé  k i tö m i . Igen talá
lóan mondták valakiről: „Magába zárkózott, és elvesztette a kulcsot.” 
Nem pont a mi esetünk ez?! Akár egyénileg, akár „egyházilag” , mert 
egy közösség számára is csábító veszély a b e g u b ó z á s , amelynek rejtett 
oka a félelem, tartalma a reménytelenség és irigység, következménye 
a gyanakvás, hibáztatás, vagy éppen gyűlölet kifelé — s mindez be nem 
vallottan, tudatlanul!

E g y  fia ta l h á za sp á r  életét elviselhetetlenül megnehezítette a velük 
együtt lakó anyós, aki mindent „jobban tudott” , mint a menye, s ezt 
kötelességének is tartotta esetenként közölni vele, abból pedig, hogy a 
fiatalok között egyenetlenséget szítson, szinte már sportot csinált. Mind
emellett, mint mondják, „rettenetesen vallásos” volt. Egy alkalommal 
például azzal szakította félbe a veszekedését, hogy templomba megy, 
nem szeretne elkésni. „De anyuka — kérdezte a menye csaknem sírva —, 
hogy egyeztethető ez össze: bennünket összeveszít, és közben jól ki- 
imádkozza magát?” Az anyós szeme hidegen villant, mint a kés: „A val
lás, kedvesem — az más! Ne keverjük ilyesmibe!”

Amikor Jézus az Isten országát a kovászíh oz hasonlítja, azt kellő 
mennyiségű lisztbe keverted, míg aztán a z e g é s z  megkél. (Mt 13,33.) 
Ilyen „aktívan viszonylik” egész lényünkhöz és életterünkhöz az, amit 
Isten akar!

„KEVERJÜK BELE” BÍZVÁST HITÜNKET TELJES MAGATAR
TÁSUNKBA!

Emberi viszonylatainkban, kisebb-nagyobb ügyeinkben, életstílusunk 
apró, de jellemző megnyilatkozásaiban, a belőlünk akaratlanul is ki
sugárzó hatásban szükségképpen ott lesz, hogy mennyire é ljü k  a hitet, 
mennyi bennünk a „köznapi hűség”, a tartóerő, hogy frissül-e körülöt
tünk a levegő, vagy inkább elnehezednek a lelkek, panganak az ügyek 
és továbbra is mindenkinek csak önmaga „érdekes”, amíg magát is meg 
nem unja. Hitbeli állapotunknak sok gyakorlati „mutatója” közül csak 
néhányat emelhetünk ki, példaszerűen, de nincs olyan részlete az éle
tünknek, amely ne adna jellemzést rólunk. Döntő, hogy a legtudatosabb 
eltökéltséggel igyekszünk-e b e le v in n i é le tü n k  „ h a js z á lc s ö v e ib e ’ ’ a közös 
Atyánk szeretőiéből merített erőt.

C sa lá d . Malakiás korában is volt válási hullám; a sok helyütt ta-
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pasztalható erkölcsi szabadosság sem modern találmány. Csődre ítéli 
magát az az egyén, aki a házasságtól a maga fokozott kényelmét, általá
nos ellátottságát várja, és csak lesi az „igazit”, anélkül, hogy valaki 
számára igazivá igyekezne fejlődni-esiszolódni. Ahal házastársak inkább 
csak kapni akarnak, ott adni egyre kevésbé tudnak, s egymásnak sze
gezett igények és álmok vívják elkeseredett csatájukat — a gyerekbe 
pedig ez a „modell” ivódik bele, azt viszi magával jövendő házasságába 
baljós előjelként, hacsak valami jobb vezércsillagra be nem tud tájo- 
lódni idejében. De az is épp elég nyomorúság, ha a házasság a páros 
önzés sündisznóállásává görbül, amin kívül semmi nem izgalmas, hacsak 
anyagi haszonnal nem kecsegtet. Az önzés ellen csak teljes fronton 
lehet eredményesen küzdeni, és ha ebből mini-frontot csinálunk, a véd
vonalon belüli néhány emberre is előbb-utóbb visszahullámzik a kifelé 
irányított önzés és elsöpri az ostobán kicsinyre méretezett önzetlenség 
gyári ócska gátjait.

Munka. Persze, kéll a pénz, dolgozunk. De jaj, ha a munka csak 
szükséges rossz a létfenntartás érdekében, s nem létfunkció, amire be 
van programozva emberségünk, hogy alkossunk is valami rendeset, ami
nek zsebünkön túlmenő haszna is van. „Hűtlenség a javából” , ha meg
fosztjuk magunkat a szív prémiumától: a munkaörömtől, mert duplán 
belefáradunk a munkába, ha ellenségünkké tettük, elidegenedvén tőle, 
és csak érdekből „simogatjuk”. Olyan is az! Az ilyesmitől viszont belső 
egyensúlyunk is felborul, mert a tisztességes munka létszükséglet, s nem 
lehet normális közérzete annak, aki haragban van vele, csak jó képet 
igyekszik vágni hozzá.

Világ. Ezer gond és reménység — az esti tv-híradó odaömleszti a 
vacsoránk mellé körítésnek a fél világ gondját-baját: siker, feladat, 
katasztrófa, kicsiben és nagyban, a szomszédban 10 kilométerre és a 
szomszédban 10 000 kilométerre, mert már az is szomszéd. Immuni- 
zálódhatunk, persze, belső védőrács ereszkedhet le bennünk az inger
tömeggel szemben ki bír már félnaponként megrendülni. És mégis 
számít, hogy megindít-e a másik ember, a másik nép, a másik közös
ség ínsége, problémája, lendülete, hogy ötvöződik-e ezzel „a szeretet 
által munkálkodó hit”, hogy átlüktet-e jelentéktelennek látszó csele
kedeteink hajszálerein az isteni elkötelezettség másokért — mert mi
közben ezt megéljük, szóvá-tetté formáljuk szűk körben, vagy világ
fórumokon (mint egyházak), töltődnek fel belső energia-tárolóink is, 
és különös módon amennyire máson segítettünk, annyira erősödtünk 
meg magunk is (és sohasem jobban)!

Isten egy nyalábba kötött teremtettsége vagyunk, együtt, egymás
tól függően, egymásra ítélten, egymásra bízottam Amit „kifelé” teszünk, 
azzal magunkat is formáljuk: amelyik tettünk másoknak rossz, az 
bennünket is torzít, s amennyit építünk, annyira épülünk, egyénileg 
és közösségileg — s ez belső világrend, aki súrlódik vele, elkopik, 
bármily rafináltan legyen is hűtlen rendeltetéséhez. „Atyáink szövetsé
gében” Isten szeretetből parancsol, csupa jót, (ha nem is csupa kényel
meset), s aki ennek sodrában él „köznapi hűségben” , az él igazán!

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Mai 2,10-hez
Ebben a fejezetben néprajzi kérdés, a kétféle gámia problémája 

merül fel. Az endogámia, amire a próféta hangsúlyt helyez, önvédelmi 
magatartás. Elveszítették volna különben Isten-hitük tisztaságát, s
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Istennel való közösségüket is. Továbbépítve a gondolatot. A hívők és 
nem hívők házasságának problémájáról szeretnénk hallani. Megnyerheti a 
hivő a hitetlent? Fontos-e egyáltalán a hit-kérdés? Igaz-e, hogy a sze
relemnek olyan erősnek kell lennie, hogy „kibírja a házasságot” is? (3o> 
— Felvetődik a házasság felbontásának kérdése. Saját testi vágyaink 
ellen fel kell venni a harcot, s fel kell vérteznie az embernek magát 
Isten Leikével, hogy szeretni tudja „első feleségét” . (30) — Ha az igét 
egy magasabb dimenzióból, az Újszövetség fényében nézzük, akkor 
arról van szó, hogy mindenféle — így még rítusbeli — különbségek fölé 
kellene emelkednie az embernek, hiszen Isten egy! Ö teremtett mind
annyiunkat. Életünk tehát nem kész ajándék, hanem egy folytonos tenni
való. (30) — Mit jelent az atyáink szövetsége kifejezés? Igénk aktuális, 
mert a történelem mindvégig polarizált embercsoportok harca volt. Az 
egyakarat, a közös szellem, a megértés és szeretet mindig az emberiség 
javát szolgálta és szolgálja ma is, gazdasági, társadalmi és egyházi vo
natkozásban egyaránt. (30) — Kézenfekvőnek, de ugyanakkor „túl olcsó
nak” találnám a világbékére és fajgyűlölet elleni harcra utalást. Az ak
tualitás mélyebb és „hétköznapibb” : az emberiség egysége Isten-kép- 
másiságában rejlik. Ennek konzekvenciái egészen a mindennapi becsü
letes és felelős munkának és hivatásnak gyakorlatáig nyúlnak. (30) — 
Ügy vélem, ez az ige a háború, az éhség igazságtalanságai ellen is szól. 
Az igehirdető szóljon arról, hogy mit jelent az: Egy Atyánk van? Mit 
jelent az Isten képére teremtett és e képet megcsúfolt ember számára 
az „új szövetség” ? Milyen formái vannak napjainkban a felebarát meg
csalásának és a szövetségrontásnak? Melyek az egymás terhét hordozás 
formái itt és most az egységképzés érdekében? (30) — Az igehirdető 
feltétlenül szóljon a nemzetközi helyzetről, aztán az emberi önzésről, 
mert mindig akad valaki, aki az ige hallgatása nyomán felülvizsgálja 
életét és viszonyát a világhoz, az emberekhez. (30) — Isten sokszor adja 
jelét létezésének, amikor lehetetlennek látszó dolgokban segít. Vigyáz
nunk kell szavára, mert Isten élet és halál Ura; mindig közel van hoz
zánk, nem vagyunk magunkra hagyva. (12) — Isten a maga képére te
remtette az embert. Észt adott, hogy fel tudjuk mérni cselekedeteinket, 
mégis ki-ki megcsalja felebarátját! Aki Isten szeretetében és erejében 
nem hisz feltétel nélkül, az ördög hínárjába kerül. Szerintem ezért van
nak háborúk. (12) — A textusban foglalt kérdés a ma emberét is szíven 
találja. Rá az ökumené is válaszol. Bizony egy Isten teremtményei va
gyunk, a gyenge ember hibáival s erényeivel együtt. Hibánkat jóváte- 
hetjük azzal, ha minden embert egyformán szeretni igyekszünk, ha 
„atyáink szövetségét”, melyet hitvallási irataink leszögeznek, nem adjuk 
fel, hanem szeretettel és megértéssel fordulunk minden embertársunk 
felé, nemre, fajra, származásra való tekintet nélkül. (12) — Ápolni kell 
újszövetségi szellemben az „ökumené” -t, az egy Istentől származás gon
dolatát, keresve azt, ami összetart és mellőzve, ami szélválaszt. Az ösz- 
szetart-szál pedig, hitetlenekkel szemben is, a „humánum” , hogy min
denkit hozzánk hasonló embernek tekintsük, kerüljünk mindenféle el
nyomást, kizsákmányolást, csalást, megalázást és igazságtalanságot 
azokkal szemben, akik mindnyájan emberek és Isten képmását hor
dozzák. (12)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

Jer 1,4—10

Néha olyan részei állítják meg az embert az eléje kerülő igének, 
melyek sokszori elolvasás alkalmával sem jelentenek számára semmit. 
S ha nem is vagyok a verbális inspirátio híve, azt gondolom, a szürke 
mellékmondatocskák is tartogathatnak üzenetet.

Így akadtam el mindjárt az előírt ige bevezető mondatán, miközben 
azt vizsgáltam, hogyan fordítják azt hazai és külföldi fordítók. És min
den fordítás gazdagabbá tett, holott tudományos szempontból biztosan 
nem egyenlő értékűek.

Az igéről van szó ebben a kis mondatban, amely olyan nagy fordu
latot jelentett Jeremiás életében, mert ezzel indul el prófétai szolgálata.

Dr. Pálfy Miklós „megragadott” fordítósa plasztikusan fejezi ki azt a 
hatalmas, ellenállhatatlan erőt, amely Isten igéjében van, s amely Jere
miást minden emberi gyengesége és alkalmatlansága ellenére prófétává 
tette. Az újszövetség páli kifejezését idézi elénk az evangélium dinamikus 
erejéről, amely a lehetetlent valósítja meg mikor bennünket, bűnösöket 
Isten gyermekeivé tesz. Mintha egy hatalmas erejű szélvihar kapná fel 
egyszerre az embert és sodorná általa addig nem ismert környezetbe és 
helyzetbe, addig még csak nem is sejtett feladatok elé. Valóban így érez
hette ezt Jeremiás is, amikor Isten szolgájává tette eseményektől terhes 
történelmi korszakban, és döntés elé késztető üzeneteket szólaltasson meg 
rajta keresztül kortársai előtt. Holott a későbbiek során kiderül, hogy ez 
a „megragadás” közel sem jött oly hirtelenséggel, mert messze előtte 
Isten már végezte előkészítő munkáját. De az ember számára, aki vak 
Isten terveinek a meglátására, mindig váratlanul érkezik el a megszólító 
ige.

A próbakiadásban, másoknál is találkozunk a „hozzám jött” fordítás
sal. Nem mi kerestük Istent és nem mi megyünk hozzá, hanem Ö jön. 
A jó pásztor keresi meg az elveszettet, a mester veszi kezébe az idomtalan 
anyagot. Ő a kezdeményező. A  kiválasztó isteni kegyelem csodájáról van 
szó. Talán az sem belemagyarázás, ha az inkarnációra gondolunk, amikor 
a testté lett ige egészen közel jött hozzánk, köztünk lakott. Ma is jön 
igéjében és szentségeiben.

Sok helyen találkozunk a „történt” szó használatával. Ha nem is 
gondolunk valami megtérési „jelenetre”, kétségtelen, hogy az ige talál
kozás az emberrel, vagy megfordítva — mindig esemény és nem elfolyó 
elmélet. Történelmi események között, a valóságos élet porondján: szólí
totta meg Isten Jeremiást, ahogy arról a fejezet első három verse is hírt 
ad, és neki a történeti valóságban élő embereket kellett ugyancsak meg
szólítani Isten élő igéjével, hogy azok életében is eseménnyé váljék ez a 
megszólítás.

A többi fordítást is beleértve, arról van szó, hogy Isten Jeremiást 
számára váratlanul, kiszámíthatatlanul és ellenállhatatlanul állítja bele 
egy új helyzetbe, új szolgálatba. S jóllehet emberileg meglehettek volna az 
adottságai (az Anatótban lakó papok közül való volt), mégis ő maga érzi 
legjobban alkalmatlan és felkészületlen voltát. Hányszor éltük át mi is 
új történelmi helyzetünkben, új szolgálati utunkon ezt az érzést, hogy 
még beszélni sem tudunk, mi a szavak mesterei, teológiában jártas, igét 
forgató emberek. S a szívünk izomszáláig éreztük át az egykor megtanult 
mondatot: ánoki náár káton. Valóban szükségünk volt arra, hogy az Úr 
igéje jöjjön hozzánk, hogy Isten a „szánkba rágja” az Ő igéjét.
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Isten azonban sokkal régebben elkezdette bennük a jó dolgot, m in t  
ahogy mi azt számításba tudnánk venni.

Amikor az Evangélikus Életben az abortusszal kapcsolatban kellett 
cikket írnom, vált nagyon élessé bennem a jeremiási mondat a párhuza
mos igével: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben.. .  Az időnek és a 
térnek micsoda mélységeiben és azok határain túl „Kezdődik” és folyik 
a mi életünk formálása Isten teremtő szeretetéből. Ha kissé tudálékosnak 
is éreztem néha egy fiatal szolgatársam többszöri utalását a gének kelet
kezésével és elrendeződésével kapcsolatban, mégis jó dolog azzal számol
ni, hogy természetem, adottságaim, helyem és szolgálatom egy nagy átfogó 
isteni terv részeként, az ő folytonos szerető, teremtő tevékenysége követ
keztében alakult így ki és alakul a jövőben is. Egy szélsőséges predeszti- 
nációs elképzeléstől függetlenül is hálásan gondolhatok arra, hogy az ő 
előkészítő szeretetéből szolgálhatok egy nagy történelmi korforduló ide
jén, egy békét és igazságos világot követelő korban, egy már az új világot 
építő nép tagjaként s egy új útra lelt egyház igehirdetőjeként. Ennek a tu
data kell, hogy elűzzön a szívemből minden emberi bizonytalanságot és 
bátorrá tegyen azoknak az „új igéknek” a hirdetésében, amelyet ő ad a 
mában küldötteinek szájára.

Aki valaha is komolyan vette szolgálatát, tudja, milyen nehéz ki
mondani az Isten üzenetét határozottan és egyértelműen. Egyrészt azok 
miatt, akikhez szólunk. Soha, míg csak szolgálunk, meg nem szabadulunk 
azoktól a gondolatoktól, hogy vajon mit várnak tőlünk azok, akiknek igét 
hirdetünk, hogyan fogadják az elmondottakat és mi lesz a következménye 
a továbbadott üzenetnek. És ez bizonyos mértékben így van jól. „Ká
posztafejeket” csak nagyon kétes hitű vagy nagyon elbizakodott „prófé
ták” láthatnak a szószékeik alatt. Aki ismeri küldetése súlyát, az nagyon 
komolyan veszi számba azoknak a gondolkodását, helyzetét és szándékát, 
akikhez szól. Mégis, nem ettől függetlenül, hanem ezt is beleszámítva 
vagyunk elkötelezve az adott ige továbbadására (amit parancsolok!). Sem
mi oknál fogva nem hallgathatom el, nem gyengíthetem és nem változ
tathatom meg az üzenetet. Nem azok szabják meg az üzenet tartalmát, 
akik hallgatják, hiszen az éppen Isten friss szava akar lenni hozzájuk, 
amely továbbviszi őket. Így végezni a szolgálatot nem könnyű. De erre 
vagyunk elkötelezve és ez így ígéretes. Csak utalni szeretnék itt most 
arra, amiről az utóbbi időben sok szó esett az úton járással, a vezetéssel, 
a hívással kapcsolatban egyházunk diakóniai útjával kapcsolatban.

Még felelősségteljesebbé válik a szolgálatunk, ha „mindazokat” szám- 
bavesszük akikhez küldettünk. És itt nemcsak arra a „lélekszámra” kell 
gondolnunk, amit újra és újra gépiesen leírunk vagy kimondunk, ha
nem arra a körül nem határolható hatásra, ameddig az ige hirdetése kö
vetkezményeiben elér. Mert közvetve kihat mindazokra a családtagokra, 
barátokra, munkatársakra, kisebb és nagyobb közösségekre, amelyekkel 
kapcsolatban vannak igehallgatóink. Az egy anyanyelvet beszélő nép 
széles köréig fodrozódhatnak az elmondott igék hullámai. Hogy a csa
ládoknak jó légköre legyen, hogy a munkaerkölcs tovább javuljon, hogy a 
társadalom közösségi felelősségérzete növekedjék, hogy az építő össze
fogás erősödjék, ez nemcsak a mi gondunk, de formálhatja és tovább
segítheti a mi szolgálatunk is azokon keresztül, akik a mi szolgálatunk 
nyomán figyelnek fel Isten bűntől szabadító, megújító, erőt adó, szere- 
tetre indító, a másik emberért útra küldő szavára.

Az pedig egészen megrendítő kell, hogy legyen, hogy szolgálatunk 
beleépül az egyháznak abba a küldetésébe, amelyre Isten rendelte a mi 
„mai napjainkban" a népek közösségében. Ennek a világszélességű „ki
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rendelésnek" a súlyát érzem abban, amikor Pálfy sok más fordítási lehe
tőség mellett az „ahová csak küldelek” megoldását választja. Annak a 
világméretű küzdelemnek a komolyanvételére pedig, amely az egyes 
ember és az emberiség megtartásáért folyik a történelem porondján, 
hitünk szerint Isten embermentő és üdvözítő terve részeként, azok a ke
mény szavak figyelmeztetnek, amelyek pörölycsapások zuhatagaként kö
vetik egymást a 10. versben.

Nem lelkesedem a próbakiadásban a 10. versben szereplő „fölé” szó 
használatáért, ha a nyelv tudós művelőivel nem is érezhetem magamat 
egyenlő partnernek. Jeremiást Isten aligha emelte úgy a népek és király
ságok fölé, hogy egyrészt ő határozta volna meg mindenkit megelőzve, 
hogy mi a jó vagy a rossz a népek életében, másrészt, hogy hatalma lett 
volna azok felett a véghezvitelre. Sokkal közelebb áll hozzám Jeremiás 
könyvének magyarázatában az „ellen” szó megértése. A próféta, aki a 
történelem egy meghatározott idején élt, mint kortárs és egy azok közül, 
akik átélték a kor eseményeit annak megpróbáltatásainak sokszor ki
szolgáltatva, arra kapott bátorítást, hogy Isten igéjétől megvilágosítva 
szóljon saját társadalmában, a népek életében, és a népek egymáshoz 
való viszonyában jelentkező jogtalanság, igazságtalanság, embertelenség 
és Isten népe hűtlensége ellen.

Az egyház ma sem a fölérendeltség pozíciójából fordulhat szembe 
emberek és népek életében jelentkező bűnökkel, mintha azt egyedül 
volna jogosult megítélni és kiirtani. A sajátos küldetésre rendelt társ 
határozottságával és szeretetével kell vállalnia a társadalmi és politikai 
bűnök elleni küzdelmet nemzetközi távlatokban, azzal az alázatossággal, 
hogy Isten rajta kívül másokat is, egyeseket és népeket, közembereket 
és vezetőket is felhasznál ebben a világméretű küzdelemben.

Lényegesen más a helyzetünk, mint volt Jeremiásé vagy más hitben 
és szolgálatban előttünk járt szolgatársunké. Amiért neki sok meg nem 
értést, testi és lelki gyötrelmet kellett elviselni, azt mi nyugodtan, egy 
új társadalmi rend „védettségében” végezhetjük el. Nem kell félnünk, 
hogy hitünkért, igeszolgálatunkért szenvednünk kell. Bátran mehetünk és 
mondhatjuk az üzenetet, ahová Isten küld, egyesekhez és a népek csa
ládjába. Prófétai szolgálatunk mondanivalója a világot kormányzó Isten 
akaratából sok tekintetben egybecseng népünk és az emberiség jószán
dékú részének törekvésével. Ez a sajátos ajándék küldetésünk még hű
ségesebb betöltésére ösztönöz.

Jeremiás szolgálatában több volt a „negatív” feladat A miénkben 
talán már több a lehetőség az építésre és plántálásra és azon túl a meg
védésére is annak, ami felépült, vagy növekedőben van.

Az Ür igéjével megragadott, a szolgálatra felkészített és a világba ki
küldött egyháznak és szolgálattevőnek ma is meg kell maradni az önma
gában való erőtlenségnek, kicsinységnek, tanulásra és vezetésre szorult
ságnak az alázatában. De Istentől kapott szolgálatát a maga helyén és 
módján az egyesek és a népek javára nemcsak szabad, de el is kell vé
geznie. A hűséges szolgálat ígérete pedig mindig ugyanaz: én veled leszek.

Mezősi György

Laikus kérdések és szempontok Jer 1,4—10-hez
Milyen nagyszerű megvilágítást ad az élet biológiai tudományos meg

fogalmazása mellé a 4. vers! — Hadd halljunk néhány irodalmi igényes
séggel fogalmazott mondatot teremtmény voltunkról tanítási célzattal. 
Hogyan lehetne a „próféta” fogalmat mai nyelvünkbe megfelelően átül
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tetni? (27a) — Hogyan is hív el az Isten? Ki lehet elhívott? Ki az elhiva
tott? Hogyan lehet Isten bennünk végzett munkájának menetét, metódu
sát, kormányfordítását érzékeltetni? Ez az elhívás azonos-e azzal, amit 
Isten a keresztségben kinyilvánít, aminek a konfirmációban kellene kitel
jesednie? (27a) — Meddig kapacitál Isten és meddig lehet neki ellenállni? 
Hogyan mondhatnánk másképp azt, hogy Isten megérintette Jeremiás 
száját? A prófétai hivatás nem volt kényelmes és kívánatos. Nem kelle- 
ne-e szólni általában a hivatástudatról és a mindennapi hivatásokhoz 
való hűségről is? Hogyan ismerhető fel kétségkívül a hamis, vagy igaz 
próféta, hiszen az előbbiekről is gyakran olvasunk? (27a) — Érvényes-e 
ma is az irts, rombolj, pusztíts? Még a valóban romlott állapottal szem
ben is örök dilemma, hogy meddig és mit romboljak, mikor és hogyan 
építsek. Csak társadalom és kultúrtörténeti kérdés ez? Vagy Istennek a 
lelkekben végzett munkájában is mindig megvan e két folyamat? Lehet-e 
egyiket törvénynek és ítéletnek, a másikat kegyelemnek és megváltozta
tásnak nevezni? (27a) — Jézus azt mondta Jánosról, hogy prófétánál na
gyobb, mit értett ezen? Megállhatunk-e Jeremiás, vagy akár János sze
mélyénél és szolgálatánál, amikor az üdvösségre való elhívásról van szó? 
Bizonyára el kell jutnunk ahhoz, Akit sok próféta és igaz kívánt látni! 
(27a) — „Születésem előtt” hogyan készít fel Isten a szolgálatra? Izráel, 
ha választott nép, miért van rászorulva, hogy újra s újra próféták kül
dessenek hozzá (22a) — Fontosnak tartom annak felismerését, hogy Isten 
ma is vezet irányít, hogy akaratát „népek és országok” megismerjék, a 
küldetés észrevételét, hogy lehetséges akarata szerint cselekedni és szólni, 
prédikáció nélkül is prédikálni. (22a) — Honnan tudhatom, hogy mire 
szánt Isten? Ha nem tudom el kell indulni s tévedés esetén visszafordít, 
eltérít a helytelen útról. De egyáltalán tehetek-e mást, mint amit Isten 
akar? Ha Istenre figyelek megmutatja az utat. (22a) — Ma nincsenek 
próféták, csak igehirdetők, a prófétai munkát Isten végzi el titokzatos 
módon. Isten szolgálatára alkalmatlanok vagyunk, csak úgy leszünk al
kalmasokká, ha Isten munkatársaivá fogadott. Alkalmatlanság: elbizako
dottság; alkalmasság: engedelmesség, az Isten adta talentumok kihaszná
lása. (22a) — Mit kell ma Isten nevében rombolni és építeni? A bűnöket, 
a kishitűséget, építeni pedig az emberek közti kis és nagy távolságban a 
békét. Rombolni kell, ami a szeretet parancsolta ellen van, építeni kell a 
társadalmi igazságot. (22a)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Mt 3,7—12

(Elhangzott gyülekezetemben 1972. március 5-én. A bevezetőben az 
alapige megvilágítását adtam a szószéken, az igehirdetés alkalmazó ré
sze a csillag után következik.)

Keresztelő János abban a tudatban élt, hogy az utolsó pillanat van 
Isten végső ítélete előtt. Jön a Messiás, és a bűnbánókat, megtérőket 
összegyűjti, a többieket az örök kárhozat - tüzébe veti. Kora kegyesei 
sem menekülhetnek meg Isten haragjától, csak ha megtérésük az éle
tükben is változást hoz. Hiába Ábrahám utódai ők, Isten ószövetségi 
választott népének a tagjai — Isten nincs hozzájuk kötve, tetszése sze
rint teremthet magának „fiakat”, benne hivő embereket mások közül, 
lelkileg olyan holtakból, mint amilyen élettelen a kő.
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Az őskeresztyénség a keresztelő-jánosi jövendölést másként látta 
megvalósulni: Krisztus eljövetelében nem a végítélet Bírája jelent meg, 
hanem a Megváltó, aki döntés elé állította az embereket, és a Szent
lélek pünkösdi ajándékozásával hivő gyülekezetét teremtett, egyházat 
__ nem a régi kegyesekből, hanem „kövekből”, a társadalom alsó réte
geiből, a szinte vallástalan népből és pogányokból. Ezért hát, amikor 
az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv kétszer is idézi Keresztelő 
János most olvasott jövendölését, az ítélet tüzét elhagyja belőle, csak 
a Szentlélek ígéretét ismétli. (Csel 1,5; 11,16!)

El kellett mindezt mondanom, mert az igehirdetésnek az a feladata 
is megvan, hogy megvilágítsa a bibliai szöveget, s otthonosabbá tegye 
a mai keresztyéneket ebben a régi, sokszor idegenül hangzó Könyvben, 
a Szentírásban, amely a mai korban is magában foglalja, rejti Isten 
hozzánk szóló friss szavát. Most erre az aktuális isteni üzenetre fi
gyeljünk! *

A vallásos embereknek két alaphibája szokott lenni: 1. A vallási 
előjog vélt tudata. Valamikor voltak „nemesi előjogok”. Ha valaki ne
mesi családban született, bizonyos jogok megillették a nemzetben, füg
getlenül egyéni rátermettségétől vagy munkájától. Ehhez hasonlítható 
a „vallási előjog” . Egyháztagok gyakran képzelik, hogy azért, mert ők 
teljesítik a „vallási kötelezettségeiket” : templomija járnak, gyermekü
ket megkereszteltetik és így tovább, Isten tartozik őket áldásaival el
halmozni. Istennél kivételes helyzetben vannak — vélik.

Pedig az Istent nem lehet így magunkhoz láncoltnak tartani! Isten 
nem a hivők saját Istene, mégcsak nem is a keresztyének külön Istene, 
hanem ő másoké is, minden emberé, az „ateisták” áldó Istene is. Egy- 
időben fenyegetett a tévedés, hogy Istenből nemzeti istent faragjanak a 
hazai keresztyének. Fiatalkoromban nemegyszer találkozhattunk a pe- 
tőfis megjelöléssel: „Magyarok Istene” . Mintha az élő Isten a föld száz 
es száz népe közül a magyart választotta volna ki dédelgetett népévé! 
Ma — ehhez hasonlóan — fenyegeti a hívőket a „keresztyének Istene” 
jelzésű téves gondolkozás. Mennyire hamis az ilyen „keresztyén elő
jog” tudata! Az Isten szeretetének sokféle áldása ott van a meg nem 
keresztelteken, a vallási kapcsolatot nem tartókon is.

Sőt még azt sem mondhatjuk, hogy csak mi tudhatunk őróla. 
A nemkeresztyén vallásokban nem egy jel beszél az egy igaz Istenről. 
Az istenhit nélkül élő emberekben is megvillan sokszor az ő lényének 
egy sugára. Nemrégiben olvastam valahol a helyes teológiai megálla
pítást: „A keresztyénségnek Istent nem kell védelmeznie, erre nem 
szorul rá az Isten, eléggé élő az ő titka” az emberekben. Hangzatos 
történeteket nem mondhatunk ilyesmikről, hiszen az ő titkának jelent
kezése az emberi lélek legbensőbb rezdülései közé tartozik. De ez is 
figyelmeztet Istennél való „előjogunk” valótlanságára.

2. A vallásos emberek másik alaphibája sok esetben: kegyességük 
formává, szokásokká és szavakká merevedik — élet, azaz magatartás 
es cselekvés helyett. Pedig Istenhez való viszonyunknak át kell fognia 
az egész életünket! Itt most számos dologról beszélhetnénk, de csak 
kettőt emelek ki az élet széles köréből. Az egyik, az igénkben is sze
replő farizeusi magatartás mai ismétlődése, a másik a torzkegyességnek 
eppen a jelenben nagyon feltűnő bezárkózása.

a) Különösen bántó visszásság vallásos embereknél, a gyülekezetek 
életében a képmutató erkölcsi ítélgetés. Egy vidéki szolgálatom alkal
mával a megbeszélés során egy idős, nagybajszú presbiter felháboro
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dottan ostorozta a mai ifjúság erkölcseit. Egy másik, közel hasonló 
korú ellene vetette: „Ne beszéljünk így! öreg korára mindenki szent 
lesz. Gondoljunk a magunk ifjúkori kilengéseire.” Tipikus az egyház
ban, ami az első felszólalónál általánosított formában jelentkezett, de 
gyülekezeti tagok között sokszor egészen személyes alakot ölt: a meg- 
szólás, mások életébe való pletykás és rosszakaratú belenyúlás a háta 
mögött. Képmutató dolognak tartom felnőttek felháborodását a mai 
fiatalokkal kapcsolatban is. Átlagban a mai ifjúság sem „rosszabb”, 
mint az apák és anyák, nagyapák és nagyanyák nemzedéke volt fiatal
korában. Mindenesetre nem keresztyén magatartás mások szemében a 
szálkát keresni, és a magában a gerendát észre nem venni — ahogyan 
egy bibliai mondás mondja.

Jellemző volt a második felszólalás mondata is a „szent öregekről”. 
Mintha az erkölcsnek egyetlen területe volna, az, ahol csak életerős 
férfiak vétkezhetnek! Nem feledkezhetünk meg az öregkor külön vét
keiről: a fokozódó önzésről, a rossz tulajdonságok megkövesedéséről, 
zsörtölődésről és más hasonlókról. Öregember sem gondolhatja magá
ról, hagy ő „szentté vált” . Képmutató erkölcsi ítélgetés helyett kinek- 
kinek önmagába kell néznie. Minden életkorban megkeresve a bűnbá
nat és a megújulás valóságos feladatait — a szeretet legfőbb mérlegére 
helyezve az életünket!

b) Különösen bántó visszásság hivő embereknél éppen a mi időnk
ben: a z e lz á rk ó zá s  a n a g y o b b  e m b e r i  k ö z ö s s é g e k  k é r d é s e i  e lő l. Társa
dalom, haza, Európa, távoli népek, az emberiség gondjai és reményei 
nem érdeklik. Nem is olyan rég ez a gondolkozás szinte természetszerű 
velejárója volt a személyes Krisztushitre jutott embereknek, legalábbis 
bizonyos hivő körökben. Akkor is helytelen volt. De ma? Manapság, 
amikor az ilyen elzárkózó magatartás helytelenségét a keresztyénség 
szinte egyetemesen érzi, különösen kirívó. Hiszen megfigyelhető a ki
tágult látás, az emberi, társadalmi, nemzetközi felelősség jelentős ke
resztyén teológusok megnyilatkozásaiban Keleten és Nyugaton, protes
táns egyházakban és a római katolikus egyházban világviszonylatban. 
Egyre világosabban dörömböl a felismerés: a hivő Istenhez való viszo
nyába beletartoznak korunk égető problémái és a megoldásukért való 
erőfeszítés minden jóakaratú emberrel együtt. A keresztyén ember nem 
zárkózhat be a maga szűk kegyességének szobájába, iki kell lépnie onnan, 
e téren is megváltozás, „megtérés” követelménye sürget.

A vallásos emberek alaphibáinak e számbavétele után annál erő
sebben érezhetjük: A  S z e n tlé le k  ú j  kiá ra dá sára  v a n  s z ü k s é g e  a m ai 
k e r e s z ty é n s é g n e k . Izrael földje vízben szegény vidék volt. Innen érthető 
a régi próféták képe: az Isten Lelke vízárként jön a szikkadt földre 
(Joel 2,28—29. És 44,3 stb.) Keresztelő János szavában ez a reménység 
lüktet: a Szentlélek áradása a lelkek, életek megújulását fogja hozni 
(keresztel Szent Lélekkel”). Az a reménység tölthet el bennünket is, 
gyülekezeteket, egyházakat, hogy az élő Krisztus rááraszthatja a Szent
lélek éltető árját a keresztyénség kiszikkadt, szárazföldjére, hogy 
új virulás jöjjön: a hit és a szeretet megújulása. Nem csodaszerűen 
kell ezt vámunk, hanem inkább mindjárt részesülni belőle az igehirde
tésből, úrvacsorából, ha valaki kézbe veszi odahaza: a Szentírásból, 
énekeinkből.

Egy távol-keleti tanítónőt kérdezett meg ottjártában hosszú évek
kel ezelőtt Krisztus egyik követe, hogy keresztyén-e. Igennel felelt. 
Aztán szeme átsiklott a mezőkön messze halmok felé, mint aki mély 
gondolatokba merült, s hirtelen a kérdező felé fordulva, lassan, ko
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molyan szól: „Azt hiszem, csodálatos dolog keresztyénnek lenni!” Ezt 
az érzést, gondolatot, tapasztalatot a Szentlélek adhatja szívünkbe. Ho
gyan?Ismert, hogy Rembrandt képein a fény nem egyszerűen természetes 
megvilágítás, hanem a festészetének egyik jelentős eszköze: kifejező 
ereje, szerepe van. Bibliai jeleneteket ábrázoló képein a világosság Jé
zus alakja körül sűrűsödik valamiként. A prédikáló Krisztust ábrázoló 
rézkarcán a legerősebb fény nagy tömege Krisztus lába előtt gyűl ki. 
A tanítványainak megjelenő Feltámadott sugárözönben áll. De a fény 
tovább suhan és másokra is hull. A tékozló fiú atyja előtt térdelő haza- 
érkezettre; a Jézust elgondolgozva hallgató távolbanézőnek az arcára, az 
ott hasaló, porba rajzolgató gyermekre; olykor csak egy homlokra a kép 
sötétjében. Ezt a nem emberi, földi fényt felismerni a megfeszített és 
feltámadt Krisztuson, s ennek a világosságnak derengésében élni, sze
retni, szolgálni — ezt jelenti igazában keresztyénnek lenni. Jézus Krisz
tusban hinni, Isten szeretetét venni és adni —, igen, csodálatos dolog 
keresztyénnek lenni.

Veöreös Imre

Laikus kérdések és szempontok Mt 3,7—12-hez

Miért Jönnek az emberek templomba ma? Menekülni akarnak az 
élet elől? Vagy talán egy jó pontot akarnak szerezni az előtt az Isten 
előtt, akiben ugyan nem hisznek, de akit radikálisan tagadni sem mer
nek? (32a) — A megtéretlen keresztyén élet mindig gyümölcstelen, s ez 
a gyümölcstelenség hitetlenségünk állandó leplezése is. Van-e értelme 
olyan keresztyén életnek ma, amelyik nem tudja a hitét szeretetben, em
berségben, segítségben és tiszta erkölcsben megmutatni? Van-e jövője 
annak a keresztyén életnek, amelyik felelőtlen ma az emberiség jövőjé
vel kapcsolatban? (32a) — A Szentlélek tüzével keresztelkedni, minden 
bizonnyal pünkösdre utal. Nemcsak az utolsó ítéletben, de már ennek 
a világnak szelektáló rostáján ki fog hullni minden tartalom, érték
nélküli élet, amelyik nem termi a Krisztus szolgálatának, másokért ho
zott áldozatának mai gyümölcseit. (32a) — Kik azok a farizeusok és szad- 
duceusok? Vallási vagy inkább politikai pártok? Ismert volt a „kereszt- 
ség” már Keresztelő János előtt is? A „mérges kígyók fajzatai azt jelenti, 
hogy nem feltétel nélküli hívők, vagy kapcsolatban van az ószövetségi 
..kígyó” képpel, a sátánnal. Esetleg: „sátánfajzatok” ? (26) — Istennek 
bekövetkező haragja mire vonatkozik? Arra, hogy Jézus közeledik, vagy 
az utolsó ítéletre? Jól hirdeti meg itt Keresztelő Jézust? Félni kell tőle 
és ez a félelem hajt bennünket is oda, mint a farizeusokat és szaddu- 
ceusokat? Vagy valami nincs rendjén ebben a keresztelői „látásban” ? 
(26) — Az Ábrahámra való hivatkozás egyenlő a névleges kéresztyén- 
séggel, a hagyományos „vallásossággal” . Ügy látom, ez nem kell Isten
nek. Erre rádöbbenni, valóban félelmetes dolog lehet, mert a kövek 
előbb lehetnek istenfiakká, mint amazok. Megtérésre van szükségünk 
nemcsak azért, mert a „fejsze a fák gyökerére vettetett” , de méginkább 
azért, mert már itt van velünk Jézus, aki Lélekkel és tűzzel „keresztel” . 
Kevés nyoma látszik ennek az egyházban. Mintha nem volna Szentlé
lek! (26) — Mi a megtérés? Alapmagatartás-e vagy folyamatos küzdelem 
a bűneimmel, rossz szokásaimmal? Lehet-e úgy felfogni a megtérés és 
gyümölcstermés kapcsolatát, hogy először lélektani változás szükséges 
es ez formálja azután cselekvésünket. Van-e összefüggés valamilyen
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formában a bibliai megtérés és a pszichológiai belső változás között? (26) 
— Ér-e valamit a megtérésem, ha annak semmi nyoma nem látszik? 
Ha a környezetem csak ugyanolyan szeretetlennek, türelmetlennek és 
összeférhetetlennek lát, mint azelőtt? Csak kell összefüggésnek lennie 
megtérés és következményei között, mert különben minek a megtérés. 
Isten sohasem a maga számára követel minket csupán, hanem az em
berek számára követeli szeretetünket. A megtérés azt kell hogy jelentse, 
hogy több emberség mutatkozik bennünk és rajtunk keresztül. Aligha
nem a farizeusok életében is itt szorított legjobban a cipő. (26)

TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP 
2 Kor 6,16/b. 7,1 

Az üzenet iránya

A 6,14—7,1-ig terjedő részben Pál szinte váratlanul egy új témára 
tér át: a pogányokkal szemben való merev konfrontációval egyidőben, 
tökéletes megszentelődésre hívja fel olvasóit. Több írásmagyarázóban 
éppen ez a hirtelen témaváltás ébresztette azt a gyanút, hogy ez a sza
kasz nem szerves része ennek a levélnek. S esetleg páli szerzőségéhez 
is kétség férhet. Mindezt a feltevést egyfelől alátámasztani látszik, hogy 
e levélrészlet kihagyása után, szinte semmi zökkenőt nem érez az em
ber, ha 6,13-at követően nyomban 7,2-őt olvassa. Másfelől 7,1-ben úgy 
tűnik, hogy a páli gondolkodástól idegen a „sarx és pneuma beszennye
zése” kifejezés. Pál, többi levelében használt „szakkifejezése” szerint, a 
sarx jelöli meg egyértelműen az ember bűn által megrontott exiszten- 
ciáját. A pneuma pedig nála mindig Isten Szentlelkével van összefüg
gésben.

A szerzőség kérdésénél azonban sokkal érdekesebb e rész teológiai 
mondanivalójának iránya, ami azért implicite választ ad, az előbb nyitva 
hagyott kérdésre is. — Ebben a szakaszban ugyanis az ős-egyház Krisz
tus-hite szólal meg, amelyik kategorikusan elkülöníti magát, az akkori 
pogány világ sokféle kultuszától. Krisztus és az „istenek” között nem 
létezhet „egyenlőség” , de semmiféle közeledés sem. Az ősegyház üzene
tének kizárólagos igazságigénye, a vagy-vagy döntése elé állítja tagjait, 
és semmiféle „türelmességet” nem ismer a hit „keverésének” s a po
gány vallásokkal való elegyítésének a dolgában. — S mindennek tény
leges és óriási horderejét akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, 
hogy a korabeli pogány vallásokhoz való tartozás nem egyszerűen „lelki 
ügy” volt, — ahogyan azt mai erősen szekularizált világunkban értjük. 
Az „istenekhez” való tartozás sokkal inkább vallásos alapja volt azok
nak a valóságos társadalmi kapcsolatoknak, mely egy ember életét ál
lampolgári hűségétől kezdve (császár-kultusz!) a leghétköznapibb dol
gokig, alapvetően meghatározták. Ma már hihetetlennek tűnik a léte
zésnek ez a teljesen kultikus, vallásos elképzelése. Mely az emberi kap
csolatokon túl — az évszakok változásától a termékenységig; a tengeri 
viharoktól a jósok által „feltárt” jövendő életsorsokig, mindent az „is
tenek” kérlelhetetlen hatalma alatt látott. — Talán innen is érthető a 
korabeli vallási synkretizmus elterjedése. Az egyes vallások egymástól 
való átszineződése, vagy a több kultikus közösséghez való egyidejű le
gális tartozás lehetősége. Mert ezek nem változtatták meg alapvetően az
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akkori ember viszonyát a családhoz, államhoz, társadalmi osztályához, 
vagy az általános erkölcshöz. — Viszont így lesz a kizárólagos Krisztus
hit követelménye egy „új erkölcsöt” egy teljesen új emberi magatartást 
kiformáló erővé. Mert ezzel az „új hit”, új medret is akar ásni önmaga 
számára, kora valóságos életében. — Az eddigiekből a következő kon
zekvenciákat tudjuk levonni: 1. A XX. század végén, modern életünk 
alapvető különbsége ettől a kortól éppen az, hogy míg az UT korában a 
világ a szó legszorosabb értelmében „vallásos világ” volt, addig ma azt 
mondhatjuk, hogy világunk alapvetően szekularizált világ. 2. Éppen ezért 
a „menjetek ki közülük” és „szakadjatok el” kategorikus, teológiai igaz
ságigényét, semmiképpen sem tekinthetjük egy világidegen, beszűkült 
..pietista” teológia újtestamentumi „alapvetésének” . 3. A fenti levél- 
részlet azonban két dolgot teljesen világossá akar tenni a mi számunkra 
is: a) Mindenfajta mai „synkretizmus” lehetetlen a modern, vagy ke
vésbé modern filozófiák, etikák és ideológiák — valamint mai Krisz
tus-hitünk között, b) Az eleven Krisztus-hit sohasem marad meg a „lelki
döntés” síkján, hanem annak mindig el kell érkeznie tényleges emberi 
életünk, s korunk kérdéseiben való „erkölcsi döntések” konzekvenciá
jáig. 4. S végül itt említem meg, hogy mivel ez a harca Pálnak nagyon 
összecseng az 1. Kor-i levélben már megismert gyülekezeti helyzettel, 
— több írásmagyarázó igazoltnak látja a páli eredet valódiságát. És sem
mi különöset nem látnak abban, hogy ez a kérdés Korinthusban újra 
előjön s Pál újra kénytelen vele foglalkozni.

Most már, csak a tulajdonképpeni textusunkat vizsgálva, a követ
kezőkre hívhatnám fel a figyelmet: A „lakozom bennük és közöttük já
rok” kifejezés teljesen az OT-ban gyökerezik. A szövetségi viszony lé
nyegére emlékezteti olvasóit, vagyis Isten irgalmas jelenlétére. De ugyan
akkor megjelöli az ebből adódó elkötelezést is: minden „tisztátalantól” 
való tartózkodást. A megszemtelődés tehát követelmény, állandó „fel
adat”, de ugyanakkor a „Krisztus-eseményben” — a felkínált bűnbo
csánatban, kiengesztelődésben — megismétlődő lehetőség, ajándék is a 
gyülekezet számára. Aminél természetszerűen játszik közre a „kegyelem 
idejének” , az egyre fogyó alkalmaknak „Isten félelmében” , felelősen való 
megélése és felhasználása.

A vasárnap jellege szinte kötelez minket, hogy az alábbi üzenet is 
megszólaljon, vagy legalábbis motiválja igehirdetésünket: Hálaadás az 
Isten-házáért, amelyik évtizedek, vagy évszázadok óta összegyűjtötte a 
gyülekezetei az evangélium és a szentségek, — vagyis Krisztus köré. Há
laadás a gyülekezetért, melyet Isten, — templomunk falai között formál
hatott és szentelhetett az ő „élő templomává” . S végül kémünk kell Istent, 
tegye továbbra is áldottá templomunk szolgálatát, de tegye „értelmessé” 
a mi mai templomozásunkat is.

Renoválás? — Újjászentelés!
A jó presbitérium, meg a jó pap szeme egyszerre észreveszi, ha be

ázik a templomtető, mállik a vakolata, vagy korhad a gerendázata. 
A templomszentelési évfordulók ezeket a gondjainkat is eszünkbe juttat
hatják. Vagy talán éppen ma adunk hálát érte, hogy sikerült templomun
kat erre az alkalomra megszépíteni, az ünnephez méltó köntösbe öltöz
tetni. — Isten szeme ma, az „Ő templomának” olyan hiányosságait fe
dezi fel rajtunk, amit nem lehet vakolókanállal és téglával, hanem csak 
töredelmes bűnbánattal és megtéréssel, meg élő Krisztus-hittel és meg- 
szentelődött élettel „kijavítani” .
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A templom Isten jelenlétének a helye, ahol szembesíteni akar ben
nünket Isten önmagával. „Találkozni” akar velünk, amikor Jézus Krisz
tus keresztjében bűnbánatra, bűnbocsánatra hív s új élet reménységét 
kínálja nekünk. — Mi pedig a templomban is, önmagunkkal akarunk 
találkozni. A saját gondolatainkat akarjuk visszahallani, s „igazoltatni” 
akarjuk magunkat, amikor pedig töredelmes „vallomásra” szólít fel ben
nünket Isten. Semmit sem bánunk meg, és semmit sem akarunk újra
kezdeni. — Szét fog mállani az a „lelki ház” , ahol nem igénylik és nem 
fogadják el Isten kezéből a bűnbocsánatot, és az érte ajándékozott tény
leges szabadulást a bűn hatalma alól.

A templom Isten velünk való lakozásának helye, ahol meg akar ta
nítani minket vele „lakni” , vele járni. Ahol megtanulhatunk „viselkedni” 
szent akarata szerint. Ez az együttlakás azonban csak egy kisebb részében 
liturgia, vagyis a templomi istentiszteleten való együttlét Istennel. Na
gyobb részében diakónia, — vagyis: „részvétel”, magatartás, tényleges 
tett, erkölcs; személyes és közösségi, mikro és makró-világunk valóságos 
kérdéseivel kapcsolatban. — Mi pedig a templomba akarunk „kifutni, 
kimenekülni” a világ elől. Azt gondoltuk, hogy a templom óvóhely, pedig 
az iskola, ahol az életre készít fel bennünket Isten. Azt gondoltuk bunker 
a templom, ahova elbújhatunk korunk ránkzáporozó kérdései elől. Pedig 
a templom fészek, ahol Isten, — atyai szeretetéből — igéjével táplál 
minket. De amikor annyira megerősödtünk, hogy már képesek vagyunk 
önállóan élni: Isten kilököd a fészekből — tessék repülni! Mert arra 
való az Isten háza, hogy ott akarata szerint való, tényleges életre készít
sen fel minket.

A templomban a szent, bűngyűlölő Isten akarja életünket megtisztí
tani minden bűntől. Ö sohasem foltozgatni akar, hanem újjászülni és 
„újraszentelni” ! — A Vele való találkozás mindig félelmetes, hiszen a 
vagy-vagy döntésével állítja szüntelenül szembe népét. S ezt a döntést 
bár befolyásolja Isten jelen való és elkövetkezendő ítéletének számbavé
tele, mégis alapvetően Isten szeretete határozza azt meg. Vagyis a ke
resztáldozat szeretetétől megrendült lélek „istenfélelme” őrzi meg a gyü
lekezetei attól, hogy összekeverje az igazságot az igazságtalansággal, az 
istentiszteletet a bálványimádással. — S az ilyen „istenfélelemből” szü
letett döntésünk sohasem a világ ellen, hanem bűneink ellen fordít min
ket! Sohasem az ember ellen, de minden embertelenség ellen lázítja fel 
lelkiismeretünket. 

Templomszentelési ünnepünk hálaadása mellé, mondjuk el azért a 
Lélek megszenteléséért való könyörgésünket is. Aki reménységet adhat 
arra, hogy az Isten háza — szeretett hazánk valamelyik falujában-váro- 
sában „értelmes” , áldott szolgálatot végezhet nemcsak ma, de a ránk 
következő újabb „jubileumok” eljövendő évtizedeiben, évszázadaiban is.

Csizmazia Sándor

Laikus kérdések és szempontok 2. Kor 6,16b; 7,1-hez

Emlékünnep a templomszentelési istentisztelet. Az elmúlt időért, s egy
háztagokért ad hálát a ma gyülekezete. Él egy dátum a gyülekezeti ta
gok emlékezetében. Olyan a kijelölt ige, mintha semmibe se venné az 
emlékezést. Talán, nem is ezen van a hangsúly? (39) — Találó megfogal
mazás hangzott el a templom szépségére. Annyira szép a templom, ami
lyen mértékben tele van. Akik templomot építenek, vagy tudtak építeni, 
azoknak a többletük a szívükben van, ill. volt. (39) — Igénk időszerűségét
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tudatos egyháztagság megfogalmazásában látjuk. Akik az elmúlt idő
ben templomot építettek, azok sem csak népegyházi alapon voltak egy
háztagok. Tudatos egyháztagnak lenni annyit jelent, hogy tudjuk, hogy 
az emberi test „az élő Istennek temploma”. Ez a legszebb definíció, ami 
rólunk szólhat. De ennek a fordítottja is igaz lehet. „A  lakozom bennük” 
kifejezést ma azzal bővítenék, hogy ma már lakozhat az ember állandó és 
ideiglenes bejelentővel. Ne gondoljuk azt, hogy Isten megelégednék az 

ideiglenes” bentlakással. A hétvégi templomba való beruccanás gyakor
lata nem a tudatos egyháztagság jellemzője. (39) — Isten jelenléte köz
tünk és bennünk nagy kegyelem. Nem mi születünk bele az egyházba, 
hanem Isten jelenléte tesz bennünket egyháztaggá. Ez pedig vállalása 
annak, ami 7,1-ben olvasható, mégpedig a mában és itt. A templomszen
telési ünnepen nem az atyák hitéről van szó, hanem arról, amit és aho
gyan ma kell tennünk. (39) A templom külsején és belső rendjén meg
látszik, hogy milyen gyülekezet tart benne istentiszteletet. Ha hervadt 
virágot látunk az oltáron, kopott, fakó térítőkét, ha poros padra ülünk 
le nem a legjobb következtetésekre jutunk el. Ha tisztasággal, korszerű 
ízléssel, találékony díszítéssel, otthonias légkörrel találkozunk, kedvezően 
hat ránk és várakozás ébred bennünk. — Az egyházművészet hatásának 
túlértékelésével szemben mégis józanul hat az a megállapítás, amelyet 
egy templomszentelés alkalmával hallottam az igehirdetésben: a legszebb 
templomnak is az a legfőbb ékessége, ha az igére áhítatos figyelemmel 
hallgató és Isten jóságát hálás szívvel magasztaló gyülekezet tölti meg. — 
Az Újszövetség hármas értelemben beszél templomról. Templom a kőből 
épült, emberi kézzel rakott épület. Templom a gyülekezet és templom 
maga Jézus Krisztus, akiben Isten teljessége lakozik. Ez a három szoros 
összefüggésben áll egymással. A 16. versben a gyülekezetről van szó. Ezt 
a templomot Isten építi belőlünk, de úgy hogy megújítja, hatalmába 
veszi, megszenteli életünket. Nem mi adjuk őt a világnak, hanem ő ad 
minket megújított, szolgálatra alkalmassá formált élettel.



A z Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — — — — — — — 9 3 ,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 75,— 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
Konfirmációs Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8 ,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 5 5 — Ft
Korál II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációs emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— 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
Úrvacsora! ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — emberszeretet — — — 17,50 Ft
örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — —   — — — — 82,— Ft
Vető: Tapasztalati vallásléleklan — — — — 6 8 ,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — 22,— Ft
Egyházi Törvények — — — — — — — — 25,— Ft
Túrmezei Erzsébet: így leszel áldás... — — — 38,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— Ft
Káldy: Új úton — — — — — — — — — 135,— Ft
Koráliskola I. — — — — — — — — — 20,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Veöreös: János levelei — — — — — — — 100,— Ft
Görög: Csendes szobák — nyitott ablakok — — 26,— Ft


