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Egyházunk útján

A segédlelkész a társadalomban
„Beleszülettünk a szocialista társadalomba!” — halljuk gyakran fia

tal lelkészeink ajkáról. Ez pozitív kijelentés abban az esetben, ha ter
mészetesnek tartjuk e társadalom fejlődése irányvonalának megértését 
és természetesnek tartjuk társadalmunk célkitűzéseinek támogatását és 
építését, s azt intellektuálisan is és tettekkel is vállaljuk. De negatív 
ez a kijelentés, ha azt értjük rajta, hogy már nem is kell fáradozni a 
szocialista .társadalomért, nem kell sokat törődni sem vele, ne is kí
vánják tőlünk, hogy ezzel a témával foglalkozzunk.

A szocialista társadalomhoz való viszonyunk nem nemzedék-kérdés, 
a választóvonal nem az öregek és a fiatalok között megy, hanem a ha
ladást segítők és gátolok között. Különbség van a fiatalok és idősebbek 
gondolkodásmódja, helyzete között, már csak az életkorból adódó kü
lönbség miatt is. Más a fiatalnak a felfelé törő, sokat akaró, sok kilá
tásra tekintő aktivitása, amelyből ugyan még hiányzik az élettapaszta
lat és az érett tudás — és más az idősebbnek a higgadtsága, több év
tizedes tapasztalata, munkájával szerzett eredménye és ezzel kapcso
latos tekintélye, önmagában azonban az, hogy valaki előbb vagy ké
sőbb született, nem érdem és nem hiba.

A nemzedékprobléma kiélezése nem lehet cél. A nemzedékek ter
mészetes és szükségképpeni különbözőségét felesleges igazságtalan ál
talánosítással terhelni. A történelem eddig még minden generációnak 
tartogatott olyan feladatokat, amilyenekkel már a következőnek nem 
kell gondolnia, és olyan nehézségeket, amilyeneket az előzőek nem is
mertek. Minden nemzedéknek megvan a maga speciális történelmi fel
adata. Nem akkor végzünk jó szolgálatot, ha a generációkat szembe
állítjuk egymással, vagy a szükségképpeni különbözőségeket felnagyít
juk és eltorzítjuk, hanem akkor, ha az együttműködést, együttgondol
kodást és ezzel magát a fejlődést kölcsönösen segítjük.

A fejlődés irányvonalának megértése
Társadalmunk dinamikusan fejlődik, újabb és újabb feladatokat 

tűz ki. Nem lehet egyszer s mindenkorra elintézni a problémákat, ha
nem aktuálisan, frissen, időszerűen kell részt vennünk társadalmunkban, 
és ilyen bázisról kell szolgálnunk célkitűzéseit.

A fejlődés irányvonalának meg nem értése már igen sok kárt oko
zott. Viszont, akik tisztán láttak, nagy szolgálatot tettek mind egyhá
zunknak, mind népünknek.

Kárt okoztak egyházunknak és népünknek azok, akik a felszaba
dulás utáni időkben nem értették meg a proletariátus és a burzsoázia 
harcának távlatát, s azt gondolták, hogy lehet a „kivárás” taktikájá
hoz folyamodni, a nemzetközi helyzetre spekulálni, amelyben az imperia
lista hatalmaktól támogatás jöhet. Így szégyenülték meg mindazok a 
reakciós erők, amelyek a fejlődést gátolni akarták, akár a társadalom
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ban, akár egyházunkban jelentkeztek. Egyházi vetülete ennek az egy
házpolitikai harcokban jelentkezett.

Akik viszont értették a társadalmi fejlődés irányvonalát, készséggel 
támogatták a szocializmus indulásának korszakát, azt a programot, hogy 
hazánk elmaradott agrár-ipari országból szocialista nagyiparral rendel
kező ipari-agrár országgá fejlődjék.

Akik nem értették a társadalmi fejlődés irányvonalát, szégyent val
lottak, amikor az ellenforradalom idején azt hitték, hogy vissza lehet 
állítani a kapitalizmust, és ahogy Mindszenty mondotta: „A bukott 
rendszer örököseire pusztulás vár.”  (1956. nov. 3.)

Akik viszont értették a társadalmi fejlődés irányvonalát, a szocia
lista perspektíva útján segítették a konszolidációt, majd a mezőgazda
ság szocialista átalakításának koncepcióját, s örömmel hallották 1962- 
ben, hogy hazánkban leraktuk a szocializmus alapjait, s ezzel megszűnt 
a kapitalizmus visszaállításának gazdasági és társadalmi lehetősége. 
(VIII. kongresszus) Értették a harmadik ötéves terv céljainak meg
valósításával kapcsolatban bevezetett gazdasági irányítás célkitűzéseit 
(IX. kongresszus) és egyházunkban készséggel adták ehhez az erkölcsi 
isegítségnyújtás erőit.

Akik ma helyesen értik a fejlődés irányvonalát, azok örömmel 
hallják, hogy hazánk továbbhalad a szocializmus építésének útján, 
és fejlett szocialista társadalmat fog teremteni a Szovjetunióval és a 
szocialista országok közösségével való sokoldalú együttműködés alapján. 
Ebben a perspektívában a fejlett szocialista társadalom műszaki és 
gazdasági bázisának megteremtésével hazánk gazdaságilag fejlett or
szággá válik — halljuk a napjainkban ülésező XI. kongresszus anya
gában. Reális tervek mutatják az 5 és azután az elkövetkező 15—20 év 
fejlődésének irányvonalát. Ezek a célkitűzések minden magyar állam
polgár szorgalmát, erőfeszítését, hűségét igénylik. Mi elsősorban a sze
mélyiség erkölcsi arculatának formálódásával tudunk segíteni, hogy 
az önző társadalomellenes tulajdonságok háttérbe szoruljanak, és kiala
kuljon a közösségi embertípus, aki az emberi együttélés rendjében ta
lálja meg az egyéni és társadalmi boldogulás összhangját.

Aki ma helyesen érti a fejlődés irányvonalát, az tudja segíteni a 
nemzetközi méretű küzdelmet is a szocializmus javára. A Szovjetunió 
és a szocialista országok békepolitikája szorítja vissza az imperializmus 
hadállásait, és meg .tudja szilárdítani a békét, amely a függetlenségen, 
a szuverénitás kölcsönös tiszteletben tartásán, a határok sérthetetlen
ségén, a belügyekbe való be nem avatkozás elvén alapszik.

Fiatal és öreg előtt egyaránt nagyszerű feladatok bontakoznak ki. 
Felemelő dolog azok sorába tartozni, akik részesei lehetnek a fejlődés, 
a haladás, a béke ügyének!

Társadalmunkhoz való viszonyunk teológiai alapja
Korszakunk Istentől kapott feladata, hogy teológiánk és egyházi 

magatartásunk kialakítsa a szocialista társadalommal való korrekt 
együttműködés bázisát. Ezért van olyan nagy hangsúly teológiánk mai 
eredményein.

Egyházunkat jellemzi a kitárulkozás a világ félé, és a megnöve
kedett felelősségérzés a világért. A világ pozitív teológiai értékelését 
érvényesítjük, amely szerint hisszük, hogy Isten teremtette ezt a vilá
got és szeretettel fordul feléje. Ebből a hitünkből következik, hogy 
nemcsak élünk ebben a világban, hanem embertársainkkal együtt fel is
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vesszük a harcot ennek a világnak a haladásáért, kérdéseink megoldá
sáért, a háború visszaszorításáért, a jobb és emberibb életért. A Jézus 
Krisztusra néző, krisztocentrikus teológiából mindenképpen emberséges, 
humánus etika következik. Krisztus egyháza az emberiséggel és az em
beriségért élő egyház. Ennek az egyháznak a küldetése igeszolgálatra 
és szeretetszolgálatra szól.

Az igeszolgálattól elválaszthatatlan a szeretetszolgálat, a diakónia 
fogalma kitágult és új értelmet kapott. Kitágult az egyház szeretet
szolgálata a világtávlatra — nem individuális kérdés az többé, hanem 
szorosan összefügg az igazságosabb társadalmi rend felépítésével, a né
pek békés együttélésének megszilárdításával.

Messzire tekintő szeretetre tanította meg a Szentlélek magyaror
szági evangélikus egyházunkat, sok más egyházhoz hasonlóan. Egyre 
többet érthetünk meg Isten világot átfogó szeretetének mélységéből. 
A szeretetnek nemcsak azt az individuális megnyilvánulását értékel
jük, amely egyik embernek a másikon való segítését jelenti, bár ez 
is döntő jellemvonása a keresztyén szeretetnek, hanem meglátjuk azt 
a széles és nagy vonalakban megmutatkozó szereteitgyakorlást, amely 
a nép, az ország, az emberiség szeretetének cselekedeteit jelenti. A sze
retet horizontja kitágult: az emberi kollektívumok szeretetszolgálatává. 
Akkor válik kitartóvá, rendszeressé, átgondolttá és tervszerűvé a keresz
tyén szeretet, amikor következetesen szolgálja a felebarát javát, be
csülettel végzi a munkát, segíti az ember haladását. A másik ember 
üdvösségének és földi jólétének a szolgálatában jelenik meg az igazi 
felebaráti szeretet.

Emberszeretetünk egyik konkrét megnyilvánulási területe a nép 
szeretető és támogatása. A nép az egyház számára az a hatalmas 
emberterület, ahová Isten szolgálatra beállította. A nép sohasem távoli, 
idegen, elvont fogalom, hanem mindig konkrét viszonyulás, hiszen a mi 
népünkről, a mi országunkról, a mi hazánkról van szó. Az evangélikus 
hazafiság tartalma a nép szeretető és a nép ügyének szolgálata. Tör
ténelmi tapasztalatunk szerint sohasem volt Magyarországon olyan ál
lam, amely következetesebben helyezte volna jogaiba a magyar népet, 
mint a szocializmus állama. Ez juttatta hatalomra a népet saját szülő
földjén. Az egyház és állam viszonyát éppen ezért nem lehet rideg jogi 
kategóriák között kifejezni, mert bensőséges viszony alakult ki egy
házunk és államunk között.

A keresztyén erkölcs nemcsak individuális vonatkozásban tanít a 
bűnről, hanem meglátja a nagyobb erkölcsi távlatokat is a népek egy
máshoz való viszonyának és az egész emberiséget érintő kérdéseknek 
az összefüggésében is. A vietnami nép elleni agresszió, a közel-keleti 
véres fegyveres konfliktus, s a világ sok más pontján támasztott fe
szültség, mind arra utal, hogy vannak, akik világhatalmi ábránddal 
akarnak más országokat hatalmukba keríteni, akiknek csak szavakban 
kell a béke, valóságban azonban a feszültség fokozására törekszenek. A 
felemelkedő népek csak hihetetlen szenvedések és áldozatok árán tud
ják kivívni szabadságjogukat. Nekünk, mai keresztyéneknek, világosan 
kell látnunk azt a nagyarányú és nemzetközi viszonylatokban jelent
kező bűnt, amely a világszerte megszégyenült, de még mindig tevé
keny imperializmusban látható.

A diakóniának, a szolgáló szeretet teológiájának az alapjáról tájé
kozódunk a konkrét cselekedetek területén. A szolgáló Ürba vetett hit 
jelenti akarata követését a szolgálat útján, ami az egyes embernek, 
társadalmunknak, hazánknak, az egész emberiségnék a segítését jelenti.
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A diakónia teológiájának ezért határozott politikai arcéle is van, amely- 
szolgálatot akar végezni a haladás irányába nemcsak az egyes ember, 
hanem a kollektívuimok szolgálatára. Hitünk középpontjából, Jézus 
Krisztusból kiindulva válik egységes egésszé hitünk és cselekedetünk, 
teológiánk és gyakorlati magatartásunk.

Szolgálatunk a jövendő társadalmi rendjéért
Mindnyájan bent élünk egyházunk 'kollektív magatartásának kö

zösségében. Az elvi alap, amelyről egyházunk a szocializmus társadalmi 
rendjének segítése mellé áll, abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy 
a szocializmus nem esetleges és múló történelmi jelenség, hanem a jövő 
társadalmi rendje, amelyért még küzd a haladó emberiség, de amelynek 
körvonalai már bontakoznak, s olyan reményekre jogosítanak, hogy 
megszűnnek a háborúk, mint az államok közti nézet- és érdekellenté
tek megoldásának eszközei, megszűnik embernek ember által való ki
zsákmányolása, megszűnik a fajok közti hátrányos különbségtétel, s 
azok a javak, amelyeket a modern technikai és tudományos fejlődés 
termel, az egész emberiség, minden nép és minden ember javát fogják 
szolgálni. A szocializmusnak ezek a célkitűzései az emberiségnek Isten
től akart nagykorúsodásával járnak együtt s azoknak elősegítése a ke
resztyén embernek is erkölcsi és hazafias feladata. Isten a felebaráti 
szeretet parancsát adta és annak betartását követeli igéjében szünte
lenül tőlünk. Amennyiben küldetését az egyház válóban Isten akaratá
nak megfelelően végzi, a társadalmi 'haladás a hivő embernek is csak 
javára és előmenetelére lehet. Ebből a meggyőződésből támogatjuk a 
szocializmus konkrét lépéseit.

Megtisztelő megbízatást kaptak az egyházak is a szocializmus hiva
talos képviselőinek részéről a népi-nemzeti egységben való részvételre. 
Kádár János a nemzeti erők összefogására hívott fel Az a kijelentése, 
hogy „aki nincs ellenünk, az velünk van” , nagy hívogatás mindenki 
felé.

A népünk előtt álló nagyszerű feladatok új módon való gondolko
dást is kívánnak. Ehhez nyújthatunk erkölcsi segítséget azzal, hogy 
az egyéni érdek, az önzés, kapzsiság magatartásával szemben hirdetjük 
a felebaráti szeretetnek azt a formáját, amely kész a közösséget, az or
szágot, a nép érdékeit segíteni. A keresztyén embert is annak a lelkű
iéinek kell eltöltenie, hogyan tudna jobb és eredményesebb munkát vé
gezni felebarátai javára. A magyar protestáns haladó hagyományok, a 
teológiai, hitbeli meggyőződés, az előttünk álló konkrét feladatok — 
mind azt mutatják, hogy hűséggel tehetünk eleget annak a bizalomnak, 
amely felénk fis irányul. Felemelő érzés, hogy abban a nagy elszánás- 
ban, amely hazánkban a szocializmus teljes felépítését célozza, benne 
lehet és benne is lesz a mi szívünk dobbanása, a mi szolgálatunk 
áldása.

Az országgyűlésben, a tanácsokban, a Hazafias Népfrontban is szol
gálatot végeznek egyházunk képviselői. Mintegy 80 lelkészünk tölt be 
funkciót megyei, járási, városi, községi szinten. Az evangélikus egyház 
tagjai és lelkészei szívesen vesznek részt az állami és társadalmi élet
ben és ezen keresztül juttatják kifejezésre, hogy nem kívülállóként 
akarnak részt venni országunk építésében, ‘hanem tevékenyen szolgál
nak egész népünk javára és egész népünkkel együtt. A Hazafias Nép
front bizottságaiban nyíltan elmondják javaslataikat, pozitív és negatív 
irányú kritikájukat népünk társadalmi, gazdasági és politikai életével
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kapcsolatban. Lelkészeink megtalálták helyüket az új magyar társada
lomban, nem vonultak valamiféle „semleges terület” -re a közéleti fel
adatok elöl és nem „szemben politizálnak” kormányunkkal és társadal
munkkal. hanem egyházhoz illő módon, az egyház eszközeinek felhasz
nálásával segítik népünk boldogulását és fejlődését. Falusi és városi 
népünk bizalommal van lelkészeink túlnyomó része iránt, feladatot mer 
rájuk bízni, mert tudja, hogy velük együtt akarnak ezek a lelkészek is 
részt venni országunk építésében.

Részvételünk a békemozgalomban
Nagy utat tettek meg lelkészeink a békéről szóló tanításunk terén. 

A béke biztosítását nem valami idő- és térfeletti formában képzelik el, 
nem az élettől elszakadt elméleti pacifizmus álláspontjáról gondolkod
nak, hanem konkrétan látják a béke megvédésének problémáit, ami 
azt jelenti, hogy együtt gondolkoznak, küzdenek a béke-világmozgalom
mal. Világosan látják, hogy a szocializmus jelenti a békét. Ez azt is 
jelenti, hogy amikor a békét akarják és a béke korszakának megvaló
sításán fáradoznak, ezzel együtt az igazságosabb társadalmat akarják, 
vagyis a szocializmust, amelynek rendjében egyházunk már megtalálta 
helyét. Ez ugyanakkor szembenállást jelent a reakcióval, annak min
denfajta egyházi vetületével is. Szembenállást jelent azzal a politikai 
reakcióval, amely nemzetközi téren mint agresszor, mint a gyarmati 
rendszer fenntartója, mint a hidegháború folytatója jelentkezik. Két
ségtelen, hogy lelkészeink igen sokat fejlődtek a békéért folytatott harc 
távlatainak felmérése terén. Ennek a fejlődésnek a jegyében megy 
végbe megszámlálhatatlanul sok békeszolgálatunk.

A Keresztyén Békekonferencia sajátos szolgálata abban reilik, hogy 
élen jár az egyházi világszervezetek között, elsőnek mondja ki azt a 
teológiai és politikai állásfoglalást, amelyet később mások is belátnak 
és követnek. Két példa támasztja ezt alá: az amerikaiak vietnami ag
ressziója ellen először a Keresztyén Békekonferencia emelte fel szavát 
az egyházi világszervezetek között. Hasonló a helyzet az európai béke 
és biztonság szorgalmazásával kapcsolatban is. Mindkét ügyben csak 
jóval később követték a Keresztyén Békekonferencia bátor prófétai 
hangját nyugati irányítású egyházi nemzetközi szervezetek. A friss és 
aktuális teológiai és politikai tanulmányi munka a Keresztyén Béke- 
konferencia leghatásosabb fegyvere. Alapos teológiával tette hitelké
pessé haladó politikai állásfoglalásait.

Ugyanakkor a Keresztyén Békekonferencia nemzetközi tekintélyét 
emelték azok a kapcsolatok, amelyeket Afrikában, Indiában, Latin- 
Amerikában állami vezetőkkel alakítottak ki a Keresztyén Békekon
ferencia tisztségviselői. Ennek köszönhető, hogy a harmadik világban 
jelentős lépést tett előre a Keresztyén Békekonferencia. Erre is érvé
nyes, hogy a legfőbb vonzóerő a harmadik világban a jó teológiai-poli
tikai elemzés. Ez az imponáló szellemi erő csatlakoztatja a mozgalom
hoz a haladó egyházi embereket. A nyugati világban is erősödött a Ke
resztyén Békekonferencia befolyása azok körében, akik élenjárók ka
pitalista területen az elmaradottabb és konzervatívabb gondolkodásúak
hoz képest. A fő erőt természetesen továbbra is a szocialista területen 
élő egyházak jelentették a Keresztyén Békekonferenciában, mert itt a 
leghatározottabb a békepolitika. A szocializmus természetéhez tartozik 
hozzá a béke. A szocialista területen élő egyházak pedig minden aka
dálytól mentesen követhetik egyházuk tanítását a béke erősítése és a 
társadalmi igazság segítése irányában.
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A keresztyén fáradozás a békéért szükségképpen szolidáris vala
mennyi békeerő fáradozásával, hiszen a békéért való küzdelemnek ép
pen az erők összefogása, a széles nemzetközi szolidaritás kialakítása a 
célja — az emberiség békés jövendője és a társadalmi igazság meg
valósítása jegyében.

A népek ügye a béke. A nemzetközi élet dolgai nemcsak a kor
mányok, nemcsak az álamok ügye, hanem a társadalmi erőké is, mert 
amikor a béke ügyéről van szó, az természetesen a lakott föld ember- 
milliárdjait érinti. A társadalmi szervezeteknek és valamennyi békét 
kívánó erőnek összefogása a feladat. Ebben az alapvető célkitűzésben 
élenjáró szolgálatot végeznek a Szovjetuniónak és a szocialista orszá
goknak a békeerői, mert a szocializmus természetéhez tartozik a béke 
szeretete és munkálása. De ha az ember nem illúziókat követ, és nem 
arra számít, hogy spontán módon, magától is kialakul a béke, akkor 
azt is tudni kell, hogy a békéért folytatott erőfeszítések mindig szük
ségesek. Mert az agresszív célokat követő imperialista politika mindig 
veszélyt rejt magában. Ez akkor is így van, ha a mai nemzetközi 
helyzetre érvényes a feszültségek enyhülése, és a békés egymás mellett 
élés tendenciájának erősödése. Ez azért jött létre, mert korszakunkban 
abszolút kilátástalan az imperializmus agresszív politikájának a foly
tatása. Ez a realitás tette lehetővé a különböző társadalmi rendszerű 
államok békés egymás mellett élése elvének gyakorlati megerősítését. 
A diplomáciai síkon végbement békeeredményekhez szorosan hozzá
tartozik a népek békevágya.

Ezek a célkitűzések hívogatnak mindnyájunkat a szolgálatra és 
a tettekre. Sajtónkban, lelkészi munkaközösségekben, gyülekezeti mun
kában, az emberekkel való találkozás széles skáláján nyílik alkalom 
a konkrét szolgálatra.

Társadalmi kérdések a lelkész-továbbképzésben
Teológiai felméréseink fejlődnek és érlelődnek tovább a lelkészi 

munkaközösségekben. A teológia feladata mindig is az, hogy elébe 
dolgozzék az egyházi életnek. Az élenjáró elméleti munka tisztázni 
tudja az átfogó döntő kérdéseket. A mi korszakunk alapvető teológiai 
feladata, hogy egyházunk szocialista társadalomban követett útját újabb 
és újabb eredményekkel építse. Utunk teológiáját kidolgozni: ez a mi 
feladatunk. Ez adja meg munkánk értelmét, célját, de egyben szép
ségét is. Aki részt vesz a haladó teológia gazdagításában, munkájával 
segíti azt a történelmi feladatot, hogy egyházunk választ tudjon adni 
a korkérdésekre, eligazító szót tudjon mondani gyülekezeteink tag
jai felé.

A lelkészi munkaközösségek országos választmánya olyan témákat 
tűzött ki és tűz ki hosszú évek óta, amelyek egészen frissek, mai kor
kérdést vetnek fel, hogy lelkészi karunk lépést tudjon tartani a mai 
ember fejlődésével és gondolkodásmódjával. A legtöbb téma nehéz fel
adatot jelent, mert járatlan útra vezet, olyan területre, amelyen még 
kevesek alkottak. Ez eredeti gondolkodásra biztat, amelynek során új 
kérdéseket, új módon kell megválaszolnunk. A témák között sok a köz
életi vonatkozású, mert itt kell legtöbbet fejlődnünk, a felvetődő prob
lémákra gyorsan kell reagálnunk, az aktuális válasszal nem lehet kés
lekednünk. Ebből a tervszerűségből születtek meg a kitűzött témák, 
amelyekkel lelkészi karunk foglalkozik.

Az elhangzott dolgozatok színvonala természetesen különböző. A
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legértékesebb mindig az a dolgozat, amely önállóan és alkotó módon 
gondolja át a témát és válaszolja meg a kérdést. Azoknak a lelkészek
nek a szolgálatára vagyunk büszkék, akik teológiai felismeréseinket 
tovább érlelték és előbbre vitték. Az önálló gondolkodás azért lénye
ges, mert nem vihetünk át sok olyan teológiai részeredményt, amely a 
mi körülményeink között nem használható. A magyarkodás világában 
volt ilyen jelszó: magyar teológiát! Nem ilyen stílusú magyar teológia 
kialakítása a cél, hanem olyané, amely a szocializmus magyarországi 
talaján képes megválaszolni az elméleti és gyakorlati problémákat. 
Ezen a területen nem használható például az amerikai, a nyugatnémet, 
vagy a skandináv teológia sók olyan megállapítása, amely jellegzetesen 
az ottani körülményekkel van összefüggésben. Szellemi gyarmatrend
szer volna, ha átértékelés nélkül importálnánk teológiai nézeteket. 
Viszont sokat tanulhatunk azoktól az egyházaktól, amelyek hozzánk 
hasonló úton járnak, s velünk együtt gondolkodnak és hisznek.

Miközben az alkotó teológiai munkáért vagyunk a leghálásabbak, 
arról sem feledkezhetünk meg, hogy erre nem mindenki képes. Az is 
az eredmények sorába tartozik, hogy szélesül teológiai felismerésünk 
tömegbázisa, egyre több lelkészünk teszi szívvel-lélekkel magáévá a 
szolgálat teológiáját, egyre többen zárkóznak fel ehhez, s egyre inkább 
meggyőződéssel tudják vállalni azt az utat, amelyre egyházunkat Isten 
elvezette. Teológiai felismeréseink magunkévá tétele révén a lelkészi 
magatartás is formálódik. Beilleszkedik egyházunk egészének gondol
kodásmódjába, logikájába, haladó magatartásába. Ennek a tudatfor
málódásnak a keretében a közös út személyes meggyőződéssé és állás- 
foglalássá válik.

Teológiai műhely minden egyes egyházmegyei lelkészi munkakö
zösség.

Néhány helytelen magatartásról
Miközben teológiai eredményeink nyilvánvalóak, és határozott a 

bennük foglalt útmutatás, meg kell küzdeni azért, hogy teológiai fel
ismeréseink általánosan elterjedtté és befogadottá váljanak. Vitázni 
kell azokkal a nézetekkel, amelyek hátráltatják egyházunkat a teoló
giai eszmélődésben és a magatartás fejlődésében.

Egyértelmű állásfoglalásra hangzik a biztatás azok számára, akik 
még nem jutottak el belső bizonyosságra és így lelki válságban élnek, 
amelynek kivetítődése abban a kettősségben jelentkezik, hogy többek 
esetében előfordul, hogy másként szólnak egyházi fórumokon és más
képpen a saját gyülekezetben és presbitériumban. Bár lelkészeink na
gyobb része látja azt az utat, amelyet Isten adott nekünk a szocializ
must építő Magyarországon, és nagyon sok lelkészünk hittel is járja 
ezt az utat, mégis a fejlődés nem egyenletes, sok helyen hiányzik az 
őszinteség. — A megoldás az, ha egyértelműen vállaljuk azt a szolgá
latot, amelyet egyházunknak az új magyar társadalomban embertár
saink javára el kell végeznie. Az egyértelműség és egyenes magatartás 
gyökerei az a belső meggyőződés^ hogy helyes egyházunknak a meg
talált útja és azt szívvel-lélekkel tudjuk vállalni.

Az emberekkel való szolidaritás vállalása azt jelenti, hogy az egy
ház és a lelkész nemcsak a belső lelki élet kérdéseivel foglalkozik. 
Vitatkozni kell azzal a pietista jellegű magatartással, amely nem akar
ja vállalni az emberrel, a világgal való szolidaritást, s nem akar tö
rődni a szószék alatt ülő emberek körülményeivel, gondolkodásmódjá
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val, aktuális problémáival. — Az evangélium hirdetése és az igazi hu
manizmus szorosan összefügg. Az új Agenda a Miatyánk előtti ún. 
általános könyörgő imádságban sorozatosan hozza elő az emberrel 
való szolidaritás jegyében a békének hazánknak, kormányunknak, egy/ 
házi felsőbbségünknek a támogatására irányuló szándékainkat. Ez a 
világtól elszakadó egyház helyett a világgal szolidáris egyház gondola
tát hirdeti, amelynek célja, hogy az egyház sem külsőleg, sem belső
leg ne különítse el magát az embertől, hanem együtt gondolkodjék, 
együtt érezzen vele, anélkül, hogy azonosulna a világgal. Ez nem je
lenti az egyház sajátos feladatának megtagadását, hanem éppen abból 
következőleg áll bele a nép és az emberiség problémáinak megoldá
sába, a fejlődés szolgálatába.

Az egyes gyülekezeti lelkész sem vonhatja ki magát egyházunk 
útjának, állásfoglalásának felelősége alól. Miközben a lelkész saját 
gyülekezetében áll helyt, az nem válhat a félrehúzódás jogcímévé, 
sem pedig egyházunk állásfoglalásától való elzárkózás ürügyévé. A lel- 
készi karnak társnak kell lennie a felismert jó úton, mégpedig segítő 
társaknak, akik egymást gazdagítva járnak az úton.

Egyre inkább növekedik azoknak a lelkészeknek a száma, akik 
a falu vezetőivel a világnézeti különbségek ellenére is tudnak együtt
munkálkodni a helyi problémák megoldásában. A közegyházi felelősség 
kiterjesztése minden lelkészre megfelel az idők követelményének, mert 
egyházunk egészére kihatással van, hogy tud-e együtt gondolkodni, 
együtt lépni az egyház népe minden szinten.

Ha a valódi Krisztust hirdetjük, akkor az egyéni lelki élet szűk 
keretéből ki kell lépnünk az élet egész területére. A világnézeti kü
lönbözőség sem akadályoz bennünket, hogy hű állampolgárokként és 
egyházunk hű tagjaiként dolgozzunk a közjóért. Az a tétel, hogy az 
egyház nincs kötve semmiféle politikai, gazdasági és társadalmi rend
hez, nem jelenti azt, hogy ezeknek vitájában semlegesnek kell marad
nunk. Szabadságunk van arra Istentől, hogy a jó megoldásokért való 
küzdelemben együtt munkálkodjunk a nemkeresztyénekkel. A konkrét 
igehirdetés magára veszi a mai ember és a mai élet problémáját, 
ezért szól a lefegyverzésről, a gyarmati népek felszabadításáról, a népek 
békés egymás mellett éléséről, hazánk felemelkedéséről, a szocializmus 
építésének támogatásáról. Ezekben a kérdésekben egyházunk szava ösz- 
szecsendül világi állásfoglalásokkal. Döntő, hogy belülről, a szívünk 
mélyén tegyük meg ezt az utat, amelyet Isten jelölt ki számunkra.

Egységben a közös úton — ez a koncepciója annak a szándéknak, 
hogy egyházunk magatartásbeli és tanításbeli egységét építsük. Egy
házunknak és lelkészi karunknak a hitbeli egységénél arról is szó van, 
hogy értsünk egyet egyházunknak a szocializmusban való útját és szol
gálatát illetőleg is. Hitünkben egyek vagyunk egyházunknak az új ma
gyar társadalomban folyó munkája kérdésében. Éppen ezekből a hitel
vekből kifolyólag segítjük népünket a jó célok megvalósításában. Ter
mészetes, hogy „színek” és sajátosságok léteznek, hiszen különbség van 
egyéniségre, képességre nézve, de az alapvető cél az, hogy mindezek 
segítsék az egyház egészét, a közös úton haladásunkban.

Fiatal és öreg lelkészek így kapták azt a közös feladatot, hogy a 
társadalmi fejlődés mai szakaszában szolgálják konkréten az embersze
retet nagy parancsolatát. D Dr OMlylk Ernő

(A március 18—19-én Budapesten tartott országos segédlelkészi konfe
rencián elhangzott előadásból részletek.)

392



Presbiterek a diakóniailag strukturált 
gyülekezetekben

„PÉLDÁSAN ÉLEK”

Tit 1,5—16 
Textus és téma

Az 5. v-ben említett presbyteroi: vének, idősebb, meglett férfiak, meg
bízható emberek — természetesen nem jelenti a ma kialakult és haszná
latos értelemben értett presbitert, mint a gyülekezeti tanács tagját; de 
nem jelöli egyszerűen a „laikus” szolgálattevőket a lelkésziekkel szemben, 
hiszen részt vettek az igehirdetésben is. (1 Tim 5,17.) S hogy a 7. v-<ben 
minden megkülönböztetés nélkül az episzkoposzról (felvigyázó; feladata 
a tanítás, a nyáj pásztorolása, vezetése) olvasunk, mutatja, hogy a meg
jelölések nincsenek még elhatárolva. De mindkettő mást jelent, mint 
amit ma értünk e kifejezéseken. Kétségtelen, hogy Tit 1,5—10 (1 Tim 
3,1—7-el együtt) úgy szerepel az egyházi köztudatban, mint az „igaz pap
ság tüköré”. Joggal. Mégis, az egyetemes papság elve értelmében alkal
mazhatók a gyülekezet nem lelkészi vezetőire, tehát a mai presbiterekre 
is. Hiszen egy bizonyos értelemben ők is az egyház reprezentánsai: po
zitív példaadásukkal sokat használhatnak, de sokat árthatnak a negatív
val.

„Példásan élek . . . ”

Ez az egyetlen mondat a presbiteri esküszövegben, amely nemcsak fel
adatról, kötelességről, hanem feltételről is vall a presbiter személyével 
és szolgálatával kapcsolatban. Pál azért ismétli meg írásban is a már 
korábbi szóbelieket, hogy a presbiterek kiküldésénél Titussal együtt ma
ga az egész gyülekezet is tartsa magát utasításaihoz; vagyis hogy együtt 
osztozzanak a felelősségben. (A katastésés =rendelj, állíts kifejezés is a 
felelősségre utal s nem a mai ún. választói jogot tagadja!) A lelkész és 
gyülekezet együttes felelősségét hangsúlyozza az ET is, amikor a II. 11. § 
kimondja, hogy „presbiter csak. . .  feddhetetlen életű lehet” , a II. 7. § pe
dig külön Jelölő bizottság kiküldését rendeli el. Pál írásos utasításai s 
vele összhangban ET-nk is a gyülekezetépítés aprólékos, sok utánjárást, 
belső vívódást s még több imádságot igénylő fáradságos munkájára ser
kentenek. Talán nem lenne céltalan erről is szólni presbitereinknek, kü
lön is hangsúlyozva a beléjük vetett előlegezett bizalmat; s talán az sem 
lenne rossz, ha legközelebbi munkatársainkkal kapcsolatos keserűségeink
ben magunknak is feltennénk a kérdést: megtettem-e és felelősséggel 
tettem-e mindent? nem vezettek-e nagyon is egyéni, önző, hiú okok és 
célok munkatársaim megválasztásánál?

Esküjében példás életre hivatkozva és kötelezve magát a presbiter 
feddhetetlen, tiszta életet vállal az emberek, a világ mértéke és meg
ítélése szerint is, és az Isten mértéke és megítélése szerint is. Bár a kettő 
valójában öszetartozik, mégsem teljesen ugyanaz. Ezért is kerül hang
súly mindkettőre Pál szavaiban; a presbiter legyen példás életű, ti. az 
emberek között (6—8. v.) és legyen az Isten sáfára (9—15. v.). Akárme
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lyikben követ el mulasztást a presbiter: megszegi esküjét és nem hasz
nára, de kárára lesz a gyülekezetnek.

A teljesség igénye nélkül néhány, a kidolgozás irányába mutató gon
dolatot szeretnék megemlíteni; az előadás súlypontjait természetesen az 
adott gyülekezeti helyzet motiválja.

Legyen a presbiter példás életű 
(6—8, 16. v.)

Talán két szempontból is szükség van ennek külön hangsúlyozására: 
etikai és dogmatikai szempontból.

Feddhetetlen, példás élet kívántatik meg a presbitertől etikai meggon
dolás alapján. Kétségtelenül lehet és van a hittől független „természetes 
erkölcsiség”, „világi erkölcs” is. Lépten-nyomon találkozhatunk emberek
kel, akik nem vallják magukat keresztyénnek, sőt ettől élesen elhatárol
ják magukat, s a mindennapi életben mégis olyan magas etikai értékeket 
produkálnak, melyekkel messze lekörözik a magukat hivő keresztyén
nek tartó erkölcsiségét is. A természetes erkölcsiségnek a világ, a tár
sadalom részéről való jogos és várt elismerését, megbecsülését nevezi a 
reformátori teológia „világi igazságnak” ; sőt ilyen értelemben a világ és 
emberek ítéletében való „megigazulásról” is beszél (AP IV. 21—24.). S mi
vel minden jó, becsületesen, az emberi közösség javára, testi és szellemi 
előmenetelére végzett cselekedet része Isten gondviselő munkájának: a 
keresztyén embertől is várja ezeket Isten. Valamiféle „túlfeszített lelki
ség” (E. Brunner) helyett arra törekedjék a keresztyén ember, hogy be
csületesen állja meg helyét a legnehezebb élethelyzetekben is és jóleső 
örömmel fogadja, igényelje az emberek elismerését is (iustitia externa). 
S mivel hite szerint mindenhol Istent látja munkában (Luther: hitünk 
számára „a világ Istennel van tele”) s a különböző életrendekben, mint 
az emberi együttélés alapstruktúráiban (család, hivatás, állam) Isten sze
rető és jó gondviselésének műveit és eszközeit látja, ezért éppen hitéből 
eredően igyekszik ezekben, mint „szeretete tartóedényeiben” cselekedni 
a jót, élni a szeretetet és küzdeni az emberi bűn, önzés és gonoszság min
den megnyilvánulása ellen. így transzformálódhat hite szeretetté. De ha 
ezt elvárjuk — mert el kell várnunk — a gyülekezetünk minden tagjá
tól, hogyan mondhatnánk le arról, hogy a gyülekezet elöljárója, a pres
biter legyen példás életű az általános etikai megítélés szerint is?

De jó lenne talán más oldalról, dogmatikai megfontolásból is nézni a 
kérdést. Arra Is gondolni, hogy az evangélikus egyház presbitereihez 
szólunk az evangélikus presbiterről. A (hit és szeretet, az evangélikus 
keresztyén ember élete két fókuszának egymástól elválaszthatatlan kap
csolatára gondolok, ahogyan azt Luther A keresztyén ember szabadságá
ról írt iratában kifejti. A hit, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett bizo- 
dalmas hit — írja Luther — teljesen elégséges a keresztyén ember ke
gyességéhez, sőt üdvösségéhez is Hiszen Jézus Krisztusért Isten bűnein
ket megbocsátja és igaznak fogad, megigazít. Van-e hát még másra is 
szüksége a keresztyén embernek? Ha csak lelki és szellemi ember lenne, 
valójában nincs. Csakhogy a keresztyén ember is testben is él, az em
berek között is. Ezért szüksége van arra, hogy teste felett is uralkodjék, 
és embertársait is szeresse. Vagyis a keresztyén ember nem él csupán 
önmagában, hanem hite által Krisztusban, szeretete által pedig a feleba
rátjában. S mivel így hitét semmi nem pótolhatja, nyilvánvalóan a szere- 
tetét sem pótolhatja semmi. Még a hite sem. Vagyis éppen hitéből kö-
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vetkezően nem mondhat le a szeretet cselekedeteiről. Az evangélikus 
presbitert a hite készteti arra, hogy testét megzabolázza (7/b. v) és fele
barátját igazán szeresse. (8. v.) Feddhetetlen, példás életben realizálódhat 
hite a mindennapok során. Éljen hát a presbiter példásan, — a hite sze
rint.

Az ige szavaihoz ragaszkodva kellene még néhány mindennapos pél
dára rámutatnom.

Példát kell mutatnia a presbiternek abban, hogy tud vágyai, kíván
ságai, csúf ösztönei, vagyis a teste felett uralkodni. Elöl kell járnia életé
nek a Szentlélek uralma alá helyezésében, a megszentelődésben. Engednie 
kell, hogy a Szentlélek megszentelő munkájával naponként gyomlálja 
szívéből az elbizakodottságot, a haragot, az akaratosságot, a rút fösvény
séget és pénzimádatot; és naponta táplálja szívébe a szeretetet, a jóra 
való hajlandóságot, a higgadt, önmegtartóztató és mások felé is türelmes 
magatartást. Az emberekért érzett felelősséggel küzdjön — saját életé
ben éppúgy, mint másokért — az alkohol egyre rémisztőbb hatalma el
len; minden garázdaság ellen; védje és őrizze a társadalmi tulajdont, jó 
szóval és példával tanítgatva arra, hogy a „mienk” éppen nem a felelőt
lenséget, hanem a közös felelősséget jelenti; legyen tiszta gondolkodásá
ban, beszédjében és magatartásában és fáradozzék a környezet, a köz
élet tisztaságáért is; higgadt kiegyensúlyozottsággal járjon az igazság út
ján, gyakorolja azt az Isten és emberek törvényei szerint (dikaios), sőt 
fáradozzék azért is, hogy az igazságosság mások, a társadalom, a népek, 
az emberiség életében is mind jobban érvényesüljön; bátran vegye fel 
a harcot mindenfajta hazugság ellen, még fejlődő életünk sok szép ered
ményét tagadó, alattomosan bomlasztó hazugságok, rágalmak, rosszindu
latú vádaskodások ellen is.

Legyen a presbiter élete példás az anyagiakban is. Ki járjon elöl a gyü
lekezet, az egyház anyagi gondjainak, terheinek megértő, áldozatos hor
dozásában, ha nem a presbiter? Siralmas a még mindig 20—30 évvel ez
előtti számvetéssel koldus-filléreket perselybe dobó presbiter. De sokkal 
szélesebb távlatokról is szó van itt. Necsak a templomi persely mellett 
legyen a presbiter tisztakezű, hanem mindenhol. Kezéhez nem tapadhat 
csalással vagy mások megkárosításával szerzett pénz; csak az, amiért be
csületes és szorgalmas munkájával megdolgozott; munkamoráljával bi
zonyítsa és emelje magas szintre társadalmunk munka-etikáját, mely 
szerint ki-ki a jól végzett munka arányában részesüljön az anyagi ja
vakban; életével példázván, hogy a megélhetés, a kiegyensúlyozott szép 
élet Istentől rendelt alapja: a munka; mert a munka nélkül élők és meg- 
gazdagodók kenyerét és gazdagságát másoknak kell fáradságos többlet- 
munkával megverejtékezniök. S ha a munka örömében még az is eszé
be jut hogy a munka Isten ajándéka, mely tartalmat, célt is ad minden
napjainak, akkor a modern kollektív munkavégzés legembertelenebbé 
alacsonyítható formájában; a szalag-munkában is arra gondolhat: a mil- 
liószor megismételt kicsi mozdulatot, talán egy szegecske vagy csavarocs- 
ka helyére tevését is „coram Deo” végezhetem — vagyis az emberekért, 
mások javára, örömére és boldogságára. És munkája megtelik örömmel 
és hálával. Hivatássá lesz! Szürke, mindennapi élete pedig „csipetnyi sóvá, 
amely jó ízt tud adni az emberi életnek és megőrzi a világ életét.”

Nem véletlenül esik erős hangsúly a presbiter családi életére is. Az 
egynejűség követelésénél nemcsak a korabeli római birodalomban diva
tos polygámiára lehet gondolnunk, hanem az akkor is aggasztóan ter
jedő válásokra. Mutasson a presbiter jó példát arra, hogy a családi élet — 
mai adottságai, modern formái között is — tükrözheti Isten akaratát és 
realizálhatja Jézus Krisztus bűnbocsátó, megújító, megváltó szeretetét.
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Álljunk meg egy pillanatra a „vendégszerető” (philokszenon) szócská
nál. Kétségtelenül itt arról a szerétéiről van szó, amely szívesen, örömmel 
nyitja meg otthonát, osztja meg asztalát, örömét másokkal. Mégis sza
bad talán nagyobb távlatra is tekintenünk („für die Fremden be- 
sörgt. . . ”, Schlatter: Erláuterungen).- Jó, ha a presbiter arra is gondol, 
hogy mint gyülekezeti, egyházi elöljáró ugyanakkor egy falu vagy város, 
a társadalom, a magyar nép tagja is; végső soron a haza a Magyar Nép- 
köztársaság állampolgára is. S mint ilyennek, jő példát kell mutatnia ar
ra, hogy az igazi hazaszeretet nem csupán szép szavakban csillogó ér
zelem, hanem „tevékeny törődés” is a nép javával (Siskin, a marxista 
etika alapjai); vagyis diakónia. És az állampolgári hűség sem egyszerűen 
engedelmesség — az is — hanem a hit szabadságával, a szeretet elkö- 
telezésével, keresztyén becsületességgel végzett segítése is az állami fel- 
sőbbségnek mind abban a jóban, amivel az'állampolgárok szebb jövő
jét, és előrehaladását munkálja. Mivel pedig a modern demokratikus 
államban kisebb-nagyobb mértékben minden állampolgár részesedik az 
államhatalomból, tehát felelős az állam életének alakulásáért, ezért a mai 
helyes keresztyén állampolgári magatartásba nemcsak az engedelmesség 
és a felsőbbségért való imádság tartozik bele, hanem a közügyekben való 
aktív, felelős részvétel is. A presbiternek állampolgári jogai és feladatai 
gyakorlásával részt kell vállalnia a társadalom és az állam életének ala
kításában, munkálván az állampolgárok testi, lelki javát, a közélet tisz
taságát; politikai felelősségének helyes megélésével, az ország határain 
túl, a világ jó rendjét, békéjét, boldog jövendőjét. Erre egyébként az ET 
is kötelezi a presbitert (II. 11. § hivatkozása az Ünnepi Nyilatkozatra). 
A presbiter mindezzel „realizálhatja” Istent (16. v.) és jócselekedetekben 
gazdag, szép, példás életén, mint templomon kívüli istentiszteleten ke
resztül Isten szeretetének, új világának áldott erői áradhatnak ebbe a vi
lágba!

Legyen a presbiter Isten sáfára 
(9—15. v.)

Pálnak a gyülekezeti elöljárókról, mint Isten sáfárairól írt szavait erő
sen motiválja a krétai gyülekezet akkori sajátos helyzete, vagyis az a 
szituáció, melyben a presbitereknek akkor, ott szolgálniok kellett. Tév- 
tanítók léptek fel a gyülekezetben, akik egyrészt judaista törvényeskedés, 
másrészt gnosztikus hatású rajongó kegyesség hirdetésével bomlasztották 
a gyülekezet rendjét. Pál számára nem vitás, hogy a presbiterek feladata 
az is, hogy „rend behozzák a rendezni valókat” (5. v.). Ez a szempont sa
játos színt ad a presbiter, mint Isten sáfára szolgálatának. Vajon nem 
kellene-e ezekre a szempontokra ma is figyelnünk egyik-másik gyüleke
zetünkben ?

Mert az, hogy a presbiteri szolgálat, mint Isten dolgaival sáfárkodó 
szolgálat valójában el sem képzelhető komoly imádkozó élet nélkül, — 
s itt különösképpen is gondolok a másokért, a gyülekezetért, a lelkipász
torért mondott imádságra (sok presbiter ajkán némulna el a kritizálás, 
vádaskodás lelkész, gyülekezet, egyház ellen, ha szívében több lenne az 
imádság), — el sem képzelhető a Szentírás szorgalmas olvasása, az úr
vacsorával való rendszeres élés nélkül — talán nem, szorul bizonyításra. 
Minden bizonnyal az sem, hogy a presbiternek kell elsősorban jó pél
dát mutatnia a gyülekezeti alkalmak hűséges látogatásában; családtagjai
nak, gyermekeinek a gyülekezet életébe való aktív bekapcsolásában; alig 
van kiábrándítóbb kettősség, ellentmondás, mint presbiteri padba ülve
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a gyülekezet nagy családjának vezetésére vállalkozni, s ugyanakkor övéi
nek hitbeli állapotával mit sem törődni. (Komolyan fel kellene vetni a 
presbiterség lehetőségét ott, ahol még a gyermekek megkonfirmálásával 
sem törődnek s az egyházi szolgálatokat is mellőzik). De itt nemcsak erről 
van szó. Nem egyszerűen arról, hogy a presbiter valóban él Isten igéjé
ből, törődik vele a szó gyönyörűen gazdag jelentése szerint, ragaszkodik 
hozzá, tartja magát mindennapi életével mintegy igazolva, megtámogatva 
azt (antekhomai). Itt minőségileg másról és többről van szó.

Mindenekelőtt arról, hogy a presbiter helyesen, okosan olvassa és hasz
nálja a Szentírást és jól értse benne Isten igéjét; vagyis Istennek a mi 
mai életünkre, kérdéseinkre vonatkozó szavát értse meg. Ha presbitereink 
ismernék azokat a teológiai fáradozásokat, amelyek egyházunkban az 
utóbbi évtizedekben a Szentírást, annak jobb megértésével, krisztocentri- 
kus értelmezésével, existenciális használatával életünk, szolgálatunk kö
zéppontjává, fundamentumává tették, bizonyára lelkészükkel együtt job
ban küzdenének mindenféle ferde, szektás nézet ellen, melyek törvény- 
könyvvé alacsonyítják a Szentírást, vagy rajongó módon feleleteket bö- 
ködnek ki lapjairól, mintha bizony Isten automata módjára adná a re
cepteket életünk problémáira. És ezzel nemcsak a Szentírás, de az egy
ház hitelét is rontják. Aki meg akarja spórolni a Szentírás komoly ta
nulmányozását, újra és újra kérdezését dolgaink és Isten szándékai felől, 
aki elfelejti, hogy Isten a Szentlélektől hitünkben megújult értelmünket, 
józan eszünket is munkába akarja állítani akaratának jobb, igazabb, 
maibb megértéséért, az csupán a Szentírás betűjével fog találkozni és 
nem a Szentírás Urával: Jézus Krisztussal. Az még mindig régi, meg
csontosodott elveihez fog ragaszkodni — hogyan is tudna az új szántás 
új barázdáiba lépni? De Jézus Krisztus úgy fújja el a régit, mint tavaszi 
szél a csökönyös telet! Pál nem véletlenül hangsúlyozza a „tanítás sze
rint való igaz (pistos: bevált, beigazolódott hiteles, kipróbált, megbízha
tó, hű) beszédhez ragaszkodást! (9. v.) Ma presbiternek lenni minőségi
leg többet jelent, mint tisztséget vállalni az egyházban; ma presbiternek 
lenni azt jelenti, mint tanulni, a Szentírásból, jó ige hirdetésekből, a gyü
lekezet korszerű, eleven életéből, szolgálataiból tanulni ezt a gyönyörű 
szakmát. Nemcsak a „mezítlábas papok” , de a melldöngető, Erős várun
kat citáló, ősöket emlegető „mezítlábas presbiterek” ideje is lejárt. És jó, 
hogy lejárt.

Csak az egyház mai teológiáját, szolgálatát, szolgálata irányát jól értő, 
azt örömmel vállaló, az egyház egészével együttgondolkodó és együttlépő, 
mentalitásában, magatartásában megújult és naponta újuló presbiter tud 
inteni, ellenkezőket, ferdelátásúakat meggyőzni (9. v.), vagyis „rendsze
resen részt venni a gyülekezet életének irányításában.” (ET II. 11. §) 
Pál a presbiteri szolgálat legátfogóbb, legmélyebb célját fogalmazza, ami
kor arról ír, hogy az ilyen presbiteri szolgálat nyomán épek (hügiainó =  
— egészséges, felépült, helyreigazított, meggyógyult, romlatlan, igaz) lesz
nek emberek, a gyülekezet tagjai. Valójában itt a diakóniailag struktu
rált gyülekezet legmélyebb, legemberibb szolgálatáról van szó. Szolgá
latról az ember megmentéséért. Talán már nem is a presbiter szolgál itt, 
hanem maga Jézus Krisztus. A DIAKONOSZ.

Hűséges, példás életű munkatársain keresztül.
És Ö sokkal, de sokkal nagyobb, mintsem azt mi sokszor gondolnánk!
Bízhatunk erejében.

Dubovay Géza
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Teológiai doktorunk

K a r n e r  Á g o s t o n  o r s z á g o s  e g y h á z i  
f ő t i t k á r

Karner Ágoston budapest—rákosszentmihályi lelkész, országos főtitkár 
doktorálásával kapcsolatban a következőket terjesztem elő:

Karner Ágoston 1929. május 14-én született Kiskunhalason. Elemi isko
lai tanulmányait Kiskunhalason, középiskolai tanulmányait pedig a kis
kunhalasi Szilády Áron gimnáziumban végezte, ahol 1949-ben érettségi 
vizsgát tett. Teológiai tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Evangé
likus Hittudományi Karán Sopronban kezdte el 1949-ben, s a közben meg
alakult Evangélikus Teológiai Akadémián fejezte be Budapesten, ahol 
1955-ben végszigorlatot tett. 1955. február 6-án avatták lelkésszé, lelkészi 
oklevelet 1955. november 16-án szerzett. Segédlelkészi szolgálatot Solt- 
vadkerten, Bp—Rákospalotán, Kőszegen, Budafokon, Siklóson és Bp—Zug
lóban végzett. 1962. június 12-től a budapest-rákosszentmihályi gyülekezet 
lelkésze, emellett 1967. január 1-től országos főtitkár, 1971. júliusától pe
dig a Gyülekezeti Segély országos előadója. 1951 óta munkatársa az Evan
gélikus Életnek, amelyben több százra tehető cikke és a Lelkipásztorban 
több tanulmánya jelent meg. Békeszolgálata elismeréséül 1973-ben meg
kapta az Országos Béketanács kitüntető jelvényét, az állam és egyhá
zunk közti jó kapcsolat ápolásáért 1974. április 4-én a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének III. 
fokozatával tüntette ki. 1967 óta rendszeresen részt vesz egyházunk kül
ügyi szolgálatában. Többször tartott előadást az NDK és NSZK-beli Gus- 
tav Adolf Werk és Martin Luther Bund különböző konferenciáin.

1973. december 17-én jelentkezett doktorálásra az egyház és társada
lomtudomány szakból. 1974. június 27-én tanári karunk előtt részt vett 
az előzetes konzultáción. Doktori értekezését 1974. június 14-én nyújtotta 
be „A Magyarországi Evangélikus Egyház népességváltozásának vizsgá
lata 1523—1973” címmel. Doktori szigorlatának szóbeli részét 1974. októ
ber 2-án sikeresen megállotta. Doktori értekezését a mai napon nyilvá
nosan megvédelmezte. A vitát követő zárt ülésen a Tanári Kar a dok
tori szigorlat három részét (értekezés, doktori szigorlat és az értekezés 
megvédése) „summa cum laude” minősítéssel elfogadta.

Dr. Selmeczi János
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A Magyarországi Evangélikus Egyház 
népességváltozásának vizsgálata 

152 3-1973
Részletek dr. Karrier Ágoston doktori értekezéséből 

Témaválasztás
Tulajdonképpen kísérletnek szánjuk munkánkat. Kísérletnek, amely 

— véleményünk szerint —, abból adódik, hogy ez a kérdés — egyhá
zunk népesedési változása a magyar társadalom öszefüggésében —, 
mindeddig elhanyagolt területe volt teológiai kutatásainknak. Az is 
tény viszont, hogy a magyar teológiai oktatásban éppen az Evangéli
kus Teológiai Akadémia (akkor még Teológiai Fakultás) volt az első, 
amely felismerte e kérdés időszerűségét és fontosságát s már 1948-ban 
felvette stúdiumai közé a társadalmi kérdések oktatását, dr. Pálfy 
Miklós előadásában. Természetesen ez — és akkor — esetleges volt. Hi
szen a két világháború közti időszak társadalomtudósai nem adhat
tak segítséget a felszabadulás után társadalmi problémáknak a felmé
réséhez. Ugyanakkor, ebben az időszakban, az újjáépítés heroikus kor
szakában, fontosabb volt az élet feltételeinek a biztosítása, mint a tár
sadalom törvényszerűségeinek a definiálása. . .  Pálfy Miklós előadásai 
nem teremtettek — s nem is teremthettek —, valamiféle társadalomtu
dományi „iskolát” teológiai gondolkodásunkban. De nyilvánvalóan, ez 
a próbálkozás is nagymértékben segítette teológiai eszmélkedésünket, 
hogy az új társadalmi és politikai helyzetben egyházunk kereste és meg
találta helyét és szolgálatának irányvonalát.

Határozott továbblépést jelentett etekintetben az az egyházvezetői 
döntés, hogy a Teológiai Akadémián hatodik tanszékként megszerve
zésre került az Egyház- és Társadalomtudományi tanszék. Ez 1968-ban 
történt. Tehát húsz év telt el azóta, hogy az első próbálkozások gyü
mölccsé érlelődtek. Sajnos, ez a hosszú kivárási idő egyben azt is je
lentette, hogy jó néhány fiatal úgy került a lelkészi szolgálatba, hogy 
nem kapott magasszintű oktatást a társadalom és az egyház összefüg
géseire, a társadalom mozgásának és fejlődésének figyelmeztető tör
vényszerűségeire, a társadalomlélektan, a társadalomerkölcs stb. egyház
ra vonatkoztatható hatásáról. Azt állítani viszont, hogy az elmúlt húsz 
esztendő alatt ezekről a kérdésekről az Akadémia tantervében nem 
történt semmi, nagy hiba és a valóság megtagadása lenne. Hiszen az 
egyes tanszékeken, az egyes diszciplínáknak megfelelően és azok keretei 
között mindezek a problémák előkerültek és „beépültek” . De az is 
tény, hogy csak 1968-tól kezdve beszélhetünk etekintetben átgondolt 
oktatásról.

Az igaz, hogy ma már a társadalomtudományt teológiai tanszéken 
oktatjuk, de az is tény, hogy ennél sokkal több ma még nem történt. 
Pedig a társadalmi törvényszerűségek, az egyes társadalmi résztudo
mányágak erőteljesen kérnek „bebocsájtást” teológiai gondolkodásunkba. 
Pontosabban szólva egyházi szolgálatunk külső mibenlétét (struktúráját, 
formáit, módszereit stb.) a társadalom törvényszerűségeinek jó és helyes, 
a legmodernebb kutatása módszerek és elvek alapjában való feltárása
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nélkül nehezen lehet elképzelni. Az „ösztönös”, vagy a „hitre” , a „bel
ső megvilágosodásra” való hagyatkozás könnyen megcsalja és téves kö
vetkeztetések levonására vezetheti a kutatót, jelen esetben a teológust.

Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy e dolgozat 
előtt nem történt semmi egyházunk teológiai munkálkodásában — a té
mával kapcsolatosan. Hiszen témánk megválasztásához, annak gondolat- 
menetének kialakításához nagy segítséget kaptunk az elmúlt két évti-' 
zed sok-sok publikált tanulmányából, cikkből, különböző fórumokon — 
egyházi és világi — elhangzott előadásból, felszólalásból.

A társadalomtudomány legújabb kutatásai, azok törvényszerűségei, 
könyvtárakat megtöltő irodalma, oly szétágazóan és bőven foglalkoznak 
a társadalom fejlődésének, valamint a fejlődéssel együttjáró népesség
változási és népességföldrajzi kérdésekkel — nem is szólva a szociológia 
tudományának az egyes ágairól, a szak- vagy speciálszociológiákról —, 
mindezek figyelembevétele és regisztrálása lehetetlen feladatnak bizo
nyult a számunkra.

Le kellett mondanunk — éppen ezért — a teljességről, s csak az ál
talunk lényegesnek tartott jelenségeket és összefüggéseket vizsgáljuk. 
Tudjuk, az úttörő feladat mindig több hibalehetőséget rejt magában. De 
minden újnak a feltárása új izgalmat és új lehetőségeket is tár a kutató 
elé, nem is beszélve a későbbi kutatóknak nyújtandó olyan megállapítá
sokról, amelyeket lehet bírálni, értékelni.

Mert az egyház tagjaiban és szervezetében a társadalomban él, te
hát amikor a társadalom törvényszerűségeivel foglalkozik, akkor tulaj
donképpen a saját helyét és feladatát kutatja.

Valóban egy ilyen tanulmány, amely a társadalom vagy annak egyik 
csoportjának a helyét kutatja, tulajdonképpen érvényességét tekintve a 
jövőben gondolkodik. A jövő fogja majd igazolni vagy cáfolni, hogy 
azok a tények, amelyeket ma fontosnak tartunk, valóban azok voltak-e 
vagy sem. De ezt a jövőben kihelyezett kockázatot is vállalni kell.

Tisztában vagyunk munkánk gyengéivel is. Nem tudjuk azt nyúj
tani, ami a kutatás elején élt bennünk. A széles ölelés, amelyet a témába 
belefelejtkezve mindjobban átvettünk, soknak és nagyon tágnak bizo
nyult. Talán elég lett volna egy kisebb korszak vizsgálata is, s azon ke
resztül is lehetett volna érzékeltetni — éppen az alaposabb elemzén 
alapján —, hogyan is változik az egyház népessége. S mint cseppben a 
tenger, a nagy egész összes ismérve felismerhető lett volna. De vajon 
elégnek bizonyulna ennyi ebben az izgalmas kérdésben? Hiszen a társa
dalmi struktúrák esetében a „cseppben a tenger” nem ad megoldást. Itt 
alapos elemzést kell végezni, hogy ne maradjunk felszínesek ebben a 
kérdésben.

A téma felvetése

Már az előzőkben is utaltunk arra, hogy egyházunk tudományos 
gondolkodásában mindeddig kevés hely jutott az egyház és a társada
lom kapcsolatára. Pontosabban fogalmazva; az egyháznak és a tudatá
ban fejlődő társadalomnak a kapcsolatára. Ugyanezt a kérdést a társa
dalom oldaláról tekintve így is meg lehet fogalmazni: amennyiben je
lentkezik az egyház, mint társadalmi, valóság, mint társadalmi organi
záció. Vagyis a társadalmi átalakulás mennyiben hat az egyház struktú
rájára, demográfiai mozgására a statisztika által feltárt adatok alapján.
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Néhány alaptételt már itt elöljáróban el kell mondanunk, ami indo
kolttá teszi az ilyen irányú kutatómunkát. Éspedig: a társadalom nagy 
lépésekben történő fejlődése (gazdasági, politikai, kulturális stb. viszony
latban), másrészt a szekularizáció „megjelenése” egyházunkban.

„Nem vitás, hogy a szekularizáció a mi egyházunkban is érezteti 
hatását. . .  A templomlátogatottság a legtöbb helyen még mindig na
gyobb, mint a legtöbb nyugati evangélikus egyházban. Kétségtelen, je
lentős problémát okoz gyülekezeteinkben az iparosodással együtt járó 
elvándorlás. Van néhány olyan gyülekezetünk, amelyekből az utolsó 
10 esztendőben a gyülekezeti tagok 40—50 százaléka vándorolt el váro
sokba. Ugyanakkor ia városba vándorolt, régi gyülekezetükből kiszakadt 
evangélikusok a legtöbb esetben nem kapcsolódnak be új lakóhelyükön 
az egyház életébe. Ezzel összefüggésben kell megemlítenem, hogy az 
Alföld tervszerűen és fokozatosan folyik a tanyavilág felszámolása és 
a tanyákról új központokba került gyülekezeti tagok megtalálása nem 
könnyű feladat lelkészeink számára. Mindezekkel a tényekkel reálisan 
kell számolnunk .. .

Ugyancsak a realitások alapján meg kell szabadulnunk a gyüleke
zeti tagokat illetően a létszám igézetétől. „Nem szabad azt gondolnunk, 
hogy a gyülekezetek értékét a gyülekezeti tagok mennyisége adja meg” 
— mondta D. Káldy Zoltán püspök egyik püspöki jelentésében.

Főpásztori megállapítás — 1968-ból —, egyházunk lélekszámbeli 
változásáról, amely a püspök szerint két okra vezethető vissza. Egyrészt 
a szekularizáció következményére, másrészt a társadalmi struktúrák 
változására. íme máris jeleztük ezzel a püspöki kijelentéssel a népes
ségváltozás összetett és bonyolult tényét. Ismert, de eléggé meg nem 
magyarázott egyházi szóhasználatunk, hogy a népegyházi formából való 
átmenet korszakában élünk. Ma már sok mindent tisztán és világosan 
értékelhetünk — már ami a múltat, s így a népegyházi egyházfogalmun
kat illeti —, de a vonalak meghúzásával már kirajzolódik előttünk a 
holnap egyházának a körvonala is.

Egyházi szolgálatunk külső és belső struktúrájának a megtervezé
séhez elengedhetetlenül szükséges annak a közegnek a pontos és alapos 
ismerete, a közeg törvényszerűségeinek felismerése, amelyben az ige
hirdetés és a szentségek kiszolgáltatása, vagyis az egyház sajátságos 
szolgálata történik. Ez a közeg pedig a magyar társadalom. De ezt — a 
társadalmat — nem lehet valami eszmei „társadalommal” helyettesíteni. 
A társadalom sohasem stabil, hanem mindig mobil képződmény. Ezek 
felismerése óv meg bennünket attól a tévedéstől, hogy valamiféle egy
házi, vagy keresztyén társadalom lehetőségének a kísértésébe essünk. 
Pedig ennek megvannak a maga magyar evangélikus „hagyományai” is.

A magyar társadalom az elmúlt 450 esztendő alatt sokat változott, 
míg eljutott mai felépítéséhez. így természetszerűleg — hiszen az egyház 
mindig benne él a társadalomban, az egyház is változáson ment keresz
tül. Megkövesült egyházfogalomról lehet beszélni, de azt gondolkodá
sunk középpontjává tenni nemcsak oktalanság és maradiság, hanem 
Jézus Krisztus missziói parancsának megtagadása és félreértése is lenne.

Mivel alapfeladatunk a magyarországi evangélikus egyház népese
désváltozásai, ezért foglalkozunk olyan kérdésekkel, amelyek eddig nem 
voltak teológiai kutatásaink tárgya. Gondolunk itt a szociológia, a sta
tisztika, a demográfia alaptételeire, egymásra ható viszonyaira, következ
tetéseire stb. Tesszük ezt pedig azért, mert a későbbiekben, amikor egy
házról beszélünk, akkor nem valami szellemi, lelki közösségre, hanem 
társadalmi valóságra gondolunk. Ez a szemléletmód nem mond ellent
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annak, hogy „az egyház Krisztus teste... egy élő organizmus, amely
ben minden élet és mozgató erő a Fejből, a Krisztusból árad. A gyüle
kezetek és a gyülekezeti tagok Krisztushoz tartoznak, Tőle függnek és 
Neki vannak alárendelve. Öt kell szolgálnia minden tagnak, hiszen övé 
minden hatalom, és Ö az egyházban minden hatalom forrása.” (D. Káldy 
Zoltán: Űj úton, 236. lap.)

A gyülekezetekre sok erőforrás hat. Ezek az elmúlt évszázadokban 
minőségileg és mennyiségileg különbözőek voltak. Egyben azonban meg
egyeztek. Éspedig abban, hogy minden hatás erőteljesen formálta, ala
kította, motiválta az egyes gyülekezetek életét — ' demográfiai szem
pontból is.

A téma megközelítése

Vizsgálódásunk tárgya a magyar társadalomban fellelhető társa
dalmi egység: az evangélikus egyház. Ügy, ahogyan az Egyházi Törvé
nyek szövege mondja: „A  Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangéli
kus Keresztyén Egyház — röviden: a Magyarországi Evangélikus Egy
ház — a Magyarországon élő evangélikusok közössége” .

A közösség és a szervezet fogalmakra helyezzük most a hangsúlyt. 
Hiszen e kettő visz bennünket közelebb — módszert tekintve is — té
mánk megközelítéséhez.

Viszont a népesedés változás kérdésével való foglalkozásunk rend
kívül kitágítja kutatásunk határait. Hiszen mindenekelőtt ismerünk kell 
azt a társadalmat, amelyben az egyházi közösség, az egyház szervezete 
végezte és végzi azt a sajátságos szolgálatot, amelyről Egyházi Törvé
nyeink idézett cikkelyei is szólnak. Elengedhetetlen követelményként ál
lítjuk magunk elé annak szükségességét, hogy egy nem teológiai tudo
mányággal bővebben foglalkozzunk. Ez pedig a szociológia. E tudomány 
alapos megismerése után tudjuk csak megvizsgálni a társadalom törvény- 
szerűségeinek az ismeretében és összefüggésében a népesedéstudomány
nak, a demográfiának a szociológiával — illetve annak egyik kutatási te
rületével, az egyházzal való kapcsolatát. Vagyis: mikor és mennyiben 
alkalmazható a szociológia és a demográfia törvényszerűségei az egyház
ra. Továbbá — természetesen ezek a kérdések a mi esetünkben sokszor 
fedik egymást — igénybe kell vennünk a statisztikának, mint tudomány
nak a gyakorlati eredményeit. Hiszen ezek nélkül nem tudunk eredmény
ről beszélni. És mindezek ismerete mellett hátra van még a legfontosabb 
tennivalónk, ami minden kutatásunk alapjául szolgál: az egyes korszakok 
társadalmának az értékelése, benne az egyházunk helyének és szerepé
nek a felmérése. Vagyis arra a kérdésre keresünk választ, hogy mennyi
ben és mennyire hatottak a társadalmi fejlődésben végbemenő folyama
tok és változások a Magyarországi Evangélikus Egyház demográfiai vál
tozásaira.

Érezzük ennek a széles ölelésű feladatnak a nehézségeit is. Hiszen 
nagy felelősség ezekről a kérdésekről szólni, s állástfoglalni még népes
ségváltozás összefüggésében is. „Nem könnyű időszerű kérdésekről szólni 
anélkül a gyanú nélkül, hogy kívülről felvetődött problémákkal közelí
tünk az alap felé, és nem fordítva. Ezzel kapcsolatban azonban két tény 
megfontolandó. Egyfelől egynémely dologgal kicsit elkéstünk, tehát nem 
marad más hátra, mint hogy utólag válaszolunk teológiailag olyan kérdé
sekre, amelyeket már korábban feltett az élet. A döntő most már csak 
az, hogy lehetőleg helyes választ adjunk. Másfelől van azért jelentősége
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annak is, ha az új élet kristályosodása közben érnek, csiszolódnak azok a 
mondanivalók, amelyek már régiekkel nem pótolhatók. Az idő sürget és 
próbálkozás akkor is fontos, ha korrigálni való van benne. Éppen egy 
ilyen témánál vehetjük észre, hogy mennyire más kérdésben kellene vi
lágosan látnunk, otthonosan mozognunk és fogalmaznunk ahhoz, hogy 
a félreértések zsugorodjanak, logikusan és könnyen érthetően válhassa
nak meggyőzővé az indokolások” — írja Szabó Gyula debreceni lelkész 
egyik értekezésében. (Lelkipásztor, 1960. 722. lap.) Szabó jól érzi és érti 
egyházunk mai feladatait, tájékozódásunk szükségszerűségét, a felmerülő 
új problémák — például a társadalom fejlődésének a hatása az egyház 
népesedésére — megválaszolását, még akkor is, ha később talán meg
állapításainkat bizonyos esetekben korrigálnunk is kell. De ezzel a koc
kázattal minden kutatónak szembe kell néznie és vállalnia kell.

A következő kérdés, amely a módszer vonatkozásában elénk kerül, 
az a tér, földrajzilag behatárolható terület, amelyre nézve vizsgálódásain
kat végezzük. Eddig általánosítva használtuk ezt a fogalmat: egyház. 
Valóban a Magyarországi Evangélikus Egyház a vizsgálódásunk tárgya, 
de ezt — bizonyos szempontból — mégis konkretizálni kell. Hogy miért? 
A régi állami és egyházi statisztikák, népszám; ' 'ások eredményei — a do
log természetéből adódóan, *s nem kevés nacionalista tudattal — Magyar 
Birodalomról beszélnek, beleértve ebbe Erdélyt és Horvátországot is. 
Természetesen ez hamis képet ad — különösképpen is összehasonlítási 
alapként. Mégis kénytelenek vagyunk — legalábbis bizonyos korszakok
ban ezeket az adatokat figyelembe venni. Ezért a következő módszert 
választottuk:

a. 1840-ig csak általánosságban beszélünk egyházunk lélekszámúról — 
éppen a fenti okok miatt. Tehát nem az egyes gyülekezetek lélekszámá- 
ból következtetünk az összlélekszámra.

b. 1840-től kezdődően a visszakövetkeztető módszert választottuk. 
Eszerint a ma meglevő anyagyülekezeteket vettük alapul, azok lélekszám- 
beli alakulását kutattuk — éspedig visszafelé, vajon 1840-től kezdve ezek
nek a ma meglevő anyaegyházközségeknek hogyan alakult a lélekszámúk 
a változó társadalmi körülmények között. Mert alapvető feladatnak nem 
azt tekintjük, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház lélekszámút pró
báljuk visszamenőleg kikutatni, s megközelítő pontossággal dokumentálni 
— mintegy népszámlálást tartva —, hanem az, hogy megvizsgáljuk a 
népességváltozás ismérveit, azok okait próbáljuk feltárni, hatását kiele
mezni.

c. Ugyanehhez a kérdéshez tartozik a földrajzi keretek szűkítése is. 
Csak 14 egyházmegye anyagyülekezeteit vesszük alapul. A Pesti és a 
Budai egyházmegyék gyülekezeteivel nem foglalkozunk. Éspedig azért, 
mert Budapest, mint világváros, az elmúlt évtizedek alatt nagy területi és 
népességi változáson ment keresztül. Ennek felmérése, a lakosságcsere 
nyomonkísérése meghaladja feladatunkat. Egyházunk népességének a fő
városban való elhelyzkedése ma még ismeretlen volumenű.

A társadalom, mint a szociológia tárgya

„Egyáltalán nem várjuk a tudománytól, hogy igazolja Istenhitün
ket . . .  Isten egyedül Jézus Krisztusban, és egyedül hit által ismerhető 
m eg. . .  Istenhitünkkel ellenkezik, hogy a tudományos kutatás hézagai, a 
világ fel nem fedett titkai mögé képzeljük el Istent. Hitünk szerint Isten 
áll a még fel nem fedezett titkok mögött éppen úgy, mint a felismert tör
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vényszerűségek mögött, vagyis az egész világ mögött. Ez .az Istenhitünk 
nem csak felszabadít a tudományos munka értékelésére, hanem meglát
tatja a tudományos munka felelősségét is . . .  A keresztyén embernek ezárt 
nem csak az a feladat, hogy az ember javára végezze a tudományos mun
kát, hanem az is, hogy azokkal fogjon össze, akik az emberiség javára 
viszik előre a tudományt” . (Lelkipásztor, 1967. 21. lap.) Ezért vállalko
zunk most arra, hogy a társadalom tárgyát „világi” tudomány segítségé
vel próbáljuk megragadni.

A szociológia a társadalmi jelenségek összességét vizsgálja, éspedig 
társadalmi meghatározottságával, összefüggéseivel, belső struktúrájával és 
funkcióival együtt. Minden tevékenység tehát, amely a társadalomban 
végbemegy — politikai, gazdasági, kulturális, vagy éppenséggel egyházi 
—, strukturálisan és funkcionálisan az egész társadalom viszonyaiba 
ágyazódik bele. Vagyis minden tevékenység következményeit a társadal
mi viszonyok bonyolult szövevénye határozza meg. Tehát egyik tudo
mány — beleértve a teológiát is —, nem hiányolhatja, éppen szolgálata 
jó  végzése érdekében, hogy döntéseiben és módszerében ne kontrolláltas
sa magát a társadalom egészét érintő kérdésekkel. (A diakóniai teológia 
e tekintetben is a legkorszerűbb teológiai irányzatnak mondható!) A tár
sadalmi gondolkodás pedig mindig arra törekszik, hogy minél „élesebb” 
képet adjon a társadalmi valóságról. A szociológia tárgya tehát a társa
dalom, mint összesség.

Marx mondja, hogy „mihelyt az emberek valamilyen módon egymás
nak dolgoznak, munkájuk társadalmi formát is ölt” . (Marx—Engels Válo
gatott Művei, 23. kötet 74. lap.) Ha tehát az egyes embercsoportokat fi
gyeljük, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy látszólag egy-egy cso
port előre meghatározott célt tűz ki maga elé elvégzendő feladatként, 
mint társadalmi cselekvés célját, minden külső kényszer vagy meghatá
rozottság nélkül. Ugyanakkor azonban a cél elérése érdekében kifejtett 
munka mögött bonyolult lelki funkciók lépnek fel, amelyek ugyancsak 
nem manipuláltak. Ha mármost a társadalmi állapotokat vizsgáljuk, rá
jövünk arra, hogy mind a célt, mind pedig a lelki aspektusokat erőtel
jesen motiválja az egyének csoportjait, valamint az egyének élete mö
gött meghúzódó anyagi és szellemi társadalmi valóság. És most mind
kettőre hangsúlyt szeretnénk tenni: az anyagi és a szellemi objektiváló- 
dásra. Tehát visszacsatolási kapcsolat jön létre. A célt és a motivációt 
nemcsak a társadalmi valóság, hanem a társadalmi cselekvés megvaló
sulása is meghatározza.

A társadalmi csoportok tevékenységét tekintve egyidejű, előző vagy 
jövőbeli társadalmi cselekvési célról vagy alakulásról beszélhetünk. A 
vélt eredmények előtérbe kerülnek az egyes csoportoknál, azt óhajtják, 
akarják, annak elérésének a lehetősége meghatározza cselekvésüket. Ilyen 
értékek lehetnek politikai, jogi, erkölcsi, gazdasági stb. „Az értékek meg
határozzák az emberek választásait és a célokat, melyekért élnek.” (Achim 
Mihu. i. m. 84. lap.)

Viszont fordítva is áll ez a tétel, ugyanis a cél megvalósulásáért küz
dő társadalmi csoport rendszerint többféle eszköz, mód és feltétel között 
választhat. Ezért kell az egyes társadalmi csoportoknak a lehetőségekből 
éppen ezt választania, s ez a választás már nem csak a várható ered
mény ismeretén múlik, hanem a csoport erkölcsi, közösségi, politikai stb. 
felelősségén is.

A társadalomban a társadalmi cselekvésnek több típusával találko
zunk. így: munka, a politikai, nevelési, erkölcsi, vallási stb. tevékenységgel. 
Kapcsolódnak ezek a tevékenységek egymással, vagy legalábbis közülük 
néhány? Kapcsolódnak, mégpedig igen szorosan, de nem véletlenszerűen.
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Egyes tevékenységfajták célúk elérése érdekében társulnak. (Pl. egy üzem 
tevékenységében: a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi tevékenység: val
lási összefüggésben: erkölcsi, politikai, kulturális stb.) Ezek a társulások 
nem véletlenszerűek, mert az egyes társadalmi tevékenységek — sajátsá
gos módon — egymást is befolyásolják, még akkor is, ha azok meghatá
rozott módon függnek is a gazdasági tényezőktől — ahogyan azt a mar
xista szociológia tanítja.

Mivel a társadalmi tevékenységek — bár egy alapból nőnek ki — 
mégis oly sokoldalúak, hogy vizsgálódásuk szükségessé tette az ún. szak
szociológiák kialakulását. Tulajdonképpen három átölelő szakágról be
szélhetünk. Éspedig:

1. a bizonyos társadalmi cselekvések területe (gazdasági, jogi, vallási, 
politikai, erkölcsi stb. terület);

2. az emberek egyéb kérdéseinek vagy állapotainak a szociológiája 
(intézmények, rétegeződés, az integráció, a bűnözés stb.)

3. a társadalom térbeli egységeinek és viszonyainak a szociológiája 
(város, falu stb. szociológiája.) Természetesen ezek a kategóriák csak az 
első pillanatban hatnak merev elhatároló tényezőkké, hiszen ha csak a 
saját területünkről ragadunk ki egy példát, akkor is azonnal megértjük 
e kategóriák belső összefüggését. így ha pl. a vallásszociológiát és a falu
szociológiát állítjuk egymás mellé — bár ismertetésünk szerint két kü
lönböző kategóriába tartoznak —, azonban egy magyar falu szociológiai 
felmérése kapcsán vallási tényezők ható erejéről nem szólni, tévedés len
ne. De ugyanez megfordítva is igaz. Ha valaki vallásszociológiával fog
lalkozik, akkor elengedhetetlenül szükséges a rétegeződés kérdésének a 
felvetése is Az evangélikus egyház népességváltozásának az okait vizs
gálva, hogy valamelyest is megközelítsük a feltárás követelményeit, fog
lalkoznunk kell az egyes korszakok politikai, gazdasági stb. tényezőivel. 
Ez tehát azt jelenti, hogy ezek a kategóriák a vizsgálódás tárgyát tekint
ve megvannak, azonban a tárgyszerűség feltételeinek megfelelően, a tár
sadalmi cselekvés törvényszerűségéből adódóan e fő kategóriák újakat 
..szülnek”, elegyednek, az eredményes megoldáshoz szükséges szintézisek 
jönnek létre. Sőt, a tudomány más területéről is „segítséget” kérnek, vagy 
adnak, s azok eredményeit felhasználják, továbbfejlesztik. (Pl. a történet- 
tudomány sem nélkülözheti a szociológia eredményeit. A társadalom 
múltbeli eseményeit ugyanis nem lehet egy befejezett vagy éppenséggel 
befejezetlen egységnek tekinteni, hanem mint különös társadalmi cselek
vést kell azt vizsgálni és törvényszerűségeit megállapítani.)

A szociológia területen is igaz, hogy „minden kutató fejében hordja 
világnézetét és az ilyen eszmékből összetett nyelvet használja” . (Achim 
Mihu: A szociológiai kutatás ABC-je. 277. lap.) A szociológia művelésé
ben is helyet kap az alany, a kutató személyisége. De az eredmény nem 
függ csak az egyéntől, annak világnézetétől, bár ez meghatározója elmé
letalkotásának. Mégis mindenekelőtt a társadalmi valóságtól van megha
tározva, amely az egyént meghatározza, és amelyeket az egyén tevékeny
ségén keresztül kifejezésre juttat. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy 
a teológiai alapállás meghatározóan hat a kutatóra, ugyanakkor az őt kö
rülvevő társadalmi valóság, a szocializmust építő társadalmi cselekvés, 
döntően hatnak megállapításaira, definícióira.

Demográfia és statisztika

Megállapíthatjuk, hogy „különösen fontos a szociológiai és más társada
lomtudományi ágak együttműködése, amely nem csupán a szociológia
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fejlődését segíti elő, de hozzájárulhat más társadalomtudományok egy- 
egy problémájának a megoldásához is. A már eddig is kibontakozott 
együttműködés . . .  a demográfiával.. . várhatóan fokozódni fog.” (Szo
ciológia, folyóirat, 1973/2. 154. lap.)

A demográfiai elmélet megalkotója Thomas Malthus (1766—1834) an
gol közgazdász volt akinek hatása szinte napjainkig nyomon követhető 
a tudományágon belül.

A mi századunk, a 20. század problémái vetette fel újra azokat a kér
déseket, amelyek a demográfiára irányították a figyelmet. Nem kétséges, 
hogy a népességnövekedés rendkívüli követelmények elé állítja az em
beriséget gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi szempontból egy
aránt. Ez a tudományág igazi valójában most kezdi csak feladatát és „kül
detését” felmérni és megérteni. Minden demográfiai kutatást alapos szo
ciológiai elemzésnek kell megelőznie, mert csak a társadalmi cselekvés 
ismeretéből vonhatunk le következtetéseket a népességváltozás területén 
és összefüggésében is. A demográfia „a népesség számszerűen megragad
ható jelenségeinek kiírásával, elemzésével és alakulásával foglalkozó tu
dománya” , Űj Magyar Lexikon 2. kötete 45. lap, vagyis a demográfia 
a népesség „újratermelődésének” a jelenségeivel és folyamatával, a ván
dorlással, valamint a lakosság struktúrájában és elhelyezkedésében vég
bemenő változásokkal foglalkozik. Tehát olyan tudomány, amely a tár
sadalmi élet egyik aspektusát vizsgálja. Teszi ezt pedig úgy, hogy az egyes 
társadalmi csoport életére jellemző szaporodási, halálozási, a migráció 
által előidézett okokat, az egyes jellemző biológiai és társadalmi kategó
riák szerint (nem, kor, foglalkozás stb.) kutatja.

A demográfiai folyamatok a társadalmi élet szükséges alapjait al
kotják, meghatározzák annak kereteit, lehetőségeit és határait, de még
sem beszélhetünk valamiféle demográfiai determinizmusról. Ez érvényes 
a mi szempontjainkra vonatkoztatva is. Bármilyen végkövetkeztetésre 
is jussunk egyházunk demográfiai kutatásai nyomán, egyházunk lé
lekszámút tekintve, ez csak a „keret”, a tartalom az a bizonyosság, 
amelyet Urunk így hagyott ránk. „én veletek vagyok minden nap a 
világ végezetéig” (Máté 28,20).

Nyilvánvalóan a demográfiai folyamatok sem állandóak. A társa
dalmi változások, a gazdasági és kulturális struktúrákban bekövetkezett 
változások és fejlődések erőteljesen befolyásolják a népességváltozás 
folyamatának a gyorsulását, illetve lelassulását. Ezt éljük át napjaink
ban, amikor az emberiség tudományos és technikai forradalmon megy 
át s ezzel együtt részesévé lesz a demográfiai változásoknak is.

A demográfia adatokkal dolgozik. Az adatokat pedig különböző 
módon szerez be, attól függően, hogy a társadalom mely rétegét vizs
gálja s következtetéseit milyen vonatkozásban akarja általánosítani. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kutatás eredményét előre meg le
het határozni, hiszen éppen az a népességtudomány feladata, hogy a 
konkrétumból kiindulva regisztráljon és törvényszerűségeket hozzon 
létre. Ezért a demográfia egyik igen fontos „segéd” tudománya a sta
tisztika. Nem véletlenül tettük idézőjelbe a segéd szócskát. Ugyanis 
a statisztika önálló tudomány — éspedig napjaink egyik igen gyorsan 
fejlődő és fontosságát tekintve „megbecsült tudománya” . A tudomá
nyos-technikai forradalomban a tényszámok viszonyulásának a felmé
rése elengedhetetlenül szükséges.

Mi a statisztika? Hangosan beszélő tanúja az elmúlt időknek — 
fogalmazhatnánk felületesen. A statisztikai tevékenység több ezer esz
tendőre tekint vissza. Jelentősége állandóan növekszik. A statisztika
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a tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok számát, adatok révén 
történő jellemzését, leírását, törvényszerűségeinek feltárását jelenti. 
Ezért reprezentatív megfigyelésnek is mondjuk. Szűkebb tárgyát te
kintve a jelenségek sokrétűsége és lehetősége számos területre ágaz
ható szét. így beszélhetünk társadalmi, természeti, gazdasági, népes
ségi stb. jellegű statisztikákról. Mi, most a társadalmi jelenségek közül 
a népességstátisztikával foglalkozunk. A statisztikai tevékenység célja 
általában nem csak az, hogy a sokaság tagjainak a számát megálla
pítsa, hanem a sokaságnak bizonyos szempontok — azaz ismérvek — 
szerint való jellemzése és ezek között fennálló összefüggések feltárása. 
A népességstatisztika „a statisztikának az ága, mert a népesség szám
szerűen megragadható jelenségek leírásával és elemzésével foglalkozik'’. 
(Evangélikus Családi Lap, 1899.) Ezen belül is mi a népmozgalmi sta
tisztika területén fogunk mozogni. Ez pedig azt jelenti, hogy az egy
ház lélekszámbeli változását mutatjuk ki az ország lakossága számához 
viszonyítva. Hogy mi minden hat az egyház népmozgalmi változásaira, 
ennek feltárása és bemutatása a tulajdonképpeni feladatunk.

A népességstatisztika kutatói módszere kétféle lehet. Vagy általá
nos népszámlálások által gyűjti be adatait, vagy pedig részletes adat
gyűjtést végez. Ez utóbbi módszer szerint kapott információkkal helyet
tesíthető a teljes körű megfigyelés, ugyanis a ténylegesen megfigyelt, 
az úgynevezett mintasokaságból kapott eredményeket és következteté
seket az egész alapsokaságra nézve is érvényesnek ítélhetjük meg. A 
népszámlálás az egész, lakosság egyidőben való összeírását jelenti. Mi, 
mindkét módszert használjuk, éspedig a következőképpen. A népszám
lálás adataira támaszkodunk, amikor az ország — és 194'B-ig az evan- 
gélikusság lélekszámát is említjük, akkor — népességstatisztika össze
függésében, az előző módszert hívjuk segítségül, viszont mivel csak az 
anyaegyházközségeket s csak 14 egyházmegyére vonatkozólag foglalko
zunk a népesedésváltozással, ezért ezeket, mint mintasokaságot tekint
jük kutatási alapul, amely azonban az egész egyházra, mint alapsoka
ságra nézve is érvényes megállapításokat ad. Bár a statisztika, ebben 
az esetben a népszámlálás nem „mai” produktum, mégis rendszeres 
népszámlálásokról csak a 19. századtól kezdve beszélhetünk. Hazánk
ban a török megszállás megszűnte után végeztek birtokok — s ezzel 
együtt népességösszeírást, de az első átfogó népszámlálás csak II. József 
uralkodása idején volt — nem kis ellenállásba ütközve. Rendszeres 
népszámlálást csak a 19. század utolsó évtizedeitől kezdve tartanak 
hazánkban, a legelsőt 1867-ben, a legutolsó 1970. január 1. állapotokat 
rögzítette.

Egyházunk mindeddig tulajdonképpen nem végzett statisztikai fel
mérést. Bizonyos részmunkák láttak ugyan napvilágot, mint pl. a 
volt Tiszáninneni Egyházkerület egyházközségeinek statisztikai felmé
rése, vagy az egyes gyülekezeti, egyházkerületi, egyetemes, Névtára — 
de ezek legnagyobbrészt az állami Statisztikai Hivatal által az egyház 
rendelkezésére bocsátott adatokra támaszkodnak, s így 'pontosaknak is 
mondható. Viszont éppen azért, mert a népmozgalmi statisztika ku
tatási területe más aspektussal bír, mint az egyházi — leszűkíti annak 
lehetőségét, hogy azt egyházi szempontból értékelni és elemezni tudjuk. 
Dr. Bartha Béla, volt eperjesi jogakadémiai professzor 1890-ben ezt írja 
a statisztika egyházi szükségletéről: „a statisztika a belső vallásosság 
kiderítésével a feltüntetésére képtelen, de nem lehet tagadni, hogy a 
vallások és felekezetek dogmái, az ezekből kifejlődő szokások, szertar
tások és intézmények alakítólag hatnak a népjellemre, a társadalom
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fejlődésére. . .  viszont a társadalmi, éghajlati és természeti viszonyok 
a hitéletet befolyásolják kisebb-nagyobb mértékben — majd így foly
tatja, ,,s ami eddigi saját statisztikai tevékenységünket illeti, az ugyan 
dicséretes úttörőnek, de nagyon kezdetleges s csak a legegyszerűbb 
dolgokra s viszonylatokra nyerünk belőlük olyan — amilyen fölvilá- 
gosítást” . (D. Bartha Béla: Statisztikai tanulmányok a magyar Protes
tantizmusról, 5., 9. lapok.)

Valóban sokkal több az elmúlt nyolcvan esztendőben nem is tör
tént e tekintetben. Éppen ezért nagy horderejűnek és egészen újszerű
nek tartjuk azt a demográfiai felmérést, amelyet 1971-ben végzett egy
házunk. E felmérés bizonyos adati kutatásunk alapjául szolgáltak s bi
zonyos szempontok szerint való feldolgozásuk most kerül először köz
lésre. Azonban ennek a demográfiai felmérésnek a szubjektív oldalát 
is erőteljesen ki kell hangsúlyoznunk. Az adatokat — teljesen kötetle
nül — a gyülekezetek lelkészei szolgáltatták s ez már bizonyos szubjek
tivitást eredményezett. Másrészt olyan objektumot kellett megragadni, 
mint pl. hányán járnak 1—1 vasárnap istentiszteletre, hány egyháztag 
él az úrvacsorával, hány olyan lakos él a gyülekezet területén, aki va
lamiféle kapcsolatot tart az egyházzal stb. Ez rendkívül nagy feladatot 
jelentett a gyülekezeti lelkésznek. Viszont vállalva a szubjektivitás té- 
nyéből adódó tévedéseket és pontatlanságokat, mégis igen hasznos ada
tokat nyertünk ebből a felmérésből. Ugyanis ma már a Magyar Nép- 
köztársaság Alkotmánya minden állampolgár részére biztosítja a sza
bad vallásgyakorlatot és a lelkiismereti szabadságot, ezért az egyes 
népszámlálásoknál — mivel a vallási hovatartozás az egyén ügye — 
nem szerepelnek ezek a kérdések. Ugyanakkor ezeknek az adatok
nak a feldolgozásánál a kutató igen nehéz helyzetbe kerül, hiszen a 
beérkezett adatok teljességének és hitelességének az ellenőrzésére nincs 
meg a lehetőség. Mi lehet tehát a megoldás? Az adatok feldolgozása 
után az összefüggéseket kell megkeresni. Ez pedig elengedhetetlenül 
szükségessé teszi a régebbi adatokkal való összehasonlítás munkáját. 
Viszont az is igaz, hogy számolva az adatok megközelítő helyességé
vel, ez a felmérés már alapul szolgálhat egy esetleg később végzendő 
demográfiai felmérés kiértékeléséhez. És ezt máris eredménynek lehet 
elkönyvelni.

Összegezve az elmondottakat: a társadalmi valóságot és a társa
dalmi cselekvést figyelembe véve, a népesedési mozgás és az evan
gélikus egyház népességének a viszonyát összehasonlítva a statisztikai 
adatokkal s a jobb megértést elősegítő ábrák alkalmazásával kell meg
vizsgálnunk azt a kérdést, hogy vajon megváltozott-e s ha igen, meny
nyiben és miért egyházunk népessége. Erre keresünk a következőkben 
választ.
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Tanulmányok

Az egyház szolgálata és az egyetemes papság. 
Isten szolgája vagyok

Amikor az egyház szolgálatáról beszélünk, nem alkalmi vagy esetleges 
funkció a téma, mintha az egyház létezne szolgálat nélkül is, mi azon
ban munka közben — minősítetten szolgálatában! — vesszük szemügyre 
az egyház valóságát. Nincsen így. S ezt fáradhatatlanul ismételnünk kell, 
amíg végre megtanuljuk magunk s majd ezután eszerint számolnak ve
lünk a „táboron kívül” is. Minden egyházi önmagábanvalóság (aseitas!) 
abszurdum, nemcsak lényegi ellentmondás. Az egyházról — bárhol és 
bármikor! — csak szolgálatban, azaz exisztenciáját jelentő tevékenységében 
beszélhetünk. Nemhiába hirdették eleitől fogva azt az egyedül érvényes 
egyházfogalmát, hogy az egyház Krisztus teste. Nem holtteste. Élő teste, 
s ez a megállapítás több mint „kép” vagy „szerencsés hasonlat” . Nem em
beri módon akarták az apostolok megközelíteni és érzékeltetni Isten or
szágának „egészen más” valóságát. Fordítva! minden test ebben a világ
ban mint tükörkép visszamutat az ősvalóságra. Ezért tudjuk s állítjuk, 
hogy ha bármely test nincsen a permanens működés állapotában, az a 
halál. Ha rosszul működik, az a betegség. Nincsen egyház szolgálat nél
kül. Illetve kórosan megváltozott az egyház, ha nem szolgál, hanem ural
kodik. Az egyháznak az a „természete” , hogy funkcionáljon mégpedig 
minősítetten, azaz rendeltetésének megfelelően: szolgáljon! Tehát mindaz 
a tényező, amit az egyház konstituálóinak nevezünk — az ige és a szent
ségek ! — sohasem magábanvalóak. Az ige mindig hirdetett ige és a szent
ségek mindig a kiosztott szentségek. A Biblia sem könyv számunkra, 
mégcsak nem a „könyvek könyve”, hanem mindig Isten tetteinek tanúsí
tása és proklamálása. Ezért van szükség hírnökökre, követekre, akik hírül 
adják a megbékélés igéjét, akik kiosztják a szentségeket, akik éppen 
azért, mert ők maguk Jézus szeretetének szolgálatából élnek, szeretnek 
és szolgálnak másoknak!

Az egyház Krisztus teste, s ezért életfeltétele az ige. Luther: „weil aber 
christliche Gemeinde ohne Gottes Wort nich sein soll noch kann, fol- 
get. .. dass sie.. . Lehrer und Prediger habén muss, die das Wort íréi
ben!” Jól figyeljük reformátorunk gondolkodásának rendjére. Az ige a 
primér s nem a papság. Az ige alapítja meg az egyházi szolgálatot. Amint 
a szolga alá van vetve gazdájának, úgy van alávetve az egyházi szolgá
lat az igének. Tehát nem valamiféle egyházi hivatal, tisztség vagy fórum 
legitimálja az ige valódiságát és a szentségek isteni erejét. Hiszen így Ró
mában kötnénk ki, ahol a „Tanítói Hivatal” határozza meg, hogy mi is 
Istennek igéje és mi nem. Hol érvényesülhet a bibliában tradált ige, s 
hol kerüli meg vagy előzi meg emberi tanítás. Ez az ún. „római út”, 
amely az egyházi szolgálatot megfosztja „szolgai forrná”- jától, tehát krisz
tusi lényegétől és az egyházi szolgálatot ill. az abban különböző pozí
ciókban hivalkodó embereket úrrá, hatalommá teszi az ige fölött! Róma 
minden tévelygése tanításban és életben innen ered. Bár sűrűn emle
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getik Krisztust, valójában ők, az emberek disponálnak és ugyan a szol
gálat mézédesen csurog ajkukon, valójában hatalomra törnek, az első he
lyet igénylik s nem hajlandóak vállalni a Krisztus gyalázatát, ti. a tény
leges „szolgai” formát annak látszólag hitvány, jelentéktelen, megaláz
ható és kicsúfolható mivoltában. A szolgai forma a kereszt. S az egyházi 
szolgálat glóriája töviskorona!

Luther gyakran rámutatott arra, hogyan helyezi át a helytelen római 
egyházfogalom a súlypontot az ige és szentségek szolgálatáról a szolgá
lattevőkre, ill. a szolgálat birtokosaira. A. szolgálatban álló személyi quali- 
fikációja töretlen láncolatban Krisztustól s az apostoloktól napjainkig 
dönt az ige és szentségek érvényességén, (v. ö. apostoli successio) Róma 
szerint ugyanis „ministri faciunt ministerium verbi”, míg Luther szerint: 
„ministerium verbi íacit ministros, non ministri ministerium verbi!”

Valahányszor Luther felsorolja az egyház ismertető jegyeit, mindig 
előbb említi az igét-szentségeket és azután (!) a hivatalt, amely ezeket 
a kincseket kiosztja. Mert a hitnek nem a szolgálattevőkön, hanem egye
dül Jézus Krisztuson kell nyugodnia! Luther szerint nem arról van szó, 
mintha megszerveződne az egyházi szolgálat vagy lelkészi tisztség s ez 
(!) az általa garantált ige-szentség kiosztásával készítené el az utat Isten
hez. Ez a mindenkori tévelygés forrása. Még ilyen formában sem vezet 
tőlünk út vissza az elveszített és megtagadott Istenhez. Ellenkezőleg! az 
élő Krisztus adja az igéjét és a szentségekben megváltó szeretetét, mint 
saját tulajdonát, amely fölött senki sem rendelkezhet, az egyházi szolgá
latban is Ömaga osztogatja a kiengesztelés és megbékélés ajándékát „so
kaknak” azaz mindenkinek! A hirdetett ige és a kiszolgáltatásra kerülő 
szentségek az emberiséghez az egyházi szolgálat funkciójában kapcso
lódnak. Ennek ugyan bőven van emberi feltétele is, de lényege szerint 
nem emberi birtokállomány, hanem a Jézus Krisztusért hozzánk irgal- 
masan érkező Isten szabad, indokolatlan, ingyenvaló cselekedete.

Gondoljunk a jellegzetesen lutheri tanításra az ún. két birodalomról. 
Az egyházi szolgálat (Predigtamt) az Isten örök ajándékait osztogatja. 
A világi felsőség az emberek földi jólétéről gondoskodik. A kettőt meg 
kell különböztetni egymástól hamis értékelési különbség nélkül! A kü
lönbség egyedül a hit és hitetlenség különbsége. Az ún. „lelki szolgálat” 
nem ad nagyobb szentséget, amint nem kevesebb Isten előtt a konyha
lány munkája vagy a földművelés etc. Luther mindig éllel, maró gúnnyal 
emlegeti a római egyházi szolgálatot a „tökéletesség” rendjeként. Egyéb
ként világosan hangsúlyozza: „non sacerdos, non monarchos, non laicus, 
non denique ullus homo iustus aut sanctus esse potest. . .  séd fidelis 
sacerdos, fidelis monarchos, fidelis laicus, fidelis denique quisque fuerit 
iustus est et salvus érit!”

A fentiekből logikusan következik Luther elszánt harca az egyházi 
szolgálat római szétválasztása ellen: klérus — laikusság. Miközben Luther 
az egyházi szolgálatot a földön mindennél drágábbként magasztalja, 
ugyanakkor élesen ostorozza Róma tévelygését a szolgálatok kettéosz
tása tekintetében. Minden „tisztség”, tehát Istentől kapott mandátum
szolgálat az Isten oldalán álló valóság s nem az ember személyi méltó
ságának kifejezője. Kivétel nélkül Isten jóságát fejezi ki és nem em
berek közti rangsorolást jelent. „Dán allé Christen sein wahrhafftig 
geistlich stands und ist unter yhn kein unterscheyd, denn des ampts hal
ben alléin!” (Luther) Tehát a római kettéosztás — szektásság ill. mint 
„werckgescheft” megbontja az egyház egységét (!). Ezzel természetesen 
Isten dicsőségét is kisebbíti. Az egyházi szolgálat mindenestül Isten dol
ga. Így van ez a fejedelmeknél is, akik csak emberek előtt (coram homi-
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nibus) és a reábízott tisztségben-szolgálatban különböznek másoktól. Kü
lönben mint ember, János vagy Márton .. . „die zwey weit unterscheiden 
muss, Ampt und person . . (Luther) Az egyházi szolgálatban álló nem 
úr a gyülekezet fölött! „was sind denn die priester und Bischoffe? yhr 
regiment ist nicht eyn uberkeytt odder gewallt sondern ein dienst und 
ampt” (Luther) Az egyház szolgálata valóban szolgálat a szó szoros ér
telmében !

Ezért harcolt oly keményen reformátorunk a római absolutio-kiszol- 
gáltatás gyakorlata ellen. A pápa nem rendelkezhetik az egyház kincse, 
a bűnbocsánat kiosztását illetően. A bűnbocsánat az Egyház Urának ha
talmában van. S az egyházi szolgálat esetén arról van szó, hogy a Krisz
tusban levő bűnbocsánat hirdettessék. („Papa non potest remittere ullam 
culpam nisi declarandó et approbando remissam a Deo!”) Luther számá
ra az egyházi szolgálat tulajdonképpen Isten jelenlétének egyik módja, 
ahol és amikor maga Isten szolgál közöttünk és nékünk igéjében és szent
ségeiben. Titokzatos „cooperatio” ez Isten az ember között. Amíg ez a 
világkorszak tart, nem találkozhatunk Istennel szemtől-szembe, csak 
„lárváé” útján. Tehát az ember kinyitja ajkát, de az Egyház Ura szól. 
A gyülekezet emberi hangokat hall, nem mennyei szózatot, mégis egye
dül az Isten működik és dolgozik hatékonyan kegyelme eszközeivel. Az 
ember, bárki is legyen az egyházi szolgálatban álló! — sohasem „con- 
creator” , -hanem csak „cooperator” . Ezért igazolhatatlan a klérus fennállá
sa isteni jogon. Luther ezen a vonalon az ún. „egyetemes papság” taní
tásával határolódott el véglegesen Rómától!

Mint minden harca, úgy ez is, két szakaszon folyt. Szükségképpen 
el kellett határolnia magát a rajongók táborától is. A gyülekezetben 
mindenki „pap” , akik egyformán a keresztségben (!) Krisztus elhívását 
és elküldését nyerték el a „lelki kormányzás” végzésére. De egyidejűleg, 
ugyanabban a gyülekezetben nem gyakorolhatja mindenki papi funk
cióját. Szükség van a rendre! Isten a rend Istene s ezért az Ö népének 
élete és szolgálata rendezett kell hogy legyen. Már az apostoli korban 
küzdeni kellett a rajongók ellen, akik bár más indítékból, de ugyanúgy 
mint Róma, megalkotja a „kiválasztott”, a „beavatott”, a „tökéletes” ke
resztyének rendjét és Isten dicsőségét alaposan megtépázva ugyanúgy 
„werckgescheft” -ét művelnek és nem „glaubensgescheft” -et. Az ember
ben sem objektív, sem szubjektív okok vagy tényezők nem döntik el az 
egyházi szolgálat mibenlétét. Isten kegyelméről van kizárólag szó, amely 
működik s amelyben bízhatunk (hit!). Persze a rajongók is ügyesen csa
vargatják érveiket, mint a pápák, egyformán hatalmukat s kiváltságai
kat féltve. Hiszen mindkét táborban irtóznak a „szolgai forma” vállalá
sától, egyenesen törnek a magasba s nem akarják észrevenni, hogy ott 
fent csak „festett ég” van, az igazi, Istennek országa itt van a földön, a 
mélyben. A pápa csak a Pétertől számított apostoli szukcessziót ismeri 
el kézrátétel formájában nemzedékről nemzedékre. A rajongók pedig a 
Szentlélek belső és közvetlen elhívásáról beszélnek. Reformátorunk szá
mára ez elfogadhatatlan érvelés. Hiszen a Szentlélek mindig (!) külső 
eszközökön át munkálkodik. A „vocatio interna” pecsétje a „vocatio ex- 
terna” . A Szentlélek elhívása a gyülekezet elhívásában történik, („dán 
weyl wir allé gleich priester sein, muss sich niemant selb erfur thun 
und sich unterwinden, an unser bewilligen und erwelen das zuthun, des 
wir allé gleychen gealt habén . . . ! ”)

Summázva a kettős fronton szükségessé vált tisztázást, Róma felé el
határolást jelent a reformátori szilárd tétel: ordinare non est consecrare! 
— viszont a rajongók tábora felé untig elég a számukra vörös posztót
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jelentő kijelentés: vocatio és ordinatio cserekifejezés, mert egymástól 
elválaszthatatlan, hiszen a Szentlélek „külső” csatornákon, eszközökön át 
dolgozik! Az egyházban tehát az igehirdetői szolgálatra való elhívás és 
kibocsátás nem különíti el az illető egyháztagokat a többiektől, se nem 
jelent föléjük rendelést senkivel szemben sem, csupán a szolgálat helyét 
szabja meg a vocatio és ordinatio. A gyülekezetben-egyházban senki sin
csen, akit a keresztsége ne ordinálna szolgálatra, azaz arra, hogy szánja 
oda önmagát, minden tagját Jézus Krisztus szolgáljaként legalább olyan 
következetesen és tudatosan, ahogy odaszánta magát korábban az ördög 
szolgálatára. Olv. a római levél 6. fejezetét!

Az ún. „egyetemes papság” elve abból fakadó felismerés és refor- 
mátori tanítás, hogy a keresztség mint a Krisztus-Testbe való beikta
tás, beplántálás részvételt jelent a Fő szüntelen tartó szolgálatában (par- 
ticipatio) és ezért küldetést is kifejez együtemben és elkötelezően min
den „tag” részére (ordinatio). Egészen nyilvánvaló, hogy ez gyakorlatilag 
Krisztusról való tanúságtételt jelenti a vigasztalás, a bátorítás, a szeretet 
szolgálatában, hiszen győzelmet s ezzel kapcsolatosan szabadulást hir
det a reménytelen és értelmetlen lét, a megmagyarázhatatlan szenvedés, 
s a kikerülhetetlen halál hatalmából. Itt a szó és magatartás tanúság
tétele összefonódik a keresztyén exisztenciában. S amint az ige Jézus
nak egyetemes, feltételhez nem kötött szeretetét hirdeti és osztja, úgy a 
keresztyén embernek „egyetemes papi szolgálata” átfogja a felebarát tel
jes életét mindenféle hamis „testi” és „lelki” megkülönböztetés nélkül. 
Hiszen az ilyen megkülönböztetés az inkarnáció óta korszerűtlen és tilos, 
így árad a gyülekezet (egyház funkcionáló tagjain át) világunkba Jézus 
Krisztusnak szaba'dítása és új életet teremtő ereje! egyszerűen nem lehet 
meghúzni a határt a liturgia és manifesztáció, theológia és kibernetika, 
pásztorálás és misszió, evangelizáció és diakónia között, mert valójában 
minden vagy együtt van s akkor minden vonatkozásában diakónia, vagy 
fragmentálódik s elvész a létjogosultság, („miért foglalja a földet is 
hiába?”) Ezért nem leszűkítés vagy egyszerűen ma érvényes, divatos fo
galmazás, hanem az alap és a teljesség az egyház szolgálatát gyülekeze
ten belül és az ún. világban (soha nem húzható meg a határ) megbízha
tóan, néha egybeesnek, néha felcserélődnek, néha elrejtettek!) úgy szá- 
montartani és átélni, kifejezni és megvalósítani, mint Jézus Krisztus sze
retetszolgálatában való exisztenciálást s ennek realizálását, a diakóniát!

Isten szolgája vagyok!
Ez antiklerikális vallomás. Nem vagyok emberek fölé helyezve, nem 

vagyok kiszakítva és elkülönítve a világtól. Pontosan a szolidaritás ki
fejeződése ez. Együtt munkálkodhatok a szeretet hatalmában Jézussal 
vállalva magamra idegen bánatot, szégyent, félelmet, magányt, bűnt és 
halált. Mint a só eltűnve az emberiség mindennapi életében. Mint a 
gyertya, eszem ágába sem jut magam mentése. Mint akit Jézus Krisztus 
szeretete szorongat.. .!

Ez az IJrral váló dicsekedés mondata. Csak önmagam megalázása 
árán dicsekedhetek az Ürral. Nincs hamis glória és életszentség. Jézus 
nélkül egyszerűen semmi sem vagyok. Egyetlen státus-szimbólumom a 
kereszt. Önmagam vége s az Ő kezdete. Itt nincs mód rajongásra, el
különülésre. Az ó-ember nem csempésződik vissza a megtért hívőnek 
ünneplő ruhájában. Naponta könyörtelen harc folyik ezért.

Ez a megállapítás a keresztyén ember életprogramja. Szolgál az Úr, 
szolgáljon mindaz, aki Hozzá tartozik. Ezért a reverenda csupán szolgá
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lati ruha és nem státus-szimbólum. Sokkal inkább a „kötény”, amivel 
körülkötötte magát az Űr, amikor példát adott mindnyájunknak. Vajon 
ábrázolták-e már Jézus Krisztust művészek valaha is így? tán a legmo
dernebb oltárkép lenne: a szolgáló Jézus s ezért Vele a szolgáló egyház 
s ebben a nagyszerű közösségben én is itt lehetek mint Isten szolgája!

Bálikó Zoltán

19. zsoltár
1 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Az egek hirdetik Isten dicsőségét 
kezének munkájáról beszél a mennybolt,

3 Nappal a nappalnak adja át a szót, 
éjjel az éjjelnek adja tudtul.

4 Nincs szó és nincs beszéd, 
hangjuk sem hallatszik,

5 mégis eljut hangjuk az egész földre, 
szavuk a világ végéig.
Sátrat készített a napnak,

6 amely mint vőlegény jön ki szobájából, 
örül, mint egy hős,
hogy futhat pályáján.

7 Elindul az ég egyik szélétől, 
átível a másik széléig,
nincs rejtve melege elől semmi.

8 Az ŰR törvénye tökéletes, 
felüdíti a lelket.
Az ŰR intő szava határozott, 
bölccsé teszi az együgyűt.

9 Az ŰR rendelkezései helyesek, 
megörvendeztetik a szívet.
Az ŰR parancsolata világos, 
ragyogóvá teszi a szemet.

10 Az ŰR félelme tiszta, 
megmarad örökké.
Az ŰR döntései igazak, 
mindenben igazságosak,

11 kívánatosabbak az aranynál, 
sok színaranynál is, 
édesebbek a méznél,
a csurgatott méznél is.
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A zsoltár világosan két részre oszlik: 1—7. v. himnusz, amely a ter
mészetben Istent dicséri. 8—15. v. Dicsérő ének a Tóráról. A két rész 
közt annyira feltűnő a különbség, hogy nincs szükség semmi indoklásra. 
Az is világos első látásra, hogy az első költemény nagyon régi, a má
sodik pedig késői zsoltár. Mégsem járnánk el helyesen, ha elszakítanánk 
egymástól a kettőt. Nemcsak a Palesztinái kánon, hanem az alexandriai 
is egy zsoltárnak tekinti. A tradíció tehát összekapcsolta a két himnuszt, 
azért a részletes vizsgálat után azzal a kérdéssel is foglalkoznunk kell, 
hogy mi az oka és mi a jelentősége ennek az összekapcsolásnak. Műfaj 
tekintetében mind a kettő azonos: himnusz. Azt a közös vonást is előre 
megállapíthatjuk, hogy mind a kettő istentiszteleti ének. A zsoltár két 
része külön-külön is két-két szakaszra tagolódik. így az egész 19. zsoltár 
felosztása a következő: 1. v. felirat. 2—5. v. himnusz a Napról. 8—11. v. 
a Tóra dicsérete. 12—15. v. fohászkodás.

A zsoltár felirata: mizmór lödávid. A  mizmór jelentése ének, zsoltár. 
Csak a zsoltárok feliratában szereplő kifejezés (57-szer). Vannak, akik a 
zámar =  „szőlőt metszeni” igéből származtatják, és átvitt értelemben a 
húros hangszer pengetésére vonatkoztatják. Sokkal nagyobb a valószí
nűsége annak, hogy az akkád „zamáru”  rokon kifejezéséről van szó. Ez 
azt jelenti: énekelni. Ez az ige az ŐSZ-ben is előfordul: „énekelni, ját
szani, dicsérni” értelemben.

A másik szóban sok vitára adott alkalmat az 1. Voltak, akik szerint az 
egyszerűen egy bizonyos gyűjteményhez való tartozásra utal, jelen eset
ben arra, hogy a zsoltár az ún. Dávid-zsoltárok gyűjteményébe való. Erre 
az adott lehetőséget, hogy pl. a raszsamra-i agyagtáblákon talált textu
sok felirataiban ugyanilyen jellegű jelölések vannak. Sokkal valószínűbb 
azonban az, amire kezdettől fogva gondoltak az exegéták, hogy itt, és 
hasonló helyeken ún. lámed auctoris-ról van szó. Ennek a prefixumnak 
az a jelentése: a zsoltár Dávidtól való. Ezt természetesen alátámasztja a 
Dávidról szóló hagyomány is. — Lamönaccéah =  utasítás a karmester
nek. Ez a megjelölés a zsoltárok könyvében 55-ször fordul elő és ezen
kívül még Hab 3,19-ben. Ennél a zsoltárnál az utasítás valószínűleg azt 
jelenti, hogy a Dávid-zsoltároknak lehetett egy sajátos előadásmódja, 
amelyet az énekkar vezetőjének figyelembe kellett vennie.

2—5. v. Amit a természet hirdet.
A himnusz azzal kezdődik, hogy a természet valamit hirdet (nágad 

hifii), valamiről beszél (száfar piel) Istennek a dicsőségéről. A két ige a 
gyülekezetben használatos, arra a tevékenységre vonatkozik, amellyel
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12 Szolgádat is figyelmeztetik:
ha megtartja azokat, jutalma bőséges.

13 A tévedéseket ki veheti észre?
Titkos bűnök miatt ne büntess meg!

14 A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, 
ne uralkodjék rajtam.
Akkor feddhetetlen maradok, 
sok bűntől mentesen.

15 Fogadd kedvesen szájam mondásait 
és szívem gondolatait,
Uram, kősziklám és megváltóm!



Isten törvényét, akaratát, róla való ismeretet közzétesznek, ill. valamit 
róla elmondanak, pl. elmondják azt, hogy miket cselekedett. A ráqija koz
mológiai fogalom, az ókori világképben egy szilárd boltozat, amely a 
mennyei óceánt tartja a föld fölött (1 Móz 1,6 kk Ezék 1,22 Zsolt 150,1). 
A másik kifejezés sámajim ebben az összefüggésben szinonima, más he
lyeken pl. 1 Móz 1,1 Isten láthatatlan világát is jelentheti.

A zsoltár 2. v. azt mondja el, amit a teológiában egyetemes kinyilat
koztatásnak nevezünk. A kozmosz-ban Isten dicsősége nyilvánul meg, 
a világmindenség arról tanúskodik, hogy Isten teremtő Isten. Ezt a zsol
tár egyszerűen úgy érti, hogy a mű tanúskodik alkotójáról: amikor az 
ember csodálattal szemléli az előtte kitárulkozó világmindenséget, át- 
érzi és csodálja annak az Istennek nagyságát, dicsőségét, aki mindezt 
alkotta. Ebben a mondatban benne van az ókori ember világképe, de 
kitűnik belőle az is, hogy ezt olyasvalaki mondja, aki hisz Istenben. Ez 
az az alapállás, amelyből érthetővé válnak ezek a kijelentések. A 3. v. 
úgy folytatja tovább ezt, hogy egy költői képpel kijelenti: ennek a ki
nyilatkoztatásnak nincs vége, ez állandóan folytatódik, nappalokon és 
éjszakákon keresztül.

Itt két új igével fejezi a természetnek ezt a „beszédét” . Az egyik a 
nábác hifilje, ami az extatikus, túláradó, sokszor érthetetlen beszédet 
jelenti, a másik a háváh arám ige ugyancsak azt jelenti: tudatni, tudtul 
adni (főleg Jób könyvében szerepel). Figyelnünk kell arra is, amivel en
nek a kinyilatkoztatásnak a tartalmát jelöli a zsoltár. Az egyik szó ’ómer 
azt jelenti: mondás, „ige” . A másik szó: dacat alap jelentésében: ismeret, 
tudás, tudomány. Ezek a teológiai kifejezések is azt mutatják, hogy a 
zsoltár azt közli, hogy amit a kozmosz „mond” annak teológiai értelme 
van, kinyilatkoztatás Istenről.

Ennek a kinyilatkoztatásnak a jellegére mutat rá 4—5 á. Az itt sze
replő kifejezéseket a következőképpen kell értenünk: nem olyan közlés 
ez Istenről, amit szavakba lehetne foglalni, és amit hallani lehetne. Ez 
a kinyilatkoztatás úgy éri el az embert, hogy a kozmosz szemlélete köz
ben megragadja és hatalmába keríti. Egyszerre csak valahogyan meglátja 
mindenben Isten művét és műveiben dicsőségét. Ez a kinyilatkoztatás 
bármennyire távol áll az emberi szavakkal kifejezhető közléstől, mégis 
eljut az egész világra. Vannak exegéták, akik a 4. v. alapján azt gondol
ják, hogy itt valami „ember-fölötti” kinyilatkoztatásról van szó és ezzel 
azt akarják bizonyítani, hogy az egyetemes kinyilatkoztatás felfoghatat
lan az ember számára. Ezt azonban a zsoltár egyáltalán nem mondjá. 
Itt csupán az áll, hogy ez a kinyilatkoztatás nem szavakból és hangok
ból áll. De azért nyilván érthető az ember számára, mert általa felfe
dezi Isten alkotását és azokban Isten dicsőségét. Az egyetemes kinyilat
koztatás problémája nem abban van, hogy érthetetlen lenne, hanem ab
ban, hogy azt nem minden ember fogadja el Isten kinyilatkoztatásának.

5b—7. Himnusz a napról.
A zsoltárnak ez a szakasza tartalmilag kapcsolódik az előzőhöz, for

mailag azonban felismerhető, hogy 5/b-vel összefüggés nélkül egy új 
szakasz kezdődik. Van olyan vélemény, hogy 5/a és 5/b közül hiányzik 
egy mondat. E szerint az itt szereplő báhem többes harmadik személyű 
szuffixuma ennek a hiányzó mondatnak valamelyik szavára vonatkozik. 
Jelenlegi összefüggésében azonban a hassámajim-ra kell vonatkoztat
nunk és úgy értenünk, hogy Isten a -nap helyét az égen jelölte ki. Ezzel 
természetesen a hagyományt követjük, amely az eredetileg önálló Nap- 
Himnuszt beleillesztette ebbe az összefüggésbe.
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Ebben a szakaszban nagyon ősi képzetek jutnak kifejezésre, amelyek 
természetesen megtalálhatók a mezopotámiai és egyiptomi vallásban is. 
De éppen arra kell figyelnünk, hogy ennek a költeménynek a zsoltárba- 
vétele megszünteti a naphimnusz mítosz jellegét. A zsoltár összefüggésé
ben a Napról szóló költemény az előbb mondottak illusztrációjává lesz 
és a Nap maga itt már nem isten, hanem egy „az Isten kezének művei” 
közül. Ez a folyamat az ÖSZ-ben ismeretes vö. 1 Móz 1.

Természetesen formailag megmaradt az ősi naphimnusz ókori világ
képe és megmaradtak a kifejezései is. A nap reggeltől estig végigfutja 
az égen kijelölt pályáját. Isten adott neki sátrat, amelyben az éjszakát 
eltöltheti. A két kép a vőlegényről (amit esetleg lehet új házas-nak is 
gondolni) és a hősről, a Nap dicsőséges ragyogását, káprázatos pompáját 
és erejét juttatja kifejezésre. A 7. v. utolsó mondata a Nap hatalmára 
utal: mindenhová elér világossága és melege.

Ez a Nap-himnusz úgy kapcsolódik az előző szakaszhoz, hogy a Nap 
káprázatos pompájáról és szépségéről szól és ezzel ismét Isten dicsőségét 
juttatja kifejezésre. A Nap fényessége, pompája és ereje nem a nap ha
talmát, hanem Isten csodálatos fenségét és „kezeinek alkotását” hirdeti.

A zsoltárnak ez az első fele az eddig elmondottakon kívül egyúttal 
kifejezésre juttatja az Istenben hivő ember pozitív viszonyát a természet
hez. Az ÓSZ-től különben is idegen az a szemlélet, amely bizonyos val
lásokban, többek között már a korai keresztyénségben is jelentkezett: 
hogy ti. egy bizonyos kegyesség képviselői visszavonultak a világtól és 
teljességgel csak a „lelki” világban keresték Istent. Ettől a zsoltártól az is 
idegen, ami a felvilágosodás ellenhatásaként jelentkezett a keresztyén
ségben, abban a pietista felfogásban, amely a világmindenséget kutató 
tudományt, mint az emberi hitetlenség megnyilvánulását, megvetette. 
(Ugyanez a szemlélet jelentkezett már a középkor végén a római egy
házban). A 19. zsoltárnak ebből az első szakaszából inkább az az indítás 
érződik, hogy hálásaknak kell lennünk minden olyan emberi fáradozá
sért, amely a természet csodáit kutatja, mert minél többet ismert meg az 
ember ezekből, annál nagyobbnak látja a hivő ember Isten dicsőségét.

8—11. v. A Tóra dicsérete.
A  zsoltár harmadik szakaszának megértéséhez feltétlenül először azt 

kell tisztáznunk, hogy mi az a tóráh. A zsoltár ezen részének korából kö
vetkezik, hogy itt már semmiképpen nem csak egy elvont teológiai fo
galomról esik szó. A Tóra az Isten akaratát közlő lezárt tudósítás. Saj
nos a legrégebbi görög fordítások, velük együtt az ÜSZ is nomosz-nak 
fordítják és így lett a mi nyelvünkben is „törvény” . Talán sokkal jobb 
volna egészen általánosan Isten igéjének mondani ugyanabban az érte
lemben, ahogy ma meghatározzuk a Szentírás tartalmát.

A zsoltárnak ez a szakasza a következő párhuzamos kifejezésekkel 
magyarázza a „Tóra” jelentését. 1 cédát — bizonyság, intés, intő szó. 
2. piqqúdim — rendelkezések, 3. micváh — parancs, parancsolat. 4. 
mispátím — döntések, törvények, szabályok, utasítások. — A 10. v. első 
felében problémát okoz, hogy ebbe a sorba belekerült a j ir’áh — félelem, 
tisztelet szó is. A BHK kritikai apparátusában is szerepel az a javaslat, 
amely sok kommentárban megtalálható, hogy ehelyett a szó helyett az 
i’mráh — mondás, ige javítást kellene alkalmazni. Bizonyos, hogy ez len
ne a logikus. De ez nagyon erős korrekció volna, ráadásul a mi mai 
logikánk indokolja, pedig az is lehetséges, hogy az ókori gondolkozásban



természetesen szerepelhet egy ilyen sorozatban az is, ami a tórának a 
hatását fejezi ki.

A párhuzamos kifejezések csak úgy, mint maga a tóráh status con- 
structusban áll és a JHVH istennévhez kapcsolódik. Ebben tehát Isten in
tése, rendelkezései, parancsolatai, döntései vannak, amelyek istenfélelmet, 
Isten igaz tiszteletét támasztják az emberben. A Tóra tehát Isten kinyi
latkoztatása, mégpedig olyan kinyilatkoztatás, amely szavakban, paran
csokban, rendelkezésekben, utasításokban jut kifejezésre. Ezt tehát nem
csak megérezni, felfogni lehet, hanem meg is lehet hallani és vele kap
csolatban állást kell foglalni.

A Tóráról szóló szakasz a Tóra lelkes dicsérete. Válogatott jelzőknek 
egész sorával juttatja kifejezésre a zsoltáríró azt, hogy milyen gyönyörű
séget jelent számára a Tóra. A kifejezésekben valami mérhetetlen nagy 
elragadtatás, lelkesedés és szeretet tükröződik. Ezek a sorok arról tesz
nek tanúságot, hogy aki írta, annak egész életét betöltötte és áthatotta Is
ten igéje. Érdemes az egyes kifejezéseket közelebbről szemügyre venni.

A Tóra tökéletes, hibátlan, meg van arra az ereje, hogy az embert 
megváltoztassa (8a). Az itt szereplő mösíbat nefes szószerint azt jelenti 
..megfordítja” , megtéríti, megváltoztatja a lelket, azaz az embert. Van en
nek a kifejezésnek egy olyan értelmezése is, hogy felüdít. Ez áll az új 
magyar fordítás szövegében is.

A másik jelző, amit használ Isten igéjéről, mint intő szóról, az, hogy 
ne’emán. Ennek alapjelentése az, hogy szilárd, biztos, olyan, amire lehet 
építeni, de azt is jelenti határozott, egyértelmű. A 8b abban látja Isten 
igéjének határozottságát, hogy az világos útmutatást ad és még a leg
egyszerűbb embert is (a pötí együgyűt, primitívet jelent) „bölccsé teszi” , 
azaz kioktatja arra, hogy mit kell cselekednie.

A következő jelző, amit mond: jásár — egyenes, becsületes, helyes. 
Ezt Isten rendelkezéseiről mondja. Ezzel kifejezésre juttatja azt a belső 
egyetértést, amelyet Isten igéje létrehoz Isten és az ember között. Ez a 
mondat (9a) azt fejezi ki, hogy az ember képes arra, hogy nemcsak he
lyesnek tartsa Isten rendelkezéseit, hanem még örüljön is azoknak és 
örömmel teljesítse őket.

A 9b vers arról beszél, hogy az Isten parancsolatai világos látást ad
nak az embernek. Ezt valószínűleg úgy kell érteni, ahogyan más össze
függésben szó esik arról, hogy Isten igéje olyan, mint a lámpás, amely 
megvilágítja az utat (Zsolt 119,105). Ezért nevezi tisztának a világos ér
telmében (báráh).

A már említett, kritikus 10. v. Isten igéjéről vagy annak a hatásáról 
mondja azt, hogy örökké megmarad. Itt a „tiszta” szónak egy másik vál
tozata szerepel, amely elsősorban kultuszi tisztaságot szokott jelenteni.

A 10b v. Istennek arról az igéjéről szól, amelyet teológiai értelemben 
is törvénynek szoktunk mondani. Erről azt mondja, hogy igaz, azaz az 
igazságnak megfelelő, meg lehet benne bízni, nem fondorlatos. Hozzátesz 
még egy jelzőt: cádöqú jahdáv — ezt szószerint így kellene fordítanunk: 
egyszersmimt igazságosak ti. a törvények. Így kerül egymás mellé az a két 
kifejezés, amely a prófátáknál döntő jelentőségű: a mispát és a cödáqáh.

A  11. v. a Tórának mindenek fölött való értékét akarja kifejezni. 
Egyrészt azzal, hogy mindenféle aranynál értékesebbnek tartja, de nem 
elvont értelemben, hanem érdekes módon annak kifejezésével, amilyen 
hatással az az emberre van. Azt mondja, hogy az Isten igéje olyan kincs, 
ami után jobban vágyódik az ember, mint a legtisztább arany után. A 
vers második fele pedig költői képpel a Tóra „ízéről” beszél. Azt mond
ja, hogy „élvezetesebb” , „ízesebb” annál, amit az ókori ember a legíze- 
sebbnek tartott, a tiszta méznél.
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12—15. v. a fohászkodás.
A Tóra dicséretéhez még egy imádság csatlakozik. Ez az imádság az 

ókori keleti imádságokhoz hasonlóan vallástétellel kezdődik. Ez a val
lástétel hűségnyilatkozatnak is felfogható. Személyes nyilatkozat ez, a 
zsoltár írója Isten szolgájának vallja magát és arról tesz bizonyságot, 
hogy komolyan veszi a Tóra figyelmeztetését, azt, hogy az megtartani 
való. Itt sámar igét a legtágabb értelemben kell venni: vigyáz rá, megőrzi, 
magánál tartja, megtartja és teljesíti. Arról tesz tanúságot a zsoltáriró, 
hogy ebben a megtartásban nagy jutalom van. Túl kevés lenne arra gon
dolni, hogy itt a zsoltáríró azt mondja: érdemes megtartani a Tórát, mert 
aki engedelmeskedik Istennek, azt Isten megjutalmazza. Ez a mondat 
ennél többet mond, azt, hogy magában a Tórához való ragaszkodásban 
van a jutalom. Ez az, ami a Tóra mindenek fölött való dicséretére in
dította a zsoltár íróját.

Ezek után- egészen váratlanul hat a 13. v.-ben elhangzó könyörgés. 
A sögi’áh azt jelenti — tévedés, eltévelyedés. A nisztárót tkp. azt jelenti 
„elrejtett dolgok”, az előbbi kifejezéssel párhuzamosan azonban olyan té
vedéseket vagy bűnöket jelent, amelyeket az ember nem lát. Azt is je
lentheti: olyan dolgok, bűnök, amelyekben nem látok tisztán, amelyeket 
nem is látok bűnnek. Hogy ez utóbbi kifejezéshez a bűn fogalma hozzá
tartozik, azt a vers utolsó szava mutatja. A náqáh pielje azt jelenti: fel
menteni, ártatlannak nyilvánítani. Azokra a bűnökre kér bocsánatot, 
amelyek el vannak rejtve, amelyekről nem tud. Ez megint fontos ki
jelentés.

A 14. v. egy újabb veszélyre utal, amely Isten szolgáját fenyegeti: 
a felfuvalkodottságra, kevélységre. Azt kéri, hogy Isten ettől tartsa tá
vol.

Hogyan függ össze ez az imádság a Tóra megelőző dicséretével? A 
Tóra Isten akaratát közli és elmondja, mit cselekszik Isten az emberrel. 
Az előző szakaszból az is kitűnik, hogy a Tóra Isten közelébe viszi, sőt 
Istenhez köti az embert. Belőle természetesen következik az, hogy az em
ber egész életét Isten akaratához szeretné szabni. így a Tórával való 
foglalkozás egyben annak felismerését is jelenti, hogy az ember sok
szor és sokféleképpen vétkezik. így következik a Tórával való foglalko
zásból az imádság, mégpedig a bűnbocsánatért könyörgő imádság.

A 15. v. egy érdekes formula, amelyet eredetileg az áldozatok be
mutatásakor szoktak használni azt kérve, hogy Isten fogadja szívesen az 
áldozati ajándékot. Itt most — talán azért is, mert az áldozati szertartá
sok már megszűntek? — a zsoltáríró az imádság szavait és a szív érzé
seit, egész belső világát ajánlja áldozati ajándékul Istennek és ezzel fe
jezi be a himnuszt.

összefoglalás:
Az első probléma a két különböző korból származó és egymástól el

térő tartalmú himnusz összekapcsolása. Az talán igaz, amit már a meg
előző korok exegétái megállapítottak, hogy ez a zsoltár úgy keletkezett, 
hogy egy ősi időkből származó, de Izraelben átalakított (himnuszhoz egy jó
val későbbi korban fűzték hozzá a Tóra dicséretét tartalmazó himnuszt. 
Csak a következtetést kell másképpen levonni. A zsoltár első része olyan 
kinyilatkoztatásról szól, amely nem szavakban szólal meg, hanem a ter
mészetnek, a kozmosznak csodájából ragadja meg az embert. A kozmosz 
hirdeti Isten dicsőségét, de nem ismerteti meg Isten akaratát. Ehhez még
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h o z z á  kell tenni azt a felismerést is, hogy a kozmosz ismerete nem feltét
lenül vezeti el az embert Isten igaz ismeretére. Erről tanúskodnak már a 
fejlett kultúrájú ókori keleti népek vallásai is. Erről beszél Pál apostol 
Róm l,21kk verseiben, amikor azt mondja: Bár az emberek a természet
ből megismerték Istent, mégsem mint Istent imádták, hanem a teremtő 
helyett a teremtményeket tartották Istennek. Ma is világos mindenki 
előtt, hogy a természet kutatása nem teszi az embert istenhivővé, hanem 
c s a k  az istenhivő ember tudja a természet csodáiban Isten dicsőségét 
látni.

Ugyanakkor ez a zsoltár arra indít, hogy sokra tartsuk és helyeseljük 
az emberiségnek azt a fáradozását, amellyel a kozmosz és a természet tit
kait kutatja. Azok a felismerések, amelyekre a tudomány jutott, szá
munkra is nagyon értékesek. Az a meggyőződésünk, hogy az igazság meg
ismerése nem fenyegeti, hanem gazdagítja hitünket. Ha a 19. zsoltár író
ja a nap fényességének és szabályos pályafutásának ismeretében a Te
remtő Isten dicsőségét látta, a 20. sz. keresztyén embere, aki tudományos 
kutatások eredményeképpen a nap anyagának összetételét, szerkezetét, 
energiáját és annak biológiai, fizikai és kémiai hatását ismeri, sokkal in
kább csodálhatja az Istent, aki nemcsak hogy mindezeket megteremtette, 
hanem az embert is képessé tette arra, hogy ezeket megismerje.

A Tórának, az Isten igéjének dicsérete azért kapcsolódik az egye
temes kinyilatkoztatás dicséretéhez, mert amit a természet nem tud vég
bevinni, azt Isten igéje megcselekszi: megtanít Isten igaz ismeretére. Be
lőle megismerjük Istennek ember iránti szeretetét.

A zsoltár két mai problémának a megoldásában nyújt segítséget. 
1. Ma is van a keresztyén emberek között olyan, aki a régi középkori 
ill. pietista hatás alatt áll, és azért, mert tud olyanról, hogy van sok 
nem hivő tudós, vagy azért, mert „félti” az egyházat, a hitet, végsősorban 
magát Istent, egyszerűen Isten ellenes dolognak, és ezért károsnak tartja 
a természet kutatását és általában minden tudományt. Igaz, hogy ennek 
szélsőséges képviselői csak a szektákban találhatók, mégis komolyan kell 
számolnunk azzal, hogy a mi gyülekezeteinkben is találkozunk velük. Az 
ilyeneknek felvilágosításul szolgál ez a zsoltár, különösen akkor, ha rá
adásul összekapcsoljuk az ÓSZ számos olyan kijelentésével, amellyel Is
tennek a teremtésben, a természetben, világunkban megnyilvánuló dicső
ségéről szól. Ehhez még hozzávehetjük azt is, hogy Jézus milyen termé
szetesen mutatott rá Isten gondviselésére, amelyről az ég madarai és a 
mező liliomai tanúskodnak. Ez a zsoltár segít felszabadítani az embereket 
arra, hogy helyeseljék és jónak lássák a tudományos kutatást, maguk 
pedig megtanulják csodálni Isten tefemtett világát, amely Isten bölcses
ségéről és dicsőségéről tanúskodik. — 2. A gyülekezeti munkában buzdí
tásképpen érdemes rámutatni arra, hogy a 19. zsoltár második feléből 
hogyan tükröződik az Isten igéje iránti lelkesedés, hogy tudja Isten igéje 
eltölteni, irányítani, teljesen átalakítani annak az életét, aki belőle él. 
Ehhez hozzá vehetjük még az olyan zsoltárokat, mint a leghosszabb: 
a 119, amely teljes egészében Isten igéjét dicséri, vagy mint az 1. zsoltár, 
amely arról szól, milyen boldogságot jelent az Isten igéjével való fog
lalkozás.

Megjegyzés: Istentiszteleti ágendánkban két vasárnapnál szerepel a 
19. zsoltár: a  Vízkereszt utáni 1. vasárnap zsoltáraként a 2—5/a versig 
(téma: Isten dicsősége), és Hatvanad zsoltáraként a 8—15. v. (téma: Sü
ketségből az ige hallására).

A fenti zsoltár-magyarázat az ÖSZ-exegézis előadások során hangzott 
el az 1973/74. tanévben. Dr. Muntag Andor
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Egy szív — több szívügy 
Még mindig csak 46. életévét töltötte volna be január 15-én, ha hét 

évvel ezelőtt április 4-én nem kellett volna egy tragédiát gyors hírben 
közölniök a hírügynökségeknek: meggyilkolták Martin .Luther Kinget!

Ügy vágom a történelem időrendi filmjét, hogy egy, időben később 
elhangzott mondatot teszek ide bevezetőmhöz: 1968. december 27-én 
mondta Lövell űrhajós az Apollo 8 expedíciója után; „most érti meg az 
ember igazán, mi az a Föld. A Föld óriási oázis a végtelen űrben” . Ő a 
Holdról visszajövet értette és értékelte ezt az oázist, mi pedig Martin 
Luther Kingre emlékezve rendülünk bele abba, hogy mi történhet ez 
oázison. Megtörténhetett az „erőszakmentesség bajnokának erőszakos ha
lála” , lelőhették „az igazság és az emberbaráti szeretet harcosát” , mert 
nem tudta máskép elképzelni életét, csak úgy, hogy a szegényekért él
jen. Azokért, akikről így versel Goun te Cullen, észak-amerikai néger 
költő: „A feketék litániájá” -ban.

Tegnap nem is ember.

S bár tüske sebzi homlokunk 
s lándzsa tépi oldalunk 
s bár a fehérek nemzete 
számunkra csupa kín és epe 
s bár a szemünkből könny pereg — 
nem győztök régi istenek.
Az utunk fájó meredek.
De végül győz a szeretet.
A fény az éjben született.

Az igehirdetés
Sápadt megfogalmazás lenne úgy jellemezni most Martin Luther Kin

get, hogy jó igehirdető volt. Nem fér e mondatba az, ami őt azzá tette. 
Szívügye volt az igehirdetés. Ügy prédikált, hogy követte Krisztust és 
így vezette népét. Így vált nemcsak vezetővé, hanem így lett követésre 
méltóvá is. Olyan kérdésekben vált haladó iránytűvé, amelyek nemcsak a 
négerek kérdései voltak. Célja volt, hogy emberhez méltó legyen ez a 
világ. Ügy tisztelte Urát, hogy kész volt tenni a világért. Ez jelentett és 
jelent ma is evangéliumot. Ez az evangélium figyelmet érdemlő és ér
deklődést keltő volt, s ma is csak erre érdemes odafigyelni. Ö soha nem 
mondta, hogy ez újszerű prédikáció, hanem úgy vallott; ez az igehirdetés 
„eredeti nyelve” , s csak ez az igehirdetés lehet hiteles prédikáció. Ö az 
evangéliumot, amit hirdetett; élte!

Az igehirdető állandó harcban áll nemcsak a mondanivalóval, ha
nem önmagával is. Nemcsak általában, hanem konkrét, helyhezkötött és 
helyzetből fakadó kísértésekkel. Ez ma is igaz. Holnap sem lesz más
ként. Ezért jó iránytű Martin Luther King a mai igehirdetőknek is, ami
kor önmagáról így vall egy bemutatkozó igehirdetésre való készülődése 
közben: „hogyan érjem el a legjobb benyomást a gyülekezetben? . . .  Meg- 
kíséreljem-e, hogy tudományos prédikációval keltsem föl a figyelmüket? 
Vagy pedig — amit eddig mindig betartottam — magamat Isten Lelké
nek alárendelve, az ö  sugallatával prédikáljak? Ez utóbbi mellett dön
töttem. Azt mondtam magamnak: Martin Luther King, maradj a háttér
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ben és állítsd előtérbe Istent, akkor jó lesz minden. Gondolj arra, hogy te 
az igazságnak csupán csatornája vagy és nem a forrása!”

Az evangélium egész embert kíván. Az evangélium univerzális igé
nyű. A félszívvel elmondott igehirdetést nem lehet megszívlelni. De az 
evangélium nemcsak egész embert igényel, hanem az egész emberrel is 
foglalkozik, de nemcsak leikével, hanem testével is, nemcsak lelki, ha
nem anyagi jólétével is. Már teológus korában eljut annak meglátására, 
hogy „minden vallás, amely állítólag az emberek lelkét gondozza, de a 
lélekre káros társadalmi és gazdasági körülményekkel nem törődik, lel
ki szempontból a halál jegyese és csak a temetésre vár. Igaz az a mon
dás — mondja —, hogy vége van annak a vallásnak, amely az egyén
nél megáll”. Prófétai volt és e prófétai buzgóság töltötte be életét, aki
nek szívügye volt

a faji megkülönböztetés
elleni harc. Azok pártján állt és azok között élt, akik „tegnap nem is 

ember” számba mentek. Azok pártján és között, akiket a társadalmi „tüs
ke” sebzett. Ha felötlik e szó; néger, akkor nem elenyésző néptörzsre 
kell gondolnunk, hanem olyan tömegre, amely az Egyesült Államok la
kosságának 11%-át teszik ki. „Tüskét” hordozott és hordoz ez a 11% az 
élelmezés, a szórakozás, az együttutazás, az együttélés, az együttörülés, az 
együtt iskolázás, a közös munkavállalás, sőt az együttlakás területén. Az 
ország iskoláinak csak 10%-ában járnak együtt néger és fehér emberek 
fiai. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy a néger ifjúságnak majdnem a 
fele nem részesül — legalább — az alapfokú oktatásban. Mindebből nem 
nehéz tovább gondolkodni, s eljutni arra a következtetésre, hogy min
dennek milyen konzekvenciái lehetnek az egészségügyi ellátottság vona
lán. Ez a szomorú tény hozta létre a „polgárjogi mozgalmat” , amely a 
helybenjárásból kilépni tanított Martin Luther King vezetésével.

De nemcsak a négerek sorsa tartotta izgalomban Martin Luther Kin- 
get, hanem szívügye volt

a szegénység.
Nemcsak a „szín-társak” helyzete érdekelte. Nem tudott elmenni 

társadalmának azon fehér emberei mellett sem, akik a munkanélküliség 
„könyör-kenyerén” tengődtek. Célja volt, hogy megteremtse a négerek 
és a nyomorgó fehérek szolidaritását. „A szegénység nem új dolog: új 
benne az, hogy ma már megvannak az eszközeink a megszüntetéséhez.” 
„A jóakarat hiányzik e probléma megoldásához.”

Harcmodora az erőszakmentesség. Iszonyodott az erőszaktól, a féle
lemkeltéstől. Nem a fegyverek erejére támaszkodva akarta az amerikai 
társadalmat felszabadítani a szegénységtől és a faji megkülönböztetéstől. 
Célja volt, hogy kimozdítsa a beletörődötteket abból a mozdulatlanságból, 
hogy a rabszolgaság megváltoztathatatlan. Rá akarta nevelni az ilyeneket 
az erőszaktól mentes aktivitásra. Külön volt gondja azokra, akik a ter
rortól sem riadtak vissza. Martin Luther King nem akart külön néger 
államot az Egyesült Államokban.

A béke
szívügye volt. „Tapasztalatból tudnunk kellene már — mondta a béke 

Nobel-díj átvételekor —, hogy korunkban a háború idejét múlta. Egy 
nemzet sem számíthat győzelemre háború esetén. Viszont, nem elég csak
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annyit mondani, hogy nem akarunk háborút, hanem szeretnünk kell a bé
két és áldozatokat kell hoznunk érte.”

Mit értett ő a béke fogalma alatt? Az az ember, aki erőszakmente
sen harcolt a békéért és a jogokért!? Az az ember, aki érezte a fajimeg
különböztetés hideg háborúját, ahogy az utcára lépett!? Talán, kérdé
sünkre ebben a mondatában találjuk a feleletet: „van egy álmom, hogy 
négy kisgyermekem egykor olyan nemzet állampolgára lesz, ahol nem a 
bőrük színe szerint, hanem jellemük gazdagsága szerint ítélik meg őket.”

A mi szívügyünk
Olyan életre és annak művére emlékezünk, amelyik több időt töl

tött az emberek között, mint a szószéken. Az életért harcolt a „halál ár
nyékában”. Ezt úgy vállalta, hogy önmagának így fogalmazza meg a mér
cét: „az ember életének a tartalma és nem a tartama a fontos” .

Az ő életének tartalma tudott, sajnos a hossza is már. A mi életünk 
hosszáról csak annyit tudunk, hogy — esetleg — „hetven esztendő, vagy 
ha feljebb nyolcvan esztendő”, de csak akkor érdemes megérni és csak 
akkor érhetjük meg, ha szívügyünk az a tartalom, ami Martin Luther 
King életének is tartalmat adott.

Káposzta Lajos

A z  E g y e z m é n y  b iz t o s í t ja  

s z o l g á l a t u n k a t  a j ö v ő b e n  is

Az Egyezményhez vezető, majd pedig az Egyezmény által meghatá
rozott 25 esztendős út történetét már előző összefoglaló tanulmányok be
mutatták folyóiratunk hasábjain. Most a jövendő felé fordítjuk a tekin
tetünket. S amikor így teszünk, nem fantasztikus kalandozásra indulunk 
a kifürkészhetetlen jövőbe, nem utópisztikus vágyak sugallta képeket 
kergetünk, hanem megmaradunk a fantáziánál mindig dúsabb és nagy
szerűbb valóság talaján. Ezért egyre vissza-vissza nézünk, mert közeli és 
távolabbi jövendőnk a tegnap és a ma valóságára épül. Eddigi utunkat 
pedig döntően meghatározta az Egyezmény. A továbbiaknak is megha
tározója lesz. Ezt jóleső biztonsággal, optimizmussal mondjuk ki és egyre 
kevesebben vannak lelkészek és laikusok, akik keserű szájízzel veszik 
tudomásul, hogy az Egyezmény valóban meghatározza az egyház útját.

Cáfolhatatlan tény ugyanis, hogy az Egyezmény nélkül, vagyis a szo
cialista társadalmi rend és az egyház viszonyának világos tisztázása nél
kül az elmúlt 25 esztendő alatt az egyház jelentéktelen szektává silányo- 
dott volna. Még rosszabb esetben önmagát fosztotta volna meg attól a 
lehetőségtől, hogy hirdesse az igét, kiszolgáltassa a szentségeket és vé
gezze az evangélium minden egyéb szolgálatát.

Amikor ezt a tételt kimondtam, nem mondtam ellent annak a re
formátort igazságnak, hogy az egyház létét a feltámadott Jézus Krisztus
ról szóló bizonyságtétel tartja meg. Nem helyeztem az Egyezményt sem 
elébe, sem fölébe Isten igéjének. Az Egyezmény azt határozza meg, hol és 
hogyan szolgálunk az evangéliummal. Nem világfeletti evangéliumot hir
detünk légüres térben, hanem Isten konkrét üzenetét adjuk tovább adott 
korban és társadalomban. Az tudja igazán értékelni egyházi részről az
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Egyezményt, akinek drága az evangélium, de drága az a szocializmust 
építő magyar nép is, amelyet az evangéliummal szolgálni akar. Tény, 
hogy nem mindenkiből váltott ki jó érzést az Egyezmény megkötése, 
voltak akik számára egyszerűen csak taktikai húzást jelentett, rövid in
tervallumot arra a kis időre, amíg a szocializmus még tartja magát. Leg
alábbis így képzelték. Voltak, akik nem hittek az állam őszinteségében, 
amikor kijelentette, hogy mindent a „mindkét részről óhajtott békesség” 
jegyében szándékozik rendezni. Voltak, akik az Egyezményt aszerint 
böngészték, mit lehetett az egyház részére „kicsikarni” az államtól, még
hozzá úgy, hogy azt éppen az Egyezményt kötő állam, illetve a mögötte 
álló népi társadalom ellen lehessen fordítani, vagy kihasználni. Isten 
mégis azoknak szolgáltatott igazságot, akik számára az Egyezmény őszinte 
szövetséget jelentett az új társadalmi rend alapjait lerakó magyar nép
pel, egyúttal egyetlen járható utat is abban az új társadalmi helyzetben, 
amilyennel a magyar evangélikus egyház a történelem során tartósan so
hasem találkozott korábban.

Vallásszabadság
Az Egyezmény teljes szabadságot biztosít az evangélikus egyháznak 

az ige hirdetésére, az egyházi élet zavartalan élésére. Azok igyekeztek cá
folni ennek a szabadságnak a létezését a valóságban, akik a maguk mo
dellje szerint a vallásszabadságot szocializmus ellenes politikai törekvé
sek érdekében akarták kijátszani. A jövőben is áll az a tény, hogy a „val
lását gyakorló” , vagyis egyházhoz tartozó, keresztyén életet élő ember 
nem szűnik meg a Magyar Népköztársaság polgára lenni, minden velejáró 
joggal és kötelezettséggel. Sem az egyház, sem az egyes keresztyén em
berek nem élveznek területen kívüliséget ebben a hazában. Egyházunk 
ebben a népi társadalomban él és szolgál, ahol mindenkire nézve közös 
a felelősség és a szolgálat a felemelkedésért.

A feltámadott Jézus Krisztusról szóló igére alapozott és részleteiben 
most kidolgozás alatt álló diakóniai teológiánk a vallásszabadságot is 
úgy értelmezi, mint a Krisztus által ránk bízott szolgálat keretét és le
hetőségét, konkrétan ebben a társadalomban és társadalomért. Távol áll a 
vallásszabadság gondolatától az anarchikus „állam az államban” szem
lélet. Ez elszigetelné az egyházat saját szolgálati területétől, az élő társa
dalomtól, annak érdekeitől és gondjaitól.

Az egyház úgy él helyesen a kapott vallásszabadsággal, hogy ha nem
csak örök evangéliumi igazságokat hirdet a gyülekezet feje fölött, ha
nem úgy szólaltatja meg Krisztus evangéliumát, hogy a társadalomban 
benne élő keresztyén ember újabb és újabti indításokat kapjon a rá váró 
feladatok hűséges elvégzésére. A keresztyén hívek pedig az igével és a 
szentségekkel élve valóban szolgálatuknak tartsák a közösségért hordo
zott felelősséget, egyéni érdekeiket együtt lássák a közösség érdekével.

Erről az útról bármerre is letérve csak zsákutcába juthat az egy
ház. Ha ugyanis a vallásszabadság igénye nem a szolgálat vállalásával 
párosul, elveszíti a helyét a társadalomban. A fennkölt „semlegesség” , be- 
feléfordulás egyenesen szólva a krisztusi megbízatás megtagadása. Jónás 
Tarsisba szökése. Félreértés ne essék, itt a feladat előli szökésen van a 
hangsúly, a megbízatásunk nem az, ami Jónásé volt. Krisztusról teszünk 
bizonyságot. A passzivitás és arra nevelés vétek a társadalom ellen, mert 
erőket von ki a jövő tudatos építéséből. Másrészt a passzivitás csak fe
lületesen nézve semlegesség, valójában duzzogást, vagy negatív elköte- 
lezést takar.
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Másik zsákutca, amitől a szolgálat teológiája megóv, az uralkodó egy
ház útja. Az ún. keresztyén társadalmat Magyarországon elsöpörte a 
történelem vihara. A vallásszabadság nem jelenti azt, hogy az egyház 
szabadon uralkodik a társadalom felett. Igaz, a felszabadulás előtt sem 
az egész egyház uralkodott, hanem bizonyos, magukat hívőnek tartó ré
tegek uralkodtak más, alsóbb osztályokhoz tartozó, jórészt ugyancsak az 
egyházhoz is tartozó rétegek felett. A keresztyén társadalom tehát a ka
pitalista társadalom kereteit töltötte ki. Túlhaladott, vissza nem térő 
társadalmi struktúra az ún. keresztyén társadalom. A szocializmus útját 
óhajtó, vagy azon már elindult nép pedig önszántából ehhez vissza nem 
kanyarodik. A szocializmus felé haladás útja világfolyamat. Fékezni le
het olykor — igaz, csak a legvéresebb terrorral mint pl. Chilében — de 
megállapítani nem. Ha az egyház ezt nem ismeri fel és nem ismeri el, 
ez azt. ielenti hogy nincsen tisztában azzal a világgal, amelyben az evan
gélium szolgálatára rendeltetett.

Prófétai szolgálat
Sokszor találkozunk különösen a nyugati keresztyénség egyes körei

ből származó téves értelmezéssel. Az egyháznak éber és kritikus lelki
ismerettel kell figyelnie a társadalmat és azonnal fel kell emelnie tilta
kozó szavát, amint visszásságokat, még megoldatlan problémákat lát a 
társadalomban. Meg kell azonban vizsgálni, hogy mi a kiindulás és mi a 
cél. Prófétai szolgálat ürügyén esetleg éppen a keresztyén társadalom 
anakronisztikus és szeretetlen társadalomkritikája hangzik. Pedig az egy
ház prófétai látása éppen az kellene, hogy legyen szerte a világon, hogy 
az egész világ a szocializmus útja felé halad. Ez az út a történelemfor
máló Isten kezében van. Minél később veszik ezt észre az egyházak és 
minél nagyobb ellenállással fogadják a szolgáló életformát egyetlen to
vábbjárható útnak, annál inkább veszítik el a kapcsolatot a valósággal 
és veszítik el a hitelüket is.

Azok, akik a felszabadulás után egyházi részről az Egyezmény meg
kötését őszintén szorgalmazták, prófétai szolgálatot teljesítettek prófétai 
látással. Azt ismerték fel tudniillik, hogy az új társadalmi rend tartós és 
végleges irányt vesz, méghozzá a szocializmus útján. És ezt nem úgy 
könyvelték el, hogy egyszerűen bele kell törődni, mint megváltoztatha
tatlan realitásba, hanem a történelemformáló Isten döntéseként fogad
ták. Ez a pozitív hitbeli felismerés azután ahhoz segített, hogy az egy
házat ne csupán „legalizálni” akarják az új társadalmi rendben, hanem 
utat keressenek a pozitív szolgálatra a társadalomban. Nem a szocializ
mus prófétái voltak, hanem azt ismerték fel, hogy ezután a szocialista 
társadalomban kell végezni az evangélium szolgálatát, nosztalgia és rezig- 
náció nélkül.

Prófétai szolgálat volt tehát felismerni a társadalom új útját és irá
nyát és benne az egyház pozitív helyét és szolgálatát. Ez pedig mérhe
tetlenül több, mint prófétai szolgálat jelszavával kritizálni a társadal
mat. Az egyház tehát — ha helyesen fogja fel Istentől kapott szolgálatát 
— nem a társadalom „belső ellenzéke” , „érzékeny lelkiismerete” , „tár
gyilagos kontrollja” , hanem mind egyedeiben, mind egészében az egész 
társadalom minden örömét, gondját, feladatát és felelősségét sajátjának 
ismeri. Egyébként a „belső ellenzék” szerepét, nem is nagyon leplezve, 
külső ellenség akarja ráosztani a szocialista országok egyházaira. A való
di, vagy vélt hibák feltárása ebben az esetben az értük hordozott felelős
ség és segítő szándék nélkül, a társadalom lejáratására, rombolására

424



szolgál. Senki sem kívánja az adott helyzet égig magasztalását, hiszen ma
ga a társadalom is úton van, koránt sincsen a célnál. Alapokat rakott le, 
de az épület nincs készen. Ezt maga az állam hangsúlyozza. Hamis pró
fécia lenne, sőt gonoszság azt hirdetni, hogy „megálljunk, mert itt van 
már a Kánaán” . De gonoszság, hamis prófécia a befeketítő, jót rosszra 
magyarázó felelőtlen belebeszélés is. Az Egyezmény szellemében ezen az 
úton nem járhatunk. Nemcsak az Egyezmény iránti lojalitás, hanem az 
emberi becsületesség és az Isten előtti felelősség is egyaránt kizárja ezt 
az utat.

A „belső ellenzék” koncepciójánál formailag, hangulatilag szelídebb, 
de hasonlóan hamis az a „prófétai küldetés”, amely szerint az egyháznak 
„humanizálnia kell” a szocialista társadalmat. Ez is „import áru” , tet
szetős is, tehát sokakat kísért. Pedig struktúrájában, eddig tett gyakorlati 
intézkedéseiben és mindannyiunk feladataként előttünk álló célkitűzései
ben összehasonlíthatatlanul humánusabb a régebbi, keresztyénnek mon
dott társadalmi rendnél a mostani. És nyilván sokkal többet tett volna 
eddig is, ha anyagi és szellemi erejének nagyon jelentős hányadát nem 
kellett volna arra áldoznia, hogy fizikai létét megóvja azokkal az erők
kel szemben, amelyek „humanizálni” akarják. Hiszen szüntelenül fenye
gető szellemi és fizikai intervenció árnyékában kellett végezni az eddigi 
építést. Nem a kapitalista-imperialista világ humanizmusának köszön
hető, hogy él és fejlődik a szocialista társadalmi rend, hanem annak, 
hogy — nagy áldozatok, árán — gondoskodni tudott az önvédelemről.

Szolgálati területek
Mivel a szocializmust építő Magyar Népköztársaság progresszív és 

nem restauratív célkitűzéseket követ, az egyház sem számíthat restaurá- 
ciós lehetőségekre. Hamis minden olyan ábránd, ami olyasfajta „liberali
zálódásra” számít, ami az egyház régi anyagi, közjogi és erkölcsi bázi
sait visszaadná. Még az ellenforradalom tiszavirágzásában is heves el
lenkezést váltott ki a szélsőséges egyházi reakció „mindent vissza” jel
szava.

Űj konstantinuszi kor várása a hamis illúziók világába való. Elva- 
kultságról tesz bizonyságot az is, aki abban reménykedik, hogy a társa
dalom anyagi, vagy erkölcsi csődöt jelent és kanossza járásra indul az 
egyházhoz. „Majd ráébred a világ, mire megy az egyház nélkül!” Pedig 
a helyzet éppen az ellenkező. Az Egyezmény szelleme, de az állam eddigi 
gyakorlata is azt mutatja, hogy a társadalom egyáltalán nem is akar az 
egyház nélkül, azt kikapcsolva haladni. Erre kell ráébrednie az egyház 
fenti módon gondolkodó köreinek. Közös gondokban részt vállaló, fe
lelősséget hordozó, építő szándékkal áthatott egyház és keresztyén em
ber megbecsült helyet talál a közös úton.

Az egyház akkor tölti be áldásosán a küldetését, ha nem a maga 
képére és hasonlatosságára akarja formálni a társadalmat, hanem a szó 
teljes értelmében diakóniát végez. Ezzel kapcsolatban újra és újra felül 
kell vizsgálni a diakónia jegyében végzett tevékenységünket. Nem szű
kül-e le jótékonykodássá, a — hála Istennek egyre kisebb társadalmi 
szükségszerű — „nyomorenyhítéssé”, üdvhadseregesdivé. A maga helyén 
természetesen a karitatív szolgálat is fontos. Távol álljon ennek a lebe
csülése. Ahhoz azonban, hogy a maga egészséges, szép célok felé törő 
emberei ne legyenek a holnap potenciális nyomorultjai, tovább kell lát
nunk a pillanatnyilag elesettek önzetlen segítésén. A békesség megóvá
sa, a jószándékú emberek áldozatos közösségének erősítése nélkül kegyes
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malaszt csupán az „egy pohár víz” diakóniája. Világtávlatokban kell gon
dolkodnunk. Nem világuralmi célokért. Szolgálatunk távlatainak felis
meréséért. Az egyház érdeke nem lehet ellentétben az egész emberiség 
közös érdekével. A megvalósításban sem járhat külön utakon, csak azok
kal, együtt, akik ezért fáradoznak. Az Egyezmény következetesen betar
tott pontja az egyházi dogmák tiszteletben tartása állami részről. A hit
beli. tanbeli kérdések az egyház saját belső ügyei. Az ezekre épített gya
korlat, a mindennapi életben megnyilvánuló eredmény ellenben országos 
közügy. Ebben az összefüggésben is érvényes a „gyümölcseiről ismerni 
meg a fát” bibliai igazsága. Ezzel azt is kimondtuk, hogy az egyház szol
gálatának a tartalmát, mondanivalóját teljes egészében az egyház szabja 
meg, területét és kereteit azonban nem. A szolgálat területe az adott tár
sadalom, a keret pedig attól függ, mennyire hiteles a bizonyságtétele.

Reprezentatív külsőségek helyett a szolgálat minőségén van a hang
súly. Ne akarjunk olyan házat építeni, aminek rengeteg szobája van, de 
egyikben sem lakunk. A meglevő keretek igazi diakóniai tartalommal 
való megtöltése is olyan hatalmas feladat, amihez még csak nagyon soká 
fogunk felnőni. A keretek restaurálása helyett a szolgálat minden ágá
nak diakóniai szellemű megújulására van szükség.

Hitünk gyümölcseit, azaz társadalmi értékű döntéseinket és aktivi
tásunkat a Hazafias Népfront szervezetében bocsáthatjuk a köz javára. 
A személyes életben, családban, munkában való helytállás mellett a Nép
front az a közéleti fórum, amely felöleli a helyi jellegű apró ügyektől 
az ENSZ-ig menően minden problémában való felelős részvétel lehetősé
gét. Fel kell ismerni és az eddiginél inkább kell értékelni a szövetségi po
litikát és a Hazafias Népfrontot, mint e politika gyakorlati megvalósító
ját. Persze nem taktikai eszköz, „trójai faló” a társadalomba való egyházi 
behatolásra, hanem a különböző felekezeti, vagy világnézeti alapokon 
álló, de közös jó célokért küzdő emberek alkotó közössége. Az egyház, ha 
jól értelmezi a rendeltetését, egyébként is otthon van a társadalomban 
és nincs szüksége „trójai falóra” .

Ökumené
Ahogyan az evangélikus egyház, mint önálló egyházi egység nem le

het a szocialista társadalom ellensége, magától értődő, hogy hazai és kül
földi egyházi kapcsolatai sem jelenthetnek negatív egységfrontot a tár
sadalmi rend ellen. Az ökumené századát éljük. Vizsgálat tárgyává kell 
azonban tenni — diakóniai teológiánk jó alap a vizsgálódáshoz — milyen 
indítékok és célok mozgatják az ökumené sok-sok tagját. A szekulariz- 
mus, atheizmus, kommunizmus fóbiája késztette-e a „csatabárd” elásásá- 
ra az egyes felekezeteket és egyházakat fel egészen a világszervezeteKig, 
vagy valóban a közös pozitív felelősségre ébredés lobbant-e fel az em
beriség békés felemelkedéséért?

Bármennyire idegen az egyházak eddigi szemléletétől és szóhaszná
latától, elkerülhetetlenül alapul kell venni a világhelyzet józan megítélé
se érdekében az osztályharc tényét. Csak áltatja magát az az egyház, ame
lyik felette tudja, vagy semlegesnek tudja magát ebben a világméretű 
kérdésben. Két világrendszer harca folyik. Az ún. harmadik világ a ket
tő közül keresi az utat a felemelkedéshez. Az egyház, mint „negyedik vi
lág”, mint a problémák szuverén, új utat nyitó megoldója, mint „világ
egyház” csak utópia. Többnek tudja magát annál a világnál, amelynek 
szerves része és amelyért küldetett.

A szocializmus és kapitalizmus világméretű, történelmi harcában az
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egyház nem nyújthat külön alternatívát, mégcsak a mérleg nyelvét sem 
látszhatja. A mérleg Isten kezében van. Az egyházak — közös törekvé
seikkel együtt — maguk is újra és újra megméretnek. Menthetetlenül 
könnyűnek találtatnak, ha nem vállalják a szolgálatot a haladás erőinek 
az oldalán. Hiába történik a szekularizmus fóbiája következtében eufó
rikus összeborulás. Az ökumené a világ haladása szolgálatára rendelte
tett. Az az igazi ökumené, amelyik ezt tölti be, hazai és világviszonylat
ban.

Világnézet
Az Egyezményt különböző világnézetű felek kötötték és élik mind a 

mai napig. Az ideológiák egybemosása, világnézetek egymásra kénysze
rítése — bármelyik részről is — az Egyezmény megszegése lenne. Vi
gyázni kell egy momentumra, amely megzavarhatja ezt az elvi tisztázott
ságot. Ne azonosítsuk a szocializmust az atheizmussal, a kapitalizmust 
pedig a keresztyénséggel. A két antagonizmus nem azonosítható közvet
lenül egymással. Keresztyénség és atheizmus, szocializmus és kapitaliz
mus valóban sarkalatos ellentétek. Közismert tény, hogy keresztyének 
és atheisták között egyaránt vannak a szocialista haladás, építés, az em
beri felemelkedés támogatói. Ugyanakkor vannak mindkét világnézetből 
kerékkötői is. Az Egyezmény nem a különböző világnézetek elvi ellentéte 
jegyében született, hanem éppen a közös jövő közös feladatai együttes 
megoldása érdekében.

Ügy tartjuk számon az Egyezményt, mint a becsületes koegzisztencia 
okmányát. Az elvi különbségek kölcsönös tiszteletben tartásával „együtt 
rendezni közös dolgainkat, ez a mi munkánk és nem is kevés” .

Baranyai Tamás

Schweitzer a békeharcos
Születésének századik s halálának közeli tizedik évfordulója alkal

mából, a tőle származó és vele foglalkozó könyvek kiadása mellett, sok 
méltató megemlékezés jelent és jelenik meg Schweitzer Albertról. Sze
mélyiségének nagyságát, valamint munkásságának sokoldalúságát találó
an összegezte egyik hazai napilapunk. Pár évvel halála után ugyanis, 
egy „Schweitzer-brigád”-ról szóló riport elején ilyen „névjegy”-gyel kezd
te bemutatását: „Albert Schweitzer, a világhírű orvos, a kiváló Bach- 
interpretáló orgonaművész, az író, filozófus, és teológus, a nagy huma
nista.”

Már életében, meg halála után is voltak (bizonnyal vannak is) egye
sek, akik nézetei egyikére vagy másikára vonatkozóan kétségbe vonták 
állásfoglalásának helyességét. Lambarenei kórházi működését sem érté
kelték egyértelműen. A nevét viselő és technikusokból álló brigád tag
jainak véleménye azonban bizonnyal helytálló és vitathatatlan: e m b e r i  
nagyságát senki sem kisebbítheti. Nem is kétséges, hogy emberi szemé
lyiségét és munkásságát tekintve egészen kivételes egyéniség. Túlzás nél
kül állíthatjuk azért, nemcsak ő volt, de ezután is ő marad a XX. szá
zad „Old great man”-ja, századunk nagy öreg embere.

Pátriárkakort megért s szinte a legutolsó időkig munkásságiban töl
tött életében sok volt a befeléfordulás. Akár a lét értelmét kutató, töp-
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rengő meditálásaira, akár a zenében való elmélyülés önmagának gyö
nyörűséget okozó idejére gondoljunk. De még ezekben sem a „szobatu
dós” zárkózottsága vagy a „l,art pour l’art” beszűkültsége jellemezte. 
Inkább olyan erőgyűjtő „töltekezés” volt számára ez a foglalatosság, 
amelynek egyéni meggazdagodásából, kivételesen hosszúra nyúlt élete fo
lyamán, sokaknak és bőven osztogatott.

Benső töprengéseinek gyümölcseként jutott el saját élete szolgála
tát, de az egész emberi lét értelmét meghatározó „tantételének” meg
fogalmazásáig és kifejtéséig. Ez azután sok szállal szövődött bele írásai
ba s tükröződik is kb 40 kisebb-nagyobb kötetnyi irodalmi munkássá
gában. A zene világába való belemerülés pedig a legáldottabb zenei zse
ni, Bach János Sebestyén lelkiségének olyan mély megértésére segítette, 
amely valóban élményt jelentő meggazdagodás mindazoknak, akik vala
ha is, az ő tolmácsolásában hallhatták Bach orgonaműveit.

Schweitzer Albert gazdag élete és sokoldalú munkássága szakavatott 
méltatására vagy összegező értékelésére nem elég egy valaki. Van ugyan
akkor tevékeny életének egy, minden ténykedésébe belesugárzó „alap
állása”, az ugyanis, hogy már ifjúságában „megragadta” és a szolgáló 
életre elkötelezte őt Jézus Krisztus. Aki ezt észre nem veszi vagy figyel
men kívül hagyja, az sohasem értheti meg őt igazán. De mégis: igehir
detői szolgálatát, pásztori munkásságát, meg teológiai műveit csak teoló
gus értékelheti igazán. A zene világában nagyon jártasnak kell lennie, 
annak, aki Bachról írt hatalmas munkájának elemzője vagy orgonamű
vészi működésének méltatója kíván lenni. Orvos tudja csak igazán ki
fejteni és értékelni, ki volt ő, mint az „őserdők doktora” . Kultúrfilozó- 
fus mélyedhet el csak igazán vallásbölcseleti és kultúr-etikai gondola
tokat tárgyaló műveiben. Mindezeken a területeken ezután lehet külön
féle értékítéletet és szakkörökben vitatható véleményt mondani róla. Vi
tathatatlan és kétségbe vonhatatlan azonban Schweitzer humanizmusa és 
emberi nagysága! Vitán felül álló abban, amit az emberi lét értelmének 
kifejezésében következetesen vallott, meg amit az egyes ember megmen
tése érdekében hosszú évtizedeken keresztül gyakorolt. Végül pedig leg
inkább megmutatkozott emberi nagysága és világszerte elismerést vál
tott ki személye abban a fáradozásában, amelyre az egész emberiség 
jövendője féltésében sarkalódott. Ebben ugyanis, a pusztító háborúk ér
telmetlenségének és embertelenségének hangoztatása mellett, egy eset
leges újabb háború végzetes voltának érvekkel alátámasztott kifejezésé
vel valóban milliók lelkiismeretére hatott.

Háború és béke
A továbbiakban most már annak megvilágítására törekszünk, mint 

vált Schweitzer teológus, zeneművész, orvos és filozófus voltában a béke 
ügyének következetes és harcos védelmezőjévé. Ezen a vonalon tovább
haladva is gondolnunk kell mindig arra, hogy ez irányú fáradozása nem 
valamilyen „adalék” vagy „mellékterület” rendkívül gazdag életében. Sőt, 
egészen szerves része ez egyéniségének. Hiszen papi voltában a békesség 
Fejedelmének volt engedelmes szolgája. Orvosi hivatásában az élet meg
tartásán fáradozott. A magasztos zene szerelmese számára pedig nem 
lehet disszonánsabb és idegenebb világ a háborúnál s a pusztító bom
bák zajánál.

Pedig éppen élete középső harmadába s munkásságába, ha nem is 
közvetlenül, de mégis zavaróan és megakasztóan két borzalmas világ
háború fejleményei is beleavatkoztak.
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Amikor Schweitzer 1913 tavaszán, felesége, Bresslau Helén társasá
gában, már mint orvos, útnak indult Közép-Afrikába, valamilyen for
m á b a n  már érződött a közeli háború szele.

De mielőtt azt vizsgálnánk, mint hatott ez már ekkor Schweitzerre, 
lássuk röviden, mi váltotta ki belőle azt az elhatározást, hogy messze 
idegenben orvosként működjön. Döntése szálainak gyökere már 1896-ba 
nyúlik vissza. Erről önéletrajzában így ír: „Amikor Günsbachban a pün
kösdi ünnepek alatt egy ragyogó nyári reggelre ébredtem, az a gondo
lat kerített hatalmába, nem lenne szabad nekem ezt a boldogságot, mint 
valami magától értetődőt elfogadni, hanem adnom is kellene érte vala
mit. S miközben ezen töprengtem, higgadt meggondolással megegyez
tem önmagámmal abban, hogy harmincéves koromig jogosan élhetek 
a tudománynak és a művészetnek, hogy attól kezdve azután kimondot
tan az emberek szolgálatára szánjam magamat. Igen sokat foglalkozta
tott, mit jelent reám vonatkoztatva Jézusnak ez az igéje: „Aki meg 
akarja tartami az ő élletét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét, 
énérettem és az evangéliumért, megtalálja azt.” S most megtaláltam. 
A külső boldogság mellé elnyertem a belsőt is.”

Ehhez az „önmagával való megegyezésihez híven kezdi meg orvosi 
tanulmányait. Majd 1912-ben — végső vizsgáit letéve — előbb felmen
tését kéri mind a strassburgi szt. Miklós templom prédikátori, mind egye
temi előadói megbízatása alól, majd az összes előkészületeket megtéve 
és a szükséges engedélyeket megszerezve útnak indul Afrikába, ahol az
tán további élete legnagyobb részét töltötte. Már amikor az elutazásra 
készült, nyugtalanság érzése töltött el sokakat. Sőt, ő maga is számolt 
a 'háború veszélyévél, „bár meg voltam győződve arról, hogy sem a fran
cia, sem a német nép nem akarta a háborút” . Küldetése tudata azon
ban nem engedte, hogy útnak indulásában bármi is visszatartsa. Ügy 
vélte, azért, hogy Európában háborút kezdenek, Gabon szenvedő lakosai 
nem rövidülhetnek meg. Jövendő útjának eredményessége érdekében s 
a háborús bonyodalmakkal már ekkor számolva, pénzének egy részét 
(2.000 márkát), engedély nélkül, aranyban viszi magával.

Közvetlenül az első világháború kitörése után — mint német állam
polgárt — működése helyén, Lambareneben internálják. Ez ugyan csak 
helyhez kötöttséget jelentett s különben is csak pár hónapig tartott, s 
így orvosi munkásságát zavartalanul folytathatta. A háború életeket ki
oltó, meg sok szívet megszomorító ténye azonban így is foglakozitatja. 
Abban is, hogy hálás Istennek azért, mert végezheti életmentő munká
ját, de úgy is, hogy osztozik mások háború-okozta fájdalmában és szo
morúságában. Mindkettőt saját vallomása világítja meg a legjobban,

„Nap mint nap, amikor reggelenként lemegyek a kórházba, felfogha
tatlan kegyelemnek érzem, hogy én, amikor most olyan sok embernek 
mások fájdalmát és halálát kell okoznia, jót tehetek az emberekkel és 
emberéleteket menthetek meg.”

Megkapó egy másik „háborús élményének” leírása is: „Története
sen jelen voltam, amikor egy csoport besorozott teherhordót N’Gomóban 
egy folyami hajóba tereltek. A gőzös az asszonyok siránkozása közben 
indult el. Füstje eltűnt a messzeségben. Az emberek elszéledtek. Egy 
parti kövön azonban ott ült csendesen sírdogálva egy öreg asszony, aki
nek a fiát vitték el. Megfogtam a kezét és vigasztalni igyekeztem. Ö 
azonban tovább sírt, mintha nem is hallana engem. Hirtelen azt érez
tem, hogy én is vele sírok. Sírtam a lenyugvó napban ugyanolyan néma 
sírással, mint ő.

Azt mindnyájan érezzük, hogy sok bennszülöttet foglalkoztat a kér
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dés, hogyan lehetséges az, hogy a fehérek, akik hozzájuk a szeretet evan
géliumát hozták el, most egymást öldöklik s ezzel megszegik az űr 
Jézus parancsolatát. Ha ezt megkérdezik tőlünk, gyámoltalanok vagyunk. 
Ha gondolkodó négerek ezzel kapcsolatban megszólítanak, nem igyek
szem semmit sem megmagyarázni, sem szépíteni, hanem csak azt mon
dom, hogy valami felfoghatatlan és borzalmas dolog előtt állunk.”

Személyét közvetlenül érintően s munkáját megakasztóan 1917 szep
temberében találkozik Schweitzer a háborúval. Ekkor ugyanis el kellett 
hagynia Lambarenet. Hadifogolyként Európába hozzák, s itt több társá
val együtt különféle táborokba kerül. Itteni tartózkodása során súlyosan 
megbetegszik. S bár fogolycsere útján már 1918 tavaszán kiszabadul, be
tegsége kihatásaként operáción kell átesnie, de még ezuán is sokat gyen
gélkedik.

Könnyen elképzelhető, hogy arra, akit a segítő szolgálat lelke vitt 
olyan távoli munkamezőre, s ahol olyan nagy odaadással kezdett el és 
kívánt dolgozni, mint hatott a háborús bizonytalanság és zaklattatás. 
Négyévi megfeszített munkája eredménye is veszélybe került azzal, 
hogy telephelyét gazdátlanul kellett hagynia. Ezen túl azonban lelke leg
mélyében éppen ebben az időben került szembe a háború romboló és 
életpusztító valóságával.

Élet-tan
Lambarenei tartózkodásának első idejére esik Schweitzernek az a 

sok töprengő belső vívódása, amelyet az emberi lét igazi értelmének 
megfogalmazásával és kifejtésével kapcsolatosan élt át. Ismét saját val
lomásában lássuk, mennyire igénybe vette őt ez a gondolat s milyen kü
lönös módon jutott el egyetemes erkölcstana alaptételének megfogalma
zásáig: „Hónapokon át éltem állandó belső feszültségben. Állandóan a 
világ és az élet igenlésének lényegével, etikájával meg mindazzal fog
lalkoztam, ami mindezekben közös, de minden különösebb eredmény 
nélkül. Gondolataimnak ez az összpontosítása még a kórházban végzett 
mindennapi munkám közben sem szünetelt. De egyre csak olyan sűrű
ségben bolyongtam, amelyben nem találtam utat. Olyan vaskaput dön
gettem, amely nem nyílt meg előttem. Ebben az állapotban egy hosszabb 
hajóutat kellett megtennem. A homokzátonyok között fáradságosan át
vergődve (száraz évszak volt éppen) lassan vánszorogtunk felfelé. Én az 
uszály fedélzetén ültem s messze jártak gondolataim. Az erkölcs alap
vető és egyetemes fogalmának meghatározásával küszködtem, amit még 
egy filozófiában sem találtam meg. Egyik lapot a másik után írtam tele 
összefüggéstelen mondatokkal, csak hogy a kérdésre összpontosítsak. 
A harmadik nap estéjén, amikor naplementekor (Igendja falunál) éppen 
egy csapat víziló mellett haladtunk el, anélkül, hogy sejtettem vagy ke
restem volna, nagy hirtelen felötlött bennem az élet mélységes tisztelete 
kifejezés. A vaskapu ezzel megnyílt s a sűrűségben láthatóvá vált az 
ösvény.”

Erről az ösvényről azután egész további élete folyamán nem tért le 
Schweitzer. Az „élet mélységes tisztelete” (az „Ehrfurcht” több, mint 
egyszerű „tisztelet” !) hatotta át minden élővel szemben, belőle táplálko
zott az élet megtartásáért végzett minden fáradozása. De — természet
szerűleg — ugyanez az elv váltott ki benne heves ellenkezést minden 
olyan eszmeáramlattal és törekvéssel szemben, amely életek elpusztítá
sa árán kívánta érvényre juttatni a maga szándékát.
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Az első világháború befejezését követően több éven át Európában él 
s könyvei kiadása meg orgonakoncertjei honoráriuma révén tőkét gyűjt 
az „újjáépítés”-hez. 1924-ben újra Lambarenebe utazik s itt szinte min
dent újra kezdve, bámulatos intenzitással dolgozik. Közben azonban 
élénk figyelemmel kíséri a világ eseményeit, s szinte látnoki képességgel 
észre is veszi bennük mindazokat a jeleket, amelyek egy újabb háború 
veszedelmét sejtetik. A túlfűtött nacionalizmus, meg a hatalmi érdekek 
versengésének érzülete — látása szerint — egyformán veszélyeztetik az 
élet mélységes tisztelete etikáját. S hogy ez előbbiek ettől mennyire tá
vol esnek, annak 1932-ben egy frankfurti Goethe-ünnepélyen így ad meg
rázó kifejezést: „Bárcsak azt az időt érhetnénk, amelyben az emberiség 
élete újra harmonikus és természetes élénk mederben folyna, mint Bach 
zenéje, mélynek varázsa Goethére is oly erősen hatott, mivel a maga 
lelkiségét ismerte fel abban. Ránk azonban még a „Hermann és Do- 
rottyá”-ban olvasható mondat végzetszerű megállapítása illik: „A  világ 
kapcsai meg vannak már oldva; ha nem a végszükség, egybe ki kap
csolja?” Majd később ilyen keserű megállapítást tesz: „S általában mi 
más az, ami ebben a kegyetlen korszakban végbemegy, mint a Faust- 
drámának gigászi megismétlődése a világ színpadán? Ezernyi lánggal ég 
Philemon és Baucis kunyhója! Az embertelen érzület ezerszeres erősza
kossággal űzi vétkes játékát. Mefisztó ezer fintorral vigyorog reánk!”

Az oslói felhívás és előzményei
A  végzetszerűen kirobbant második világháborút közvetlenül meg

előzően újra Európába tart Schweitzer. (1939 febr.) Ütja során azonban 
a háborús készülődésnek olyan jeleit veszi észre, amelyek napokon be
lül visszatérésre késztetik. így azután a háború egész ideje alatt Lam- 
bareneben tartózkodik, ahol az újra felépített, sőt kibővített kórházában, 
a trópusi klíma egészséget őrlő hatása ellenére is, fáradhatatlanul dolgo
zik. S ha a háború közvetlen hatása nem ér is el ide, a kórházi munka 
méreteit mégis korlátozza. A rendelkezésre álló gyógyszerkészlettel való 
takarékosság miatt ugyanis csak a legszükségesebb esetekben tud új be
tegeket felvenni kórházába.

Az évek hosszú során át végzett embermentő munkája, valamint a 
háború és béke kérdésében könyveiben és európai előadókörútjai során 
tartott előadásaiban kifejezett állásfoglalása széltében ismertté és tisz- 
teltté teszi Schweitzer nevét és személyét. A Nobel-békedíj, amellyel 
1953 októberében kitüntetik, ennek a megbecsülésnek a kifejezése. A ki
tüntető díj átvételére 1954 novemberében jut el Oslóba. Köszönő beszé
dében természetszerűleg a béke kérdésével foglalkozik. S ebben a beszéd
ben újra megmutatkozik, mennyire elválaszthatatlan személyiségében a 
lelki ember, a gondolkodó, az orvos és a békeharcos. Szó szerint idézzük 
itt is beszédének legelgondolkodtatóbb részleteit: „Különben pedig az a 
nagyon sok idő, amivel ő (Kant) a béke felé való haladásban számol, 
nekünk nem áll rendelkezésünkre. A mai háborúk megsemmisítő há
borúk, nem pedig olyanok, amelyeket ő feltételezett. A béke ügyére nézve 
döntő dolgokhoz azonnal hozzá kell fogni s azokat teljesíteni is kell. 
Erre pedig egyedül a szellem képes. De vajon az emberi szellem képes-e 
valóban arra, amit nyomorúságunkban elvárunk tőle? Nem szabad lebe
csülnünk erejét. Hiszen a lélek az, amely az emberiség történetében 
munkálkodik. Ez szüli az emberiség érzületét, mely az ember magasabb 
életformájához vezető minden előrehaladásnak eredője.

Tudatában vagyok annak, hogy abban, amit a béke kérdéséről el
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mondottam, lényegében semmi újat nem hoztam. Megvallom, az a meg
győződésem, hogy ezt a kérdést csak akkor oldhatjuk meg, ha a háborút 
— mivel az az embertelenség vétkével terhel meg minket — erkölcsi 
megalapozásból elvetjük. — Most azonban még a békétlenség idejét él
jük . . .  S ebben az időben ama Lélek működésének első jelei felé tekin
tünk, akiben bíznunk kell.

Bárcsak azok, akik a népek sorsát intézik, figyelnének arra, hogy 
mindazt elkerüljék, ami mostani helyzetüket még nehezebbé tenné és 
még inkább fenyegetne minket. Bárcsak megszívlelnénk Pál apostol cso
dálatos szavait: „Amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben 
éljeték.” (Rom. 12,18.) S ez nemcsak az egyes emberekre, de a népekre 
is vonatkozik. Vajha elmennénk a béke fenntartásáért való fáradozá
sunkban a lehetőségek legvégső határáig, hogy így a lélek időt nyerhet
ne a megerősödésre és a munkálkodásra.”

Ismert, hogy a második világháború a Hirosimára hullott atombom
bával ért teljesen véget. Az meg tapasztalás, hogy egy következő háború 
általában az előző leghatékonyabb fegyverének bevetésével kezdődik. 
A néimet fasizmus 'leverése után az eddig szövetséges két nagyhatalom, 
sajnálatosan szembe került egymással.

A mindkét oldali kísérleti atomrobbantások okozta rádióaktív fer- 
tőzöttség veszedelmét többen felismerték. Schweitzert ez a kérdés most 
elsősorban mint orvost foglalkoztatta. Hiszen ebben a minőségben tudta 
leginkább felmérni a fertőzöttség biológiai kihatásait. De megint is nem
csak orvosi érvekkel, de egész személyét szorongással eltöltő felelősség- 
tudattal vázolja a helyzet veszedelmes voltát. Így igyekszik az elsősor
ban felelősek mellett az egész világ lelkiismeretét felrázni,

1957 áprilisában nyilvánosságra hozza „A lelkiismeret deklaráció
ját”. Ebben ezt olvashatjuk: „Az, hogy a természetben magunk készítette 
rádióaktív részecskék találhatók, szinte felfoghatatlan esemény a föld és 
az emberiség történetében. Elmulasztani azt, hogy ennek jelentőségével 
és következményeivel törődnénk, olyan esztelenség, amelynek az árát 
az emberiség még borzalmas drágán fizetheti meg. Mi pedig meggondo
latlanságban haladunik tova. De nem lehet, hogy még idejében fel ne esz
mélnénk, s belátással, komolyan és bátran szembe ne szálljunk vele, 
hogy így számoljunk a valósággal.”

A kérdés jelentőségét vele együtt nagyon sokan átérezték. Az ENSZ 
főtitkárához 9325 tudós aláírásával ellátott nyilatkozatot juttattak el eb
ben az ügyben. Akadtak azonban olyanok is (köztük még atomfizikus is!), 
akik az atombomba robbantása okozta rádióaktív szennyeződés jelentő
ségét — a hozzá nem értők nyugta'tására — kisebbíteni igyekeztek.

Mintegy ezzel az „áltatással” szembeszállva készíti el Schweitzer 
1958-ban azt a hármas felhívását, amelyben a rádióaktív veszélyről, meg 
az atomháború veszedelméről szól, majd az ezek megelőzését célzó leg
magasabb szintű tárgyalások szükségességével foglalkozik.

Ebben a hármas felhívásban, amelyet az oslói rádió 1958. ápr. 28, 
29 és 30-án sugárzott, valóban századunk öreg, nagy embere (83 éves 
ekkor) szólalt meg. Gondolataiban az életet mélységesen tisztelő és az 
emberi életek épségét féltő szorongását érezhette át az egész világ. Nem 
túlzás ez a megállapítás, ha meggondoljuk, hogy felhívását 80 ország 96 
rádióállomása közvetítette. Bizonnyal sokan vagyunk, akik még emlé
keznek ezekre a mondataira: „A  felelős államoknak azonnal le kell 
mondaniuk a kísérletek folytatásáról és az erről szóló egyezmény meg
kötésének sikeréről, mert hiszen a kettőnek egymáshoz semmi köze sin
csen. A kísérletek azonnali abbahagyása már csak azért is igen fontos,
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mert hiszen újabb kísérletek nélkül is, az elkövetkező években fokozód
ni fog a rádióaktív veszély. A levegőben és a sztratoszférában levő rádió
aktív elemék ugyanis még csak évek múlva — mintegy 15 éven belül 
_ kerülnek á földre.”

Második felhívásának legismertebb mondata így hangzik: „Ahol az 
atomfegyverekről van szó, egyik nép sem mondhatja ellenfelének: „most 
döntsenek a fegyverek!”, hanem csak ezt: „Most közös öngyilkossággal 
kölcsönösen semmisítsük meg egymást.”

A legmagasabb szintű tárgyalások szükségességével kapcsolatban 
utolsó felhívásában többek között így érvel: „A lényeg az, hogy az atom
fegyver-kísérletek és e fegyver alkalmazása magában hordja eltiltásának 
abszolút okát. — Az atomhatalmak kötelessége az, hogy e teljesen vi
tathatatlan kérdésekben, minden előzetes feltétel nélkül, megegyezzenek. 
— Minden tábornak és Európa minden országának meg kell értenie, 
hogy sorsuk örömben és bánatban már mindörökre összefonódott. Ez új 
történelmi tény.”

Schweitzer megrázó erejű és világos okfejtésű felhívásai, melyeket 
a rádió hullámai szerte sugároztak, nem vesztek el a semmiben. Sőt, a 
tények beszéde mellett szinte kényszerítő erővel hatottak nem csupán 
az embermilliók lelkiismeretére, de a kérdésben elsősorban felelős állam
férfiak belátására és döntésére is. Hogy Schweitzer ebben valami olyat 
vetett, aminek kisarjadását alig, gyümölcsét pedig már semmiképpen 
sem érthette meg, legfeljebb őt magát fosztotta meg a megnyugtató elég
tételtől. A tovább élők számára az azóta bekövetkezett események is csak 
növelik emberi nagyságát.

Az úgynevezett „atomcsend”-egyezmény, valamint a békés egymás 
mellett élés elvének térhódítása, nemkülönben a fegyverkezés korláto
zásával kapcsolatos és még folyamatban levő tárgyalások létrejötte, már 
Schweitzer halála utáni események. Kétségtelen azonban, hogy ezek va
lóra válásában erjesztően hatottak e ritka egyéniség gondolatai és érvei.

„Az élet mélységes tisztelete” Schweitzer számára nem központi fo
galom volt csupán, hanem találó meghatározása és kifejezése annak a 
lelkületnek, amely egész énjét betöltötte, minden munkásságát megha
tározta s amely belőle olyan átható erővel sugárzott. Azért küzdött szen
vedélyesen az emberiség békéjéért is, mert mélységesen tisztelte az éle
tet és mindvégig Mesterének tekintette Jézusa szavát: „te kövess engem” 
elkötelezőnek tekintve, szánó szeretettel szerette az embert.

Amennyiben az emberiség nem a pusztulásába rohan (ettől óvta ő 
a világot), hanem lesz békés jövendője (szíve-lelke szerint ezt kívánta),, 
úgy Schweitzer Albert neve és személye nemcsak 10 évvel halála után, 
de a messze jövendőkig is tisztelettel övezett, élete szolgálata pedig vilá
gító példa marad. —

Garam Zoltán

Forrásmunkák:

A. Schweitzer: Aus meinem Leben und Denken.
A. Schweitzer: Denken und Tat.
R. Grabs—Garam: Tett és gondolat. (Kéziratos fordítás.)
B. Noszik: Schweitzer.
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP 

Lk 16,1—9 

Átok vagy áldás?

Elöljáróban vessünk egy pillantást önmagunkra mint igehirdetőkre: 
Ez a példázat is alkalmat ad arra, hogy megszégyenülten csodáljuk Jézus 
igehirdető művészetét. Milyen kevés szóval tud sokat mondani! És mi
lyen mesteri „fogásokat” alkalmaz a mondanivaló célbajuttatására! Mi 
hamis teológiai alapállásból elhanyagoljuk az igehirdetés technikai ol
dalát. Jézus azonban tudja, hogy hatékony eszközök kellenek az igehall
gató értetlenségének és érdektelenségének leküzdéséhez. Nincs helyén az 
öncélú bűvészkedés sem, de egy esztergályosnak vagy egy sebészprofesz- 
szornak is ismernie kell mestersége fogásait feladata jó elvégzéséhez. Ter
mészetesen, igen gyakran a mondanivaló tisztázatlansága vezet az ige
hirdetés technikai fésületlenségéhez.

Ma igénk „nem példa, hanem példázat” (Prőhle). Az anyagiakat hűt
lenül kezelő és Ura bizalmával visszélő gondnokot nem állíthatjuk kö
vetendő példaként a gyülekezet elé. A példázat a gondnok magatartásá
nak egy mozzanatára helyezi a mondanivaló súlyát. Jézus mégsem öncé
lúan foglalkozik annyit a gondnok hitványságának bemutatásával. Ez az 
ő „mesterfogásai” közé tartozik. Jézus példázatával egy bizonyos ponton 
meg akarja szégyeníteni a „világosság fiait”. De a megszégyenítésnek 
„második fokozatát gyújtja be” azáltal, hogy egy hitvány ember példáját 
állítja eléjük. Így kétszeres a megszégyenülés. Jézus kárhoztatja a min- 
dent-mindig-jobban-tudás kegyes gőgjét, amely oly gyakran jellemzi a 
keresztyén embert. Ha még a hitványtól is van tanulnivalónk, mennyivel 
inkább tanulhatunk a tisztességes de nem hivő embertől!

A hitvány gondnoktól mindenekelőtt előrelátást tanulhatunk. Isten 
az embert azzal is kiemelte a teremtmények közül, hogy olyan értelmet 
adott neki, amellyel cselekedeteinek következményeit is ki tudja számí
tani. Az előrelátás képessége tette lehetővé, hogy az ősember csapdát ké
szíthessen, és vele a hatalmas mammutot is tőrbe ejthesse. De nem min
dig élünk ezzel a képességünkkel. Gyakran nem látunk az orrunkon túl, 
mert „ködevők” (Ady), álomvilágban élők vagyunk. A realitás iránti ér
zék különösen belőlünk, magyarokból hiányzott a történelem folyamán. 
Ha a manapság divattá lett futurológiával csínyján is kell bánnunk, a 
józan előrelátásra igen nagy szükség van. A népesség rohamos növeke
dése, a nyersanyagok végessége, az emberiség öntudatra ébredése mind 
a közösségi társadalom számára készítik elő a talajt. Ennek előre látása 
nélkül hazug illúziókba ringatjuk magunkat, és nem találjuk meg a he
lyes cselekvés fonalát. Nem élhetünk a pillanatnak, mert minden pil
lanat a jövővel terhes. Minden pillanat a következő felé sodor bennün
ket. A hitvány gondnok ezt ismerte fel, és eszerint cselekedett. Nem 
jövendölgetésekre van tehát szükségünk — ez is divatossá kezd válni —,
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hanem józan előrelátásra. A népi bölcsességből is tanulhatunk. „Ki mint 
veti ágyát, úgy alussza álmát.”

Különösen is előrelátónak kell lennie a keresztyén embernek, mert 
az ige világosságának birtokában van. Ebben a világosságban a földi élet 
látóhatára kitágul, és felismerjük, hogy minden perc a gondunkra bízott 
javakról számot kérő Isten felé visz közelebb. A jól értett keresztyén 
reménység nem tesz felelőtlenné, sőt földi életünk és javaink hűségesebb 
kezelésére ösztönöz. Az igazi baj nem abban van, hogy túlságosan menny- 
benézők vagyunk. Sokkal nagyobb baj, hogy nem vesszük elég komolyan: 
A számonkérő Istent nem kerülhetjük ki. Egyházunk már földi vándor
úján is sok tapasztalatot gyűjthetett erről. Ha előrelátóbbak lettünk 
volna, és a pillanatnyi előnyökért nem utasítottuk volna el az ige inté
sét, kevesebb volna a késő bánat rossz választásaink és a szolgálat el
szalasztott alkalmai miatt.

Jézus ebben az igében arra teszi a hangsúlyt, hogy az anyagi ja
vainkkal is előrelátóan kell gazdálkodnunk. Jézus az anyagi javakat 
hamis mammonnak nevezi. Hamis mindenekelőtt azért, mert életünk rák
fenéjévé válhat. Tengernyi, vér, igazságtalanság, kizsákmányolás, em
bertelenség és gyűlölség tapadhat hozzá. De hamis azért is, mert elhiteti 
velünk, hogy vele mindent megszerezhetünk, ami után vágyódik a lel
künk. A közmondásosan gazdag Krőzus halálos ágyán így kiáltott fel: 
„Ó Szólón, ó Szólón!” A körülötte levők nem értették szavait. Erre a ki
rály a következő magyarázatot adta: „Szólón volt az a görög bölcs, aki 
már régen megmondta nekem az igazat: Senki nem boldog a halála 
előtt.” A halál nyomorúságában már nem tudott vigasztalást találni ösz- 
szeharácsolt kincseiben.

Az anyagi javak hamissága megvetést is válthat ki belőlünk. Ez az 
egyik oka annak, hogy a keresztyének viszonya az anyagi javakhoz min
dig egy kissé zavaros. Szennyes, a hivő ember figyelmére méltatlan do
lognak tartják, de talán sehol sem vétkeznek annyit mint ezen a terüle
ten. A lelkipásztori beszélgetésekben, gyónásban fehér holló a pénzzel 
kapcsolatos bűnök megvallása. Jézus álláspontja világos: Az anyagi ja
vak nem válhatnak „disznófejű Nagyúrrá” (Ady), megszerzésük nem le
het öncéllá, de nem is tekinthetjük életünk jelentéktelen vagy megveten
dő tényezőjének őket. Az anyagi javak eszközök. A  hamis gondnok en
nek tekintette őket, és ezzel megszégyenítő példát adott nekünk. Nekünk 
azonban az anyagi javakat az ige világosságában Istentől kapott bizo- 
mánynak kell tekintenünk, amellyel akarata szerint kell sáfárkodnunk.

Ha az anyagi javak eszközök, akkor nem felhalmozni, hanem for
gatni kell őket. A dunnahéjban őrzött holt tőke nem tölti be rendelteté
sét. A hamis gondnok arra használta fel anyagi lehetőségeit, hogy ba
rátokat szerezzen magának. Ezért illeti őt ura dicsérete. A pénz igen 
gyakran ellenségeskedést támaszt. Neim igaz, hogy Jézus közömbös a tár
sadalom gazdasági berendezkedésével szemben. Ha tőke érdekellentétek
hez vezet, akkor az anyagi javakat nem a rendeltetésüknek megfelelően 
használjuk. A pénzünk arra való, hogy barátokat szerezzünk vele, de ter
mészetesen nem a hamis gondnok módján, aki megvesztegetésre hasz
nálta a rábízott javakat, hanem Isten akarata szerint. Isten azt fogja 
szómonkérni tőlünk, hogy a tőle kapott szeretetet tovább vittük-e em
bertársainknak. Ennek a szolgálatnak pedig a „piszkos anyagiak” nagy
szerű, áldott eszközei lehetnek.

Szavaink csak akkor nem fognak a levegőben lógni, ha a példázat 
mondanivalóját az adott társadalmi rend keretei között értjük. Egy olyan 
társadalmi rendben, amelyben a javak többsége a közösség tulajdoné-
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ban van, leginkább úgy szerezhetünk magunknak barátokat a hamis 
mammonnal, hogy az egész közösség boldogulását szolgáló javakat gyara
pítjuk. „A  világosság fiai”-nak nem lankadhat a munkakedve akkor sem 
ha fáradozásuk a közös célokat szolgálja. De nem tekintik a közösből 
nekik jutó részt sem „zsákmánynak” (Fii 2,6!). A keresztyén ember örül 
az egyéni életszínvonal emelkedésének is. Meglátja azonban a kispolgári 
gondolkodásmód veszélyeit is. Mert a társadalmi gondoskodás kiterjesz
tése ürüggyé válhat az önző emberi szív számára. Nincsenek már szegé
nyek! — felkiáltással könnyítve lelkiismeretünkön bezárhatjuk szívün
ket igen fontos ügy elől.

Jézus szavának megvilágításába kell helyeznünk azokat a javakat is 
amelyeket egyházunk javára fordítunk Jézus arra tanít, hogy szeretetünk 
legyen ezen a téren is mérvadó. Egyszer nagyobb munkák elvégzéséhez 
rendkívüli adományt kértünk a gyülekezettől. Az egyik presbiterünk az
zal indokolta ellenvetését, hogy a híveink adománya rontani fogja az 
egyházi járulék összegét. Mert — érvelt a presbiter — senki sem fog töb
bet adni az egyházának, mint amennyit a büdzséjéből erre a célra félre
tett. Hála Istennek, nem minden hivünk gondolkozik így, de azért nem 
ritka az ilyen mentalitás sem. Pedig a feladatainknak kellene megha
tároznia az adakozásunkat, és nem fordítva. Sokkal többet tehetne egy
házunk, ha a szolgálat lelkülete elhatolna egészen a pénztárcánkig is.

„Pecunia non ölet” — a pénznek nincsen szaga — mondta Claudius 
császár. Valóban, a pénz és minden javunk azzá lesz, amivé tesszük. Le
het átok és lehet áldás is a kezünkben. Jézus azt mondja, hogy a mi „vi
lágosságunk” mértékévé is válhat.

Dr. Cserháti Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP

Lk 16,1—9

A hamis sáfár (intéző, gondnok) példázata — különböző szempon
tokból vizsgálva tartalmát — sok komoly mondanivalót tartogat a ke
resztyén ember számára. A legizgalmasabb kérdés azonban az, hogy ho
gyan kaphat urától dicséretet olyan ember, aki a rábízott értékeket elté- 
kozolta. Különösen Jézus ajkán meghökkentő a felhívás, hogy tanítvá
nyait a hamis sáfártól való tanulásra biztatja. Egyetlen kérdésünk tehát 
az, hogy a hamis sáfár tetteiben és magatartásában mi az, ami a keresz
tyén ember számára pozitív példa lehet.

1. Elismerte hűtlenségét. Nem tiltakozott a vád ellen: rossz sáfár
nak bizonyult, nem felelt meg ura várakozásának. Nem is mentegette ma
gát, esetleges rajta kívül álló okokra hivatkozva. Igazolni, vagy magya
rázni sem akarta hűtlenségét. Érezte bűne teljes súlyát, s ez irányította 
további gondolkodását és cselekvését. — Elismerésre méltó magatartás 
az, ha valaki általában elismeri bűnösségét, mert az ember általában jó
nak gondolja magát. Az életnek azon a két területén azonban, amelyen a 
sáfár tette, egészen ritka a bűnismeret. Egyrészt a hivatásában, munkájá
ban elkövetett mulasztásáért érte az elmarasztalás. Milyen érzékenyek 
tudunk lenni, ha munkavégzésünket, „hivatástudatunkat” kritizálják. 
Mennyi magyarázatot találunk a hűtlenségre, lazaságra, mulasztásra, stb. 
Másrészt ennél is érzékenyebb pontunk az, ha anyagi becsületünket éri 
a támadás. A sáfár esetében hűtlen pénzkezelésről volt szó, másnak a
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énzét, vagyonát kezelte becstelenül. — Ebből a példázatból mindenek
előtt őszinte önvizsgálatot kell tanulnunk hivatásunk, munkánk végzé
sére, pl. a társadalmi tulajdon megbecsülésére és szolgálatunkra nézve. 
Ez az önvizsgálat nálunk több kell, hogy legyen, mint mulasztásaink el
ismerése: bűnbánat a feladatunk.

2. Komolyan vette a számonkérést. Nem kételkedett az ítélet valódi
ságában. Egészen reálisan látta önmaga helyzetét: lebukott ember a szá
monkérés napján. Egy pillanatig sem ámította önmagát azzal, hogy hátha 
elnéző lesz majd az ura. Nem számított bocsánatra, vagy kegyelemre. — 
Ahol nem veszik komolyan a számonkérést, ott sok a felelőtlenség. Tár
sadalmi és minőségi ellenőrök a megmondhatói, hogy milyen felelőtlen 
tud lenni az ember! Sokszor hiábavaló a legsúlyosabb büntetéssel való 
fenyegetés, vagy maga a büntetés is a becsületes útra való téréshez. Pe
dig a büntetéstől való félelem is lehetne — ha nem is a legideálisabb — 
eszköz a felelős életfolytatás gyakorlására. A számonkérés komolyan vé
tele fokozhatná a becsületes helytállást. — Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy állandóan a számonkérés feszültségében élünk. Számonkéri cseleke
deteinket, ígéreteinket, magatartásunkat az egész társadalom; benne kü
lönösen gyermekeink és ifjúságunk. Kimondva, vagy kimondatlanul ott 
állunk állandóan az előtt a kérdés előtt, hogy csak emlegetjük-e Krisz
tust és hitünket, vagy életünk gyakorlata is bizonyítja keresztyénségün- 
ket. — Isten számonkérése is realitás: naponta is, és majd az utolsó na
pon is.

3. Élni akart a számadás után is. Mulasztására és felelősségére rá
döbbenve nem a kétségbeesés lett úrrá rajta. Sőt, eddig csak a jelen ér
dekelte, ezért pazarolta el még másnak a vagyonát is, a jövő egyáltalán 
nem izgatta. Most perspektivikus lett a gondolkodása, többé nem a pil
lanatnak, hanem a jövőnek akart élni. — A felelősség súlya alatt sokan 
összeroppantak már. Nemegyszer egészen az öngyilkosságig vezetett a 
kilátástalan reménytelenség. Vagy a bénító közöny, elfásultság, a változ- 
tathatatlanba való kényszerű belenyugvás lett a következménye a szám
adástól való félelemnek, vagy a megtapasztalt ítéletnek. — Amikor 30 
évvel ezelőtt egyházunkat is megítélte a történelemnek és az egyháznak 
az Ura, sokan hitték azt, hogy nem lesz élet a számonkérés után. Isten 
azonban adott olyanokat, akik hitték és akarták, hogy legyen az egyház
nak jövője. Nem Isten népéhez méltatlan reménytelenséggel, hanem Is
ten akaratának engedelmeskedni kész szolgálattal indultak a jövendő 
felé. Ma is azok gondolkodnak és cselekszenek helyesen, akik nem me
nekülni, kitérni akarnak a jövő számonkérése elől, hanem igyekeznek 
megtalálni — megítélten is — az életlehetőséget. Vonatkozik ez nemcsak 
az egyház földi jövőjére, hanem a végső számadás után következő, örök 
jövendőre is.

4. Megtalálta az életlehetőséget. A hamis sáfár nemcsak igyekezett 
és akart élni, hanem azt tette, ami biztosította számára az életet a szám
adás után. Nem csodát várt, hanem józanul cselekedett. Nem is valami 
bizonytalan kimenetelű, emberek kényétől-kedvétől függő, esetleg meg
alázó félmegoldást választott, mint a „kapálás” vagy „koldulás” lett volna. 
Hanem hosszú távon, véglegesen rendezte el jövendőjét „eszesen”, meg
nyugtatóan. Az eddig csak önmagával törődő énje oda fordult másokhoz, 
és adott másoknak. Ezzel a magatartásával nemcsak saját jövőjét bizto
sította, nemcsak jó barátokat szerzett magának, hanem segítést, támoga
tást nyújtott másoknak is. Még esetleges ellenségét is hálára kötelezte 
cselekedetével, mert az anyagiakkal való helyes gazdálkodás, az adni tudó 
magatartás, a legjobb eszköz az emberekkel való kapcsolatteremtésre. —
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Vagyont gyűjtő, anyagiaknak élő emberek nemegyszer elcsodálkoztak 
már azon, hogy milyen sivár lett a jövőjük, pedig egész életükben azért 
remegtek, hogy öregségüket biztosítsák. Aki pedig mindig csak adni tu
dott, megöregedve is megelégedett lehetett. Az is általános tapasztalat 
hogy a pénzt istenné tevő emberek előbb-utóbb magukra maradnak 
azoknak viszont, akik adni tudnak, akiknek a pénz csak eszköz, mindig 
van jó barátjuk. És azt is éppen a mi nemzedékünk tapasztalhatja leg
inkább, hogy ahol államrenndé lett a pénz istenítése, ott milliók boldogta
lanok, ahol viszont egymásért felelősséget érző emberek a társadalom 
tagjai, és tudnak adni — szolgálni — egymásnak, ott milliók megelége
dettek.

A hamis sáfár magatartásában az a leglényegesebb, hogy el tudott 
szakadni régi önmagától, s adni tudott ura adósainak. Ilyen módon azo
kon segített, egyúttal saját boldogságát is biztosította, urától pedig di
cséretet kapott. Valóban követendő életstílus ez keresztyén ember szá
mára is!

Bárány Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP

1 Kor 12,1—11

Karizmatikus Krisztus-szolgálat

1. Pál „ reformációja

Ahogyan Pál harcol a korunthusi gnosztikusokkal az korszakalkotó, 
mindmáig előremutató jelentőségű. Azokkal szemben harcol, akik „elmé
leti vitáikkal” (10,22 kk) szétrombolták a gyülekezetei s szőrszálhasogató 
okoskodásukkal (11,17 kk) enerválttá lettek a szolgálatra. Akik csak 
„botránkozni” tudtak s közben nem maradt erejük a szegények megse
gítésére. — Pál tudta, hogy neki ezzel a gyülekezettel, ezekkel az em
berekkel és azzal az istentisztelettel, ami Korinthusban van —, kell újat 
kezdeni. Nem hoz be új reformokat, nem teremt új liturgiát. Nem csinál 
semmi mást, csak a „helyére teszi a dolgokat.” A karizmatikus Krisztus
szolgálat meghirdetésével ugyanis, a gyülekezet életének és szolgálatának 
tartalmában hoz létre forradalmi változást és ezért minőségileg újat. A 
mai evangéliumban felhangzó krisztusi indulat szorongatja. Ahol Urunk 
sír Jeruzsálem felett, de határozott kézzel nyúl hozzá Isten háza megtisz
tításához.

Gyülekezeteink mai helyzete merőben más, de a híveikre rátelepedő, 
árnyak végeredménye sokban azonos. A több helyütt jelentkező szektáso- 
dás és a gyülekezeteink legbuzgóbb rétegét alkotó pietista színezetű ke
gyesek beszűkült „magánkeresztyénsége” , melegágya lehet egy befeléfor
duló, botránkozó, „finnyás” keresztyén életnek. Amelyik nem lát túl az 
egyház „kerítésén” s idegennek, „árulásnak” tart minden olyan egyházi 
szolgálatot, amelyik messzebb néz a konkrét gyülekezet életénél. Másfe
lől pedig a fásult közöny az, ami ellen harcolnunk kell. Amelyik mo
csárba fullasztja, hatástalanná üresíti Istennek az evangéliumban ránk
pazarolt minden kincsét. — Ide kellene ma nekünk — Pállal kongeniáli- 
san — újat hirdetnünk!
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2. A karizmatikus gyülekezet körvonalai.
A hitvallás egysége. Sok bizalmatlanságtól,, torzsalkodó civakodástól 

őrizne meg minket, ha „testvérnek” tudnánk vállalni mindenkit a gyü
lekezetben, aki Jézus Krisztust Urának vallja. Minden méricskélés, ska
tulyázás szeretetlenséget takar. Meg kell tanulnunk hinni, bízni — nem 
a másik keresztyénben, hanem a Szentlélek hatalmában, hogy: „senki 
sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által.” — De hir
detnünk kell ezt —, a még népegyházi keretek között élő — s ezért 
„parttalan”, szétfolyó keresztyénségünk felé, a maga „vízválasztó” üze
netével is. A „korszerű” gyülekezet ugyanis, azoknak a hivő embereknek 
a közösségéből áll, akik Jézus Krisztust Uruknak vallják. Minden más 
kötődés az egyházhoz csupán kortörténeti jelentőségű, s ezért múlandó. 
Olyan igehirdető szolgálat felelősségét bízza itt ránk az Isten, amelyik a 
gyülekezet apraját és nagyját ebben a közös hitben akarja a Krisztus 
„egy” testévé teremteni.

A Lélek egysége. A templompadokban ülő gyülekezet mindig is sok
színű, tarka képet tart elénk. Korra, nemre, tanulságra, vérmérsékletre 
nézve, de meg a társadalomban betöltött helyzetükre, feladatukra nézve 
is sokban különböznek egymástól. Még mi igehirdetők is annyira „egyé
niségek” vagyunk, hogy kettő sincs tán közülünk egyforma. Nem csoda 
hát, ha istentiszteletünk és gyülekezeti életünk sokszor „kívánság-hang
versenyhez” hasonlít. Nem hiszem, hogy eltúloztam volna a valóságot. 
Gondoljunk csak őszintén a híveinktől hozzánk érkező „kívánságokra’V 
meg azokra az „engedményekre” , amiket néha magunk is megteszünk! 
— Ezért fontos a „mandátum” kérdése. A gyülekezet életében ugyanis 
egyedül a Szentháromság egy Isten akaratának kell megvalósulnia. 
Mert Ö az, aki elhív, ő  az, aki megbíz és Ö az, aki cselekszik a gyüleke
zet szolgálatán keresztül.

A szolgálat gazdagsága. Ahogyan Pál leírja a korinthusi gyülekezet 
szolgálatát, nincs is rá jobb szó: „gazdag” ez a gyülekezet! — Isten a hí
vek sokszínűségét ma is, a sokoldalú szolgálat áldásává akarja tenni. 
Minden keresztyénnek „feladatot” akar adni a gyülekezetben s annak 
életén keresztül a környezetünkben, hazánkban s egész világunk életé
ben is. — Adjuk hát mi is oda! Osszuk ki a legkisebbnek is a „vállához” 
illőt, hogy ne legyen „munkanélküli” hivő evangélikus egy sem, gyüle
kezeteinkben. Ebből az aspektusból végig kellene gondolni — imádkozva 
friss látásokért, új „megbízatásért” — a szószékeinken is gyülekezetünk 
s híveink életét. Mert ez az ige Isten Szentleikének gazdag áradását ígéri 
azoknak a gyülekezeteknek, akik mernek hinni és el mernek indulni azon 
az úton, amin a közösen végzett szolgálatban találják meg létük értel
mét, keresztyén exisztenciájuk alapját ebben a világban.

Diakóniai beirányozottság. Nem véletlen azért, hogy Pál számára a 
„nagy felfedezés” — amivel meg akarja menteni a korinthusi helyzetet 
—, a karizmák és a karizmatikus szolgálat diakóniai karakterének meg
hirdetése: „Mindenkinek azonban haszonra (pros to szymferon) adatik a 
Lélek kijelentése. Mert szerinte Isten Szentlelkének kegyelmi ajándékai 
„szolgálati adományok”, amik a gyülekezet építésére és a felebarát szol
gálatára valók. (V. ö.: Wendland, NTD. 7. 94. o. és Werner de Boor, Wupp. 
Stbibel. 202. o.) — Pál „kolumbusz-tojása” tehát az volt, hogy a „nyelve
ken szólás” öncélú, gnosztikus révülete helyett —, amelyik sokban ha
sonlított némelyik pogány mysztérium extatikus vonaglásához — telerak
ta a hívek szívét, kezét diakóniai feladatokkal. — Ne szégyeljük hát újrá 
és újra magunk is felfedezni és a híveinkkel is „felfedeztetni”, hogy a 
gyülekezetben: „minden diakónia!”
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S hogy mindez nem egyszerű prakticizmus, hétköznapi hasznosságra 
való törekvés —, bár érdemes volna utána nézni kinek és miért fáj ez?! 
—  hanem a gyülekezet „ünnepi szolgálata” , vagyis istentisztelet; annak 
az a garanciája, hogy mindez a Szentlélek ajándéka. S mint ilyen, az el
jövendő Isten országának „új teremtése”, eszchatológikus jele ebben a 
'dlágban.

Ezért amikor imádkozzuk: „jöjjön el a te országod”, — azért is kö
nyörögjünk: Küldd el Urunk Szentlelkedet s formáld ki közöttünk ka

rizmatikus — szolgáló gyülekezeted.
Csizmazia Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP

1 Kor 12,1—11

Minden hasonlat egy kissé sántít. Mégis használnunk kell, hogy köny- 
nyebben megérthessük az ige lényegét és tartalmát. Az egyház Jézus 
Krisztustól kapott belső struktúráját az autó felépítésének a hasonla
tával szemléltethetjük legjobban. Az autó tartozékai a karosszéria, mo
tor, futómű, az erőátviteli berendezés. Mindezek ha kifogástalanok is, 
a gépkocsi csak akkor válik üzemképessé, ha van benne üzemanyag. De 
az üzemanyag is különböző oktánszámú. Ezt a képet próbáljuk alkal
mazni az egyház funkciójára. Az egyház is, mint külső szervezet — jólle
het különféle alkotó elemekből, emberekből tevődik össze, mégis szerves 
egész. Megvan a Jézus Krisztustól kapott funkciója. Nem öncélú intéz
mény, nem önmagáért van, hanem Jézus Krisztust kell kiábrázolnia az 
emberek előtt. Feladata az áldozatos önkéntes szeretet gyakorlása, szol
gáló szeretetének felajánlása a világ számára.

Az egyház önmagában mégis „üzemképtelen” . Szüksége van hajtó, 
motorikus erőre, „üzemanyagra” . Ez a motorikus erő a Szentlélek. A mi 
Urunk Jézus pazar bőkezűséggel ajándékozza a Lelket, de nem ugyan
azt az ajándékot adja mindenkinek. Differenciál.

1. Az egyházban nincs uniformizálás.
Az egyház funkciója végzése közben csodálatos hittapasztalatra tesz 

szert. Jézus Krisztus egyháza tagjaira nem húz egyforma uniformist, 
egyenruhát. Minden tag kap a Lélek ajándékából, de nem sablonszerűén 
ugyanazt, vagy ugyanolyan mértékben. A teremtés csodája szemlélhető 
az egyházban is. Hiszen a természet világában sincs két egyforma fale
vél, vagy ami még megdöbbentőbb az emberi életben: nincs két egyforma 
ujjlenyomat sem! A Szentlélek bőséges gazdagsága mutatkozik meg a 
lelkiajándékok különbözőségében is. A szolgálatokban is, amit a Lélek
től kaptunk, vagy a cselekedetekben, melyeket általa végezhetünk a sok
féleség csodálatosan gazdag színpompája mutatkozik. Nincs sablonizálás 
a Lélek munkájában. Nem abban van meg az egyház egysége, hogy Isten 
egyfajta „zubbonyt” húz reánk. Gazdag sokféleség által munkálkodik a 
Lélek az egyházban közöttünk és a világban általunk.

2. Az egyházban mégis egység van a különféleségben
Az egyház, mint csodálatos, élő organizmus, a különböző funkciók 

ellenére is egységes. Az egyház egységének alapbázisa: a Szentháromság



egy igaz Isten! önmagukat magyarázzák a súlyos mondatok: „A kegyel
mi ajándékokban különbség van, de ugyanaz a Lélek” — „a szolgálatok
ban is különbözőség van, de ugyanaz az Űr” — Jézus Krisztus a Diako- 
nos. „A cselekedetekben is különbség van, de ugyanaz az Isten.” Fel 
kell ismernünk a nagy összefüggéseket az egyház lényegbeli egységének 
meglátására. A harmadik hitágazatból kiindulva — tehát a Szentlélek 
munkája által — ismerhetjük meg igazán Krisztus személyét, szolgála
tának értelmét és innen juthatunk el a minket szerető, teremtő Isten 
gazdagságának a megismeréséhez. Az egyház önértelmezésének a helyes 
sorrendjét kell megtanulnunk: Lélek — Jézus Krisztus — a minket sze
rető Isten. Maga a Szentlélek vezeti el a hivő embert a teremtés, meg
váltás és megszentelés összefüggő láncolatának helyes felismerésére. Az 
egyház egységének fundamentuma az embert szerető, megváltó és meg
szentelő isteni akaratban tárul fel mindenkor. Egy isteni erő munkálko
dik három megnyilatkozási formában az embervilág javára.

3. Az egyházban hasznossá kell lennünk a magunk helyén
A különféle kegyelmi ajándékokkal kinek-kinek a maga helyén, a 

neki adott ajándékok mértéke és nagysága szerint be kell állni a szol
gálatba. Amit a Lélek adott, azt kamatoztatnunk kell embertársaink ja
vára, hasznára. Amint a teljes színkép felbontható különböző alkotó ele
meire, úgy tárul fel az egyházban a különböző lelki ajándékok sokféle
ségében az egyház belső, szerves egysége. Számunkra ez azt a konkrét 
elkötelezést jelenti, hogy amit kaptunk a Lélektől, azzal az ajándékkal 
kell hasznossá lennünk, szolgálnunk. Értenünk kell a többi taggal való 
szerves összetartozásunkat és a szinkronban való cselekvés nagyszerű is
teni titkát. Senki sem fölösleges fogaskerék az egyházban. Senki sem ás
hatja el talentumait. Ez súlyos bűn és vétkes könnyelműség. Széles ská
lán mozog az egyházban a betölthető funkciók sokasága. De azt mindig 
szem előtt kell tartanunk ebben a szerves, élő organizmusban egy a cél: 
hasznossá lenni éppen azzal a ajándékkal, amelyet kaptunk a Lélektől 
egyházunk számára, népünk számára és az emberiség nagy családja szá
mára. Az a harmonikus, kiegyensúlyozott ember, aki felismeri a neki 
adott kegyelmi ajándékot és azzal boldogan, felszabadultan szolgál azon 
a helyen, ahová őt az Isten állította. Ezt az alapállást kell felismernünk 
és megértenünk, hogy mit vár tőlünk Jézus Krisztus. Azzal az ajándék
kal, amit a Lélektől kaptunk, alázatosan bele kell simulnunk az embert 
szerető Megváltónk kezébe — felfogva a nagy összefüggéseket, felismerve 
szolgálati alkalmainkat —, mint szolgálatra bármikor kész, áldozatos szí
vű engedelmes megajándékozott követői.

Egyet világosan kell látnunk. Szentlélek nélkül nincs egyház. Szent
lélek nélkül nem ismerhetjük fel Krisztus szolgáló szeretetét és példa- 
mutatását. Szentlélek nélkül Isten üdvterve rejtve marad előttünk. A be
vezető hasonlatra visszatérve, hiába minden erőlködésünk, ha nincs 
üzemanyag, a kocsi áll.

Amikor ezt az igét fogjuk hirdetni szószékeinken, nagyon benső
ségesen és alázatosan könyörögjünk Szentlélekért a magunk és gyüle
kezeti tagjaink számára is, hogy mutassa meg gazdag sokszínűségben 
kegyelme ajándékait mindannyiunk számára, hogy azokat felismerhes
sük és azokkal hasznosan szolgálhassunk.

Garami Lajos
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP

1 Kor 15,1—10

Hisszük-e, éljük-e?

Akármilyen kézenfekvőnek tűnhetnék is, mégsem arra szolgál alap
igénk, hogy ki-ki — kifejezéskészletének és fantáziájának megfelelő mó
don — Krisztus feltámadásának bizonygatásába vágjon. Alapigénk önma
gában is kihúzza a gyékényt azok lába alól, akik Krisztus húsvétját és 
az emberiség húsvétját — mitológiátlanítás ürügyén vagy a modern 
„gnosztikusok” konformista divatjáért — a szadduceusok gödre felé tol
ják. — Ez az ige városon és falun egyaránt néhány komoly és időszerű 
kérdéssel szembesíti a gyülekezeteket. A keresztyén hit és élet olyan 
kérdései merednek elénk igénkből ezen a vasárnapon, amelyeket az evan
géliummal élő gyülekezet semmiképpen sem kerülhet ki. Az evangélium 
ugyanis leglenyűgözőbb tartama szerint a feltámadott Krisztussal való 
találkozás, bűneink felidézése és bocsánata, valamint a kegyelemmel min
dig összekapcsolt küldetés. Ezért kérdeznek kérdéseink hitünk és éle
tünk felől az evangélium eszünkbe juttatása során.

1. Hisszük-e és éljük-e, hogy a valóságosan meghalt Krisztus valósá
gosan él? A feltámadás eseményének közvetlen tanúi nem voltak. Az 
üres sír sem lehet önmagában az élő Krisztusba vetett hitünk elégséges 
alapja. Azt a tényt azonban még az értelmünk is elfogadni kénytelen, 
hogy Jézus Urunk tanúk egész sorának jelezte félreérthetetlenül: ÉLEK! 
Mégis szép kevés még ez az értelmi kibékülés is a keresztyén életre és 
az üdvösségre. Csak bizodalmas hittel ragadhatjuk meg azt az öröm
hírt, hogy Jézus él. Annál is inkább, mert nem a tanúk tanúskodása ve
zet el minket önmagában az élő Krisztus felől való bizonyosságra ha
nem annak irgalmas felhasználásával maga a élő Krisztus. Akkor régen is 
Ö maga volt végső soron húsvéti hitre segítője mindazoknak, akik ke
resztyénekként éltek és szolgáltak. Keresztyén módon hinni és élni ma 
sem jelenthet mást csak azt: hiszünk az élő Krisztusban. Öróla tanúsko
dik az evangélium hirdetése. Az vezeti el a Lélek által mindazokat még 
ma is Őbenne való hitre, akik hallgatják. — De ezt a hitet élnünk is kell! 
Mit jelent ez? Legelőször azt, hogy feltámadása és ígérete alapján biz
tosra vesszük örök életre leendő feltámadásunkat. Ilyen jövő felől van 
áldása, súlya Krisztus-hitünknek jelenünk viszonyaiban. Mivel minden
nap részesedésünk ajándékaiban, hálásan követjük ő t a szeretet cseleke
deteiben. Elég alapja és utánpótlása Krisztus Urunk annak, hogy a kör
nyezetünkben, falun, városon és a hazánkban esedékes tennivalók során 
ne csak tiszteljük az életet, hanem féltsük, védelmezzük és mentsük. 
Egyesekét, sokakét, mindenkiét, mert ahogyan Jézus halála a világért 
történt, azért is támadott fel. Annak ügyét-baját, jelenét és holnapját 
vette a szívére és a vállára. Elsősorban így juttatom ma eszetekbe az 
evangéliumot, amelyik sokszor hirdettetett nektek. Élő Krisztus népe va
gyunk. Benne bízunk a jelenre, jövőre, örök életre. Őróla tanúskodunk 
helyén való szóval és főként az emberek, a haza, a világunk ügyeiben, 
gondjaiban való osztozással. Hittel, szívvel, tettel.

2. Hisszük-e, éljük-e, hogy Krisztus haláláért van bűnbocsánat szá
munkra? Ezt is valóban hinnünk és élnünk kell. Hinnünk, mert bocsá
natra mindig szükségünk van. Nem kell ehhez „lelkiző” jeleneteket sem 
rendeznünk. Csak józanság, keresztyén tárgyilagosság kell hozzá. Olyan 
belátás, amelyik nemcsak Istenhez való közvetlen viszonyunkban néz
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a tükörbe, hanem mindennapi emberi kapcsolatainkban is rádöbben és 
rádöbbent elkövetett bűneinkre vagy éppen a mulasztásbeliekre. A csa
ládi, munkahelyi, gyülekezeti, társadalmi viszonyaink mindig raknak 
elénk bánni és megbánni valót! Alighanem nagyon meg van elégedve 
magával, aki ezt az „eredményes” tükörbe nézést elszalasztja. — A bán- 
nivalókra nézve azután nincs és nem is lesz más orvosság, mint a bo
csánat. A Krisztus haláláért van bűnbocsánat. — De ezt a mindennap el
fogadott bocsánatot, kegyelmet, élnünk is kell. Bizony ez a bocsánat le
szállítja a keresztyéneket a mások fölé helyezett trónról vagy nyeregből. 
Persze, a kisebbrendűség nyomorúságából meg felemel, hogy egy sorba 
állítson azokkal az embertársakkal, akikhez mindennap közünk van. 
Akarva, nem akarva, így dől el mindennap, kik vagyunk, hol tartunk a 
hitben, a hitnek gyakorlati vetületében: a szeretetben. Ilyen életre való 
ajándékunk és ügyünk az evangélium. Életújító hatalmát megragadjuk 
a bűnbocsánatban és megéljük az embertársak javára töretlen, áldozat
ra kész szeretetben. Ma újra eszetekbe juttatom azért az evangéliumot! 
Azzal a hangsúllyal és lehetőséggel: higgyük és éljük, hogy Krisztus 
meghalt bűneinkért.

3. Hisszük-e, éljük-e, hogy irántunk való szeretetével, irgalmával 
mindig összekapcsolja küldetésünket? Éppen ezen az állomáson szokott 
megfenekleni minden keresztyénség. Annál inkább szembesüljünk ezzel 
a fontos kérdéssel! — A régi tanítványok egész életét hatalmába kerítette 
és meghatározta a húsvéti bizonyosság és a bűnbocsánat. Pál apostol 
utolsó leheletéig a hála útját járta és soha többet nem tudott, de nem is 
akart hálátlan lenni. Krisztus megmutatta neki, hogy él. Aztán nem bánt 
el vele bűnei szerint, hanem teljes bocsánattal ajándékozta meg. Mivel 
így történt, nemcsak lenyűgözte a kegyelem nagysága, hanem mindent 
vállalni kész örömmel szolgált embertársainak. Így nem lett hiábavaló 
életében Isten kegyelme, hanem sok gyümölcsöt termett küldetése útján. 
Valóban élte azt, amit a bűnös sszonyra nézve mondott Jézus: sok bűne 
bocsáttatott meg, mert igen szeretett. — Hisszük-e, vállaljuk-e kész öröm
mel mi ma élő népe, hogy az élő Krisztus felől való bizonyossággal, a 
mindennap visszatérő bocsánattal el is köteleztünk, hogy ő el is küld, 
szolgálatába is állít? Mert napjainkban is mindig megfeneklik, külső
séggé, üres járattá válik hitünk, ha irgalmával együtt nem ragadjuk meg 
küldetésünket is. Azt, amelyik egész életet betöltő programként mindig 
kész örömteli áldozatra, törődésre, segítésre. Nincs más, ami keresztyén 
embereket ennyire adóssá tenne és tehetne világunkban, mint az élő 
Krisztus irgalma!

A mi viszonyaink között is ilyen alapon szánja oda Krisztus maga tes
tének, az egyháznak tagjait emberek javára végzendő szíves szolgálatra. 
Meghidegülés és kiábrándulás mentesen, a naponkénti újulás, felfrissü
lés lehetőségével. — Szükség van és lesz erre! Az emberek ugyanis a leg
emberibb és legszebben fejlődő társadalomban is emberek maradnak. 
Van és lesz tenni, segíteni való. Hát még ott mennyi megoldandó van, 
ahol az igazabb, igazságosabb és emberibb életre célzó lépések még hátra 
vannak! Krisztus él és szeret. Irgalmának célbajuttatásában ott akarja 
látni munkatársakként egyháza népét is. Azoknak nemcsak ajándékuk, 
küldetésük is van. Azért juttatja ma így eszünkbe az evangéliumot!

Szabó Gyula
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s z e n t h á r o m s á g  u t á n  l l . VASÁRNAP

1 Kor 15,1—10 

' Friss üzenet

A nyári vasárnapok kissé tompult hangulatában olyan ez a textus, 
mint egy friss áramlat vagy szellő, amely feléleszt és mozgósít igehir
detőt és igehallgatót ’ egyaránt. Arra figyelmeztet, hogy tegyünk féire 
minden rutinból táplálkozó beidegződöttséget, mert az Istennel való ta
lálkozás, csodálatos tetteinek megértése minden alkalommal élményt kell 
hogy nyújtson. Az oltári igében az imádkozó farizeus és vámszedő között, 
több egyéb különbség mellett az is világosan érzékelhető, hogy a farizeus 
jól begyakorolt szöveget mond, nem először és nem utoljára, a vámszedő 
viszont betántorog a templomba, hogy dadogva és hebegve, önnön bű
neinek és Isten szentségének élményszerű felismerésével mondja el mély
ről feltörő bűnvalló, de reménykedő imádságát.

Az „eszetekbe juttatom” (emlékeztetlek, újra ismertté teszem, tuda
tom) kifejezéssel egy csodálatosan megírt, szenvedélyes és sugárzóan ér
velő fejezetet vezet be az apostol, melyet minden keresztyén embernek 
szinte rendszeresen kellene olvasnia és kétségeiben, kishitűségeiben be
lőle erőt merítenie. Hitünk alapjainak és életünknek, munkánknak, hit
ben kapott céljainknak kell értelmet kapnia és megújulnia az „eszetek
be juttatom” által. Nem „új evangéliumot” hirdet, hanem a „régit”, de 
úgy, hogy élményszerűvé, hatékonnyá váljék olvasói, hallgatói számára. 
— A betegeit gyógyító körzeti vagy kórházi orvos állandóan gyógyít, a 
betegségek naponta „eszébe juttatják” a tanultakat és igénylik tapasz
talatait, de néha, egyes rendkívüli esetekben rájön arra, hogy itt sem 
a tanultak, sem a tapasztalat-anyag nem elegendő, egészen különleges 
módon kell megkísérelnie hivatása jó és kockázattal járó gyakorlását. — 
A teológus is állandóan foglalkozik a teológia kérdéseivel, hallgatóinak 
kérdéseivel, gyülekezet és környező világ aktualitásaival, az igazi evan
gélium azonban és Istennek ehhez kapcsolódó üzenete mindig rendkívüli 
alázatot és lelki érzékenységet kíván meg, hogy az igehirdetés valóban 
„alkalommá” válhasson és egy egyszeri élethelyzetben eligazíthasson, szí
veket tölthessen.

Irodalmi hetilapunkban etimológiai fejtegetést olvastam az angol 
„message” szó fordításának gyakori hazai használatáról. Az író helyte
leníti, hogy az eredetileg „mondanivaló”-t jelentő szót gyakran „üzenet”- 
ként használják olyan összefüggésben is, ahol az üzenet szó túlzásnak és 
torzításnak számít. Amikor Pál felidézi a korinthusiaknak a már hallott 
„mondanivalót” Jézus Krisztusról, akkor ezt azért teszi, hogy az friss 
üzenetté, kinyilatkoztatássá váljék hallgatói számára. Ez a mi igehir
detésünk értelme is.

Mivel nyári időszakban elsősorban nem a feltámadás kérdéseiről kell 
beszélnünk, arra tehetjük a hangsúlyt, hogy igénk mivel is támasztja alá 
az új „felfedezést” igénylő üzenet élményszerűségét.

1. Élő tanúk állnak az evangéliumi híradás mögött. Akkor a korinthu- 
siak számára rendkívül izgalmas lehetőség volt az, hogy ha kétségeik 
támadtak volna, egy utazás segítségével akár több élő tanút is felkeres
hettek volna' akik a feltámadott Jézussal személyesen találkoztak. Nem 
csodalények voltak ezek, hiszen nagyon emberivé teszi alakjukat ez a 
hozzátétel: „bár néhányan elhunytak” . Csak Jézus az élő, akii a halál 
már nem teperhet le, mi, az ő tanúi és követői egyelőre a halandó em-
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ber sorsát éljük, betegségekkel, próbákkal és halandósággal, szívünk
ben azonban Jézus győzelmének evangéliumát és ránk is vonatkozó ígé
retét hordozzuk.

A keresztyén tanúskodás (igehirdetés, diakónia, feie.ős résztvétel) 
mai világunkban szintén ebben kell, hogy kifejeződjék: élő tanúi van
nak Krisztusnak, akiknek szívén, agyán, tetteik indítékain átszűrődik a 
régi evangélium”, Jézus életének, tanításának, bűntörlő szeretetének, 

halálának és feltámadásának, küldő parancsának minden öröme és kö
telezése. Az élő tanúk naponkénti állásfoglalásai is élők és valóságosak, 
ugyanúgy vállalják az időszerű és sokszor „rázós” kérdéseket, helyzete
ket. amint Uruk vállalta és ugyanúgy nem elégszenek meg tanult téte
lek citálásával, mint Jézus sem elégedett meg. Lukács György írja a 
kommunista értelmiség feladatairól a következő mondatot: „Meg kell 
tanulnunk, hogy a marxizmust ne mint dogmát propagáljuk, hanem mint 
eleven feleletet, aktuális, eleven, fájó kérdéseinkre.” —

Ha igazi felelősséggel és a segítés indulatával néz körül a ma vilá
gában a keresztyén ember, akkor hitének alapállásával számtalan lehe
tőséget találhat dogmák hangoztatása helyett ilyen eleven feleletek ke
resésére, jó szolgálatok végzésére, élő tanúskodásra.

2. Annyi a tanú méltósága, amennyi munkát elvégez. Pál nagyon 
őszintén és alázatosan állítja fel a „rangsort”, a feltámadott Jézussal 
való találkozás sorrendje alapján. Ebben a rangsorban ő a legutolsó 
(idétlen, koraszülött, torzszülött, nem életképes), aki az egyház ádáz el
lenségei, üldözői közül került át a Jézus táborába. Hozzáteszi azonban, 
hogy Istennek úgy tetszett, hogy ennek ellenére rá igen sok munkát, szol
gálatot bízzon. És ez az ő egyetlen méltósága: a reáháruló munka nagy 
mennyisége. — Jó lenne, ha az egyház és minden egyes keresztyén em
ber ugyanilyen alapállással keresné helyét és „méltóságát” a mai világ
ban. Ha nem legyintene kishitűen, amikor éhezőkről, társadalmi igaz
ságot keresőkről, háborús uszítások helyett a béke világának építéséről 
esik szó és kerülnek kiosztásra a feladatok, ha nem állna azok közé, akik 
társadalmunkban a dolgokat a könnyebb végénél akarják megragadni 
erkölcsi, közösségi, anyagi gyarapodás, stb. eleven kérdéseiben, hanem 
aki tetteivel, példájával és erőfeszítéseivel a jót akaró és jót munkáló 
emberek közé állna. Az ilyen keresztyénnek és ilyen egyháznak meg is 
adatik a megbecsülés méltósága a mi társadalmunkban is, világviszony
latban is. Munkánk és feladataink között természetesen fentiekkel egyen
értékűen és egy lélegzettel szerepel a lelki munka végzése is, bizonyság- 
tétel és vigasztalás, örömhirdetés Jézus Krisztusban és a gyülekezetek 
építése hitben és szeretetben. Ma már világos, hogy a lelki munka és a 
széles ölelésű diakóniai munka nem választható ketté, csak együtt és 
egyszerre végezhető hitelesen. Ez így volt Pál korában is, ma pedig fo
kozottan így igaz.

3. Annyi a tanú ereje és reménysége, amennyire hisz Isten erejében 
és abban, hogy munkája Isten akarata által nem hiábavaló. A kishitű
ség, hiábavalóság érzése, munkánk hatékonyságának csekély volta, elkö
vetett hibáink vagy mások hibái miatti keserűség és más hasonló érzések 
sokszor megkísértik még a munkát becsülettel végezni akarók szívét is. 
Ha emberi módon szemléljük a „teljesítményeket” , akkor erre minden 
okunk meg is lehet. Ha Pál apostol, aki magát idétlennek, torzszülöttnek, 
élelképteiennek tartotta a Jézus követésével kapcsolatban, önmagára te
kintve indult volna még ma is fantaszt’kus teljesítménynek látszó misz- 
?zici útjaira és ha előre látta volna az ellenkezést, köveket, gúnyt, ami
vel fogadták, valószínűleg el sem indult volna. De ő hitt abban, hogy
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Istennek van terve vele és a hatékonyság kérdése egyedül Istentől függi 
Ezért kell ma is hangsúlyoznunk, hogy az egyház nem hódítani akar, nem 
elveszített pozíciókat ismét megszerezni, hanem szolgálni, feltételek fel
állítása nélkül, 'pozíciók keresése és igénylése nélkül, Isten szeretet-pa- 
rancsa alapján. Reménysége és belső erőforrása csupán az a tudat, hogy 
nem hiábavaló a szolgálata és fáradozása, mert Isten hatékonnyá teheti. 
Ez a tudat felszabadíthat minden erőlködéstől, verejtékes akarnokosko- 
dástól, és a munka örömével, derűs optimizmusával ajándékozhat meg 
bennünket.

Friss áramlat vagy szellő fújjon át rajtunk és közöttünk, mert az újra 
hallott evangélium élő, eleven tanúkká, munkanélküliség vagy fáradt 
ténfergés helyett jó munkát kapó, Isten erejét hordozó tanúkká tesz 
minket. Ezt mi is csak abban a meggyőződésben és őrömben élhetjük 
át, amelyben a Christophániát átélt tanúk éltek: élő Krisztusunk van, 
aki most már végső eljöveteléig a földi életünket akarja értelmesebbé, 
hitben és valóságos szeretetben gazdagabba tenni, általunk is.

Szirmai Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP

2 Kor 3,4—9 

Alkalmas?

Sok minden' történik addig, amíg akár ember munkába állításánál, 
akár valamilyen berendezés átadásánál elhangzik a minősítés: alkalmas, 
használható. Aki kimondja, csak felelősséggel teheti. Meg azzal a re
ménységgel, hogy menetközben a minősítés igazolódik.

Pál apostol olyan merész, hogy a gyülekezetét alkalmasnak, hasz
nálhatónak ítéli arra, hogy Isten irgalmas üzenete kiolvasható legyen éle
téből. Ilyen merész csak azért lehet, mert egyetlen pillanatra sem haj
landó a gyülekezetei önmagában szemlélni, hanem úgy, mint amelyet 
Isten evangéliumával állandóan szólongat és formál. így sem közönyé
ben sem önteltségében nem hagyja megmaradni. Félelmetes elgondolni 
is: a gyülekezet megszokta, hogy van „levele” . Túlságosan is megszokta, 
hiszen akár várja, akár nem, vasárnapról vasárnapra megérkezik. Jelen
tőségét talán csak akkor kezdi igazán érzékelni, amikor a „kézbesítés” 
valami okból akadozik vagy elmarad. Mi lenne a gyülekezetekből, ha 
nem Isten megmagyarázhatatlan türelmétől és hűségétől, hanem az előző 
üzenet fanyalgó, kelletlen fogadtatásától függne a következő „levél” fel
adása? Közömbös, utatkozó gyülekezet, amely maga is a nemtörődömség 
papírkosarába gyűrte a számára szóló üzenetet, hogyan lehetne „Krisztus 
levele” mások számára?

Ugyanígy alkalmatlan az öntelt gyülekezet is erre a szolgálatra. Hi
szen ez azt szeretné látni, hogy minden „levélen”, minden igehirdetésen 
ez az utasítás állana: „Csak egyházi belső használatra!” Feléli az evan
géliumot, azt gondolja csak neki szól. Krisztus pedig legyen boldog, hogy 
nem kerül méltatlanok elé üzenete, hanem „közöttünk marad” .

így festenénk önmagunkban minden, hol közömbösen, hol öntelten, 
de mindenképpen használhatatlanul, alkalmatlanul. És Istennek nincs 
másféle emberanyaga, csak ilyen! Ezért, ha Pál arra az állításra merész
kedik, hogy a gyülekezet alkalmas valamire, akkor nem valami ritkán
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előforduló gyülekezetfajtát dicsér. Azon a Krisztuson ámul, Aki evan
géliumával ilyen „anyagot” át tud formálni. Magát is ott tudja ezek kö
zött. Nem csinál titkot abból, hogy Isten elképesztő pályamódosításokkal 
tette helyre életét: Krisztus szeretetéhez igazította. így sem ő, sem az 
alkalmas gyülekezet nem önmaga propagandistája, hanem arra való, hogy 
Isten elmondhassa rajta keresztül üzenetét.

Az „alkalmas” gyülekezet tudja, mit bízott rá Isten. Nem az ítélet
tartásban, hanem a felszabadító örömhír továbbjuttatasában tette mun
katársává. A kettő közötti különbséget Pál alig gyózi hangsúlyozni és 
szemléletessé tenni. A lényeg ez: nem egy nagy hajtóvadászatban va
gyunk terelőkutyák, hogy végül mindenki meglássa, nem menekülhet az 
Isten ítéletének puskacsöve elől, hanem ellenkezőleg, szétbogozni segí
teni szeretnénk minden hálót, amiben bárki is megfogva tudja magát. 
Nem az a feladatunk, hogy valóságos bűnt, nyomorúságot, elesettséget és 
Isten törvényét sarokbaszorításra használjunk fel. Sokkal inkább a zsol
tár említette „tágas tér”, a fellélegzés az Isten szeretetéből adódó lehe
tőségek felkínálása van ránk bízva. Az „alkalmas” gyülekezet akkor tesz 
a legtöbbet, amikor ezt a lehetőséget nemcsak látja, nemcsak kínálja, 
hanem éli is! A fejezet kezdőképével élve: há nemcsak kézbesítő akar 
lenni, vagy ami ennél is rosszabb: papírkosár, hanem érdekelt, érdeklődő 
és hálás címzett is.

Az „alkalmas” gyülekezet a tennivalóval együtt a módot is megta
nulja. Nem technikát, hanem módot! Az előző mestertogások, szakszerű, 
hasznos eljárások összessége. A mód ennél sokkal több. A tennivalóból 
nő ki és semmi mással • nem helyettesíthető. Ezt az egyetlen lehetséges 
módot ismétli folyton Pál, amikor az alkalmas gyülekezet tevékenységé
nek módját a szolgálatban jelöli meg. Minél többet halljuk, annál inkább 
szükségünk van rá, hogy ezerféle színében, formájában és lehetőségé
ben értsük. Most legyen elég kettő ezek közül: szolgálni: újra és újra 
megrendülni azon, hogy az Isten alkalmasnak minősíti a gyülekezetei 
olyasmire, amire magától alkalmatlan. Ez veszi el a gőgünket. Krisztus 
evangéliumával csak megrendültén lehet szolgálni. Szolgálni: tapintatot 
is jelent. Nem az a legfontosabb, hogy a gyülekezet elmondja a magáét 
és ezzel megkönnyebbülten túl legyen a íeladatatán, hanem az, hogy 
akinek mondani szeretnénk, akivel tenni szeretnénk, amire valók va
gyunk, azt ne céltáblának tekintsük, hanem olyan embernek, akit szere
tünk. Mózes odaverhette a két kőtáblát az aranyborjúhoz és megitattat- 
hatta a keserű levet a népével. Az „alkalmas” gyülekezet nem tőle tanul 
keménységet, hanem Jézusától tapintatot.

Fehér Károly
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A d j  h i t e t

Mindenható Erő, mely nagy időkön át 
Értelmével tetted az embert ürrá a Természeten,
Adj hitet, mert erre van most leginkább szükségem.
Ritka és ünnepélyes pillanat ez életemben:
Oly pontra értem, ahonnan 
Üj út vezet az ismeretlenbe.
Űj út, amely talán közelebb visz Hozzád:
A törvényhez, mely az ismeretlenben lakik.

Hiszem, hogy van bennem ösztönös megérzés;
És tartós türelemmel megszereztem a tudást,
Amely törvényeid kutatásához kell.
De hitem megrendült a tanuló évek alatt.
Már nem vezet állhatatosan a cél felé.
Mert íme, nem bízom már a hitben és túl becsülöm a bizonyságot. 
Engedd ezért, hogy ismert törvényeid csorbítatlan tisztelete 
Váljék forrásává annak a hitemnek,
Hogy érdemes felfedeznem az új parancsolatot.

Magányosnak és bizonytalannak érzem magam az új nyomon,
Mert utamon még senki sem járt előttem.
És senki sincs, akivel megosszam, amit látok, vagy látni vélek.
S mégis, csak akkor boldogulok, ha másokat is rábírok arra,
Hogy kövessenek és segítsenek;
És higyjenek bennem, így erősítve az én hitemet,
Amelynek még oly kevés a bizonysága 
Most, a dolgok kezdetén.
Hosszú és kockázatos az út a célomig,
Hogyan járhatnám végig egyedül?
Hogyan oszlassam el a félig értés ködét,
Amely tájékozódásomat megzavarja?

A túlsó part nem látszik — nincs is talán?
És mégis — mint mindenkinek, akit előttem 
A roppant ismeretlen varázsa rabul ejtett —
Üjra, meg újra vállalnom kell a kockázatot,
Ha érezni akarom a felfedezés izgalmas örömét.
Szomjazom erre az örömre, vagy elsorvad az elmém,
Mert — hála Neked — nem arra teremtetett,
Hogy a? ismert parti vizek biztonságában ringatózzék.

Nem tudom, hallasz-e engem,
De tudom, hogy el kell mondanom ezt az imát:

Mindenható Erő, mely nagy időkön át 
Értelmével tetted az embert úrrá a Természeten;
Adj hitet, mert erre van most leginkább szükségem.

(Selye János)

(Megjelent: Álomtól a felfedezésig című könyvében. Fordította Józsa 
Péter)
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Egyháztörténeti évfordulók

Borhidai Miklós gályarab nápolyi halála
Nevét és szolgálatát, küzdelmes életét és kínos halálát hirdeti a rába- 

szentandrási templom emléktáblájára vésett néhány sor, mégis: alig 
tudunk róla valamit. Nincs adatunk születése helyéről és idejéről, nem 
maradt ránk lelkészi szolgálatának egyetlen tárgyi emléke sem, hosszú 
várfogságának és a gályák poklának szenvedésözöne is beleolvad a mind
végig állhatatos hitvallók megpróbáltatás-tengerébe, s még halála ide
jét is csak hozzávetőleges pontossággal ismerjük. Lelki arcának néhány 
megindító és tanulságos vonása azonban így is felrajzolható.

Rövid és viharos szolgálata a Vas megyei Szentkirályon kezdődött 
1659-ben. Jelképesnek is vehetjük, hogy a falut ma már hiába keresnénk 
akár a legrészletesebb térképeinken is: elsodorta azt a történelem vihara. 
Homály takarja azt a 15 esztendőt, ami az 1674-es pozsonyi törvény elé 
idéztetésig eltelt. Neve a megjelentek listáján tűnik fel újra, mint rába- 
szentandrási exuláns-prédikátoré. Ez is elég azonban ahhoz, hogy hánya
tott sorsa világosan elénk rajzolódjék. Nádasdy Ferenc 1643-as konver
ziója után Északnyugat-Dunántúl virágzó evangélikus gyülekezeteinek 
hosszú sora szűnik meg (Lövő, Üjkér, Keresztúr, Sárvár, Kapuvár, Csep- 
reg stb!) és gyakorlatilag áttekinthetetlen, kaotikus egyházi állapotok 
között — számtalan egyéni és családi tragédiától kísérten — halad előre 
a „diadalmas ellenreformáció” . Hűség és reménység fonódik össze abban 
a szolgálatvállalásban, mely egy emberileg egyre kilátástalanabb hely
zetet is békével elfogad az evangélium hirdetéséért. Hűsége vitte el Po
zsonyba, hűsége tartotta meg a lipótvári börtönélet tíz rettenetes hónao- 
jában, hűsége kísérte el a gályákra vivő úton Nánolvig. és hűsége állt 
őrt a mondhatatlan testi szenvedések közt lelkét próbáló kísértésekben.

Kocsi Csergő Bálint rövid megemlékezésében aránytalanul nagy he
lyet foglal el annak ecsetelése, hogy az „embertelen gyötrelmektől való 
féltében” csaknem aláírta a hivatalról lemondás kötelezvényét, de végül is 
a „szomorú példák” visszarettentették és a megígért aláírást ..a gonosz 
tőrének tekintette” . Bizonyos, hogy a megfogalmazásban némi „irány
zatosság” is érvényesül. Igazságát mégsem kell kétségbe vonnunk, vagy 
szégyenlenünk. Mert éppen az ilyen tusakodás őriz meg ..legendás fel- 
magasztaltatásoktól” , és hozza őt közel a ma emberéhez, ki küszködik a 
hit harcában.

Rábaszentandrás exuláns-prédikátorát 1675. máius 8-án Nápolyban 
gályákra adták, s ezután már a vég sem késett soká: augusztusban az 
elerőtlenedett test összeroskadt „a gályák járma alatt” (Otrokocsil. Kocsi 
Csergő komor summázása szerint ..sokat imádkozott s evakran kellett ve
rést tűrnie” . Halálakor alig lehetett több 49 esztendősnél. Sírja — ha veit 
egyáltalán — jeltelen.

Semmit sem hagyott az utókorra, csak imádságát, mellyel Istenébe 
kapaszkodott, és küzdelmes hűségét, mely ,a sáfároktól megkívántatik” .

Súlyos, elkötelező, megerősítő örökség ez.
Magassy Sándor


