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Egyházunk útján

Lelkésztestvéreinkre is számítunk!
Egyházunk diakóniai tanfolyamának megindításakor fontos feladat 

vár lelkészeinkre. Tőlük is várjuk a diakóniai tanfolyamra való fiata
lok tájékoztatását, biztatását, felkészítését. Nem a jelentkezők nagy 
létszámán van a hangsúly, hanem a minőségen. A legfontosabb, hogy 
aki ezt a szolgálatot vállalja, az élethivatást lásson benne, odaszánja 
magát erre a munkára, diakóniai lelkülettel jöjjön ebbe a szolgálatba.

Természetesen lelkészeinknek is tájékozottaknak kell lenniük ar
ról, ami most indul. Éppen azért ebben a cikkben összképet szeretnék 
adni erről az újonnan megnyíló lehetőségről.

Diakóniai intézményeink mai helyzete

Hangsúlyoznunk kell, hogy a diakónia szilárd munkaterülete egy
házunknak. Nem csökkenésről vagy visszafejlesztésről van szó, hanem 
diakóniai szolgálatunk megszilárdításáról, erősítéséről, fejlesztéséről. Ez 
azzal függ össze, hogy a szocialista társadalomnak állandó célkitűzése 
az emberről való gondoskodás. Ezt kormányunk sokoldalúan valósítja 
meg. Az a terület, ahol az egyház is segíthet, az emberről való gon
doskodás széles területén, kettős irányú: egyrészt az élet alkonyán levő 
öregek gondozásából vehetjük ki részünket, másrészt a beteg gyerme
kek gondozása felé irányulhat szolgáló szeretetünk.

Államunk nemcsak szívesen látja az egyház részvételét az emberről 
való gondoskodásban, hanem azt anyagilag is támogatja. Az Egészség- 
ügyi Minisztérium nemcsak a beteg gyermekek gondozására ad áta
lányt, hanem támogatja mindazt az egyházi beruházást is, ami a meg
levő ágyak, illetve szobák számának gyarapítását szolgálja. Ennek 
konkrét példája, hogy a nyíregyházi egészségügyi gyermekotthonunk 
számára egymillió forintot adományozott az Egészségügyi Minisztérium. 
Hasonló nagyvonalú támogatásra van kilátásunk akkor, ha a piliscsabai 
otthonunk bővítéséhez fogunk.

Egyházunk vezetősége jelentős közegyházi támogatásban részesíti a 
diakóniai intézményeket. Nagyob beruházás előtt áll győri szeretethá- 
zunk, ahol a központi fűtés bevezetéséről folynak tárgyalások, s kilá
tás van a szobák számának növelésére is. Új otthon építésének tervét 
is bejelentette az országos egyházi elnökség. Az országos egyháznak 
ezekre a célokra külföldi segély is rendelkezésére áll. Mindezek azt 
szemléltetik, hogy egyházunk milyen nagy hangsúlyt tesz a diakóniai 
szolgálat megbecsülésére, s azt mennyire szívügyének tekinti. Ezt tük
rözi az a tény is, hogy valamennyi intézményünk végez kisebb-nagyobb 
korszerűsítést, hogy lépést tartson az emberről való gondoskodás meg
felelő színvonalával. Természetes, hogy a diakónia teológiáját valló egy
háznak szívügye a diakóniai szolgálat.

A személyi kérdések szorosan hozzátartoznak diakóniai intézmé-
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nyeink jövőjéhez. Ma három nemzedék szolgál a diakóniában is. Idős 
koruk ellenére is odaadóan szolgálnak azok a régi diakóniai munká
saink, akik sok évtizede megszakítatlanul állnak ebben a feladatban. 
Az élet természetes rendje szerint azonban létszámuk fokozatosan csök
ken. Egyházunk természetesen akkor is gondoskodik róluk, ha a szol
gálattól koruk és betegségük miatt megválni kényszerülnek. Intézmé
nyeinkben sok ilyen testvérünk talál most is otthonra és gondviselésre.

A diakóniai munka törzsgárdáját azok a középkorú testvéreink je
lentik, akik kipróbáltan állnak több éve vagy évtizede ebben a mun
kában. Ök azok, akik ezt az életpályát erejük és képességük teljes 
bevetésével vállalják. Sokszor nehéz körülmények között dolgoznak, 
mert ha a fiatalok körében munkaerőhiány jelentkezik, ők akkor is 
mindent vállalnak. Ezért ennek a törzsgárdának a jelentőségét erősen 
kell kiemelnünk.

A fiatalok jelentik a diakóniai szolgálatban is az utánpótlást és a 
jövőt. Ezt a legfiatalabb nemzedéket akarjuk diakóniai tanfolyamunkon 
mind egészségügyi, mind egyházi irányban kiképezni. Ennek a tanfo
lyamnak a megindítása tehát a jövőről való gondoskodás jegyében szü
letik. Intézményeink ma is el vannak látva a szükséges munkaerővel, 
noha olykor alkalmazási és személyi problémákkal küzdenek, de ha 
előre akarunk intézményeink munkaerővel való ellátásáról gondos
kodni, akkor már most meg kell tennünk az ehhez szükséges lépéseket.

A diakóniai tanfolyam

A  diakóniai tanfolyam szabályzatát az országos presbitérium 1975. 
dec. 29-i ülésén fogadta el, s azt publikáltuk az Evangélikus Élet 1976. 
febr. 15-i számában. Ennek anyagát ismertként feltételezve, itt most 
azokra a szempontokra mutatok rá, amelyek a szabályzatban gyökerez
nek és abból következnek, de amelyeket a szűkszavú paragrafusok 
mégsem fejthettek ki.

A diakóniai tanfolyam folyamatos kiképzést jelent, tehát nemcsak 
az első hároméves tanfolyam megszervezésére gondoltunk, hanem ezt 
a szükséghez képesti gyakorisággal újra meg újra folytatni kívánjuk. 
Most az első tanfolyamra kb. 15—20 fő jelentkezését várjuk. Elsősor
ban 17—25 év közötti lányok jelentkezésére számítunk, de néhány fiúra 
is szükség van, akik diakónusi munkakörben mind a betegápolásban, 
mind a gazdasági munkában részt tudnak venni. A hozzánk jelentke
zett fiataloktól azt kérjük, hogy életpályának tekintsék a diakóniai 
szolgálatot, s ne ugródeszkát lássanak az általunk nyújtott kiképzés
ben más alkalmazás felé. Természetesen a lutheri etikának megfele
lően később házaságot köthetnek. A jelengi törzsgárda állományunkban 
is számos asszony dolgozik. A tanfolyam hároméves ideje alatt azon
ban csak hajadonoknak, illetve nőtleneknek tudunk helyet biztosítani.

A diakóniai intézményeinkben jelenleg olyanok is dolgoznak, akik 
nem evangélikusok. Ezek száma természetesen csekély. A szolgálatukra 
továbbra is számítunk, de nekik az egyházi kiképzésben nem kell részt 
venniük. Hasonló megítélés alá kerülnek azok is, akikkel a közös ne
vezőt az emberről való gondoskodás területén tudjuk megtalálni, de 
akik világnézeti okokból nem kívánnak az egyházi tanfolyamon részt 
venni.

Akiket erre a diakóniai tanfolyamra hívunk, azok a szabályzat 3.
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része 7. §-a szerint evangélikus konfirmált egyháztagok, akik élethivatás
szerűen óhajtanak egyházunk szeretetszolgálatában egyházi munkásként 
dolgozni. Általuk szeretnénk a jelenleg hűségesen szolgáló törzsgárdát 
megerősíteni. Az újonnan jelentkezők mellett olyan fiatalokra is számí
tunk, akik intézményeinkben jelenleg is dolgoznak, s az ápolónői képe
sítést már megszerezték. Amennyiben az egyházi tanfolyamra jelentkez
nek, már csak ezt kell elvégezniük, s úgy bocsáthatók ki diakónusi szol
gálatra, mint majd azok, akik a hároméves tanfolyamot fogják elvégezni.

A most induló tanfolyam tartalmilag három részből áll: 1. Az inten
zív egyházi tanfolyam elvégzése, négyszer nyolchetes kiképzési idő 
alatt; — 2. Az ápolónői képesítés megszerzése állami egészségügyi in
tézményekben, kétéves szorgalmi idő alatt; — 3. Diakóniai gyakorlat 
végzése szeretetintézményeinkben az illetékes otthonvezető irányításával.

1. Az egyházi tanfolyam oktatási tervéről külön pontban fogok rész
letesebben szólni, mert ez lelkésztestvéreinket bizonyára érdekli. Ezért 
itt most rögtön rátérek a második terület bemutatására.

2. Az Egészségügyi Minisztérium illetékeseivel való tárgyalás alap
ján a következő kép alakult ki a hozzánk tartozó fiatalok egészségügyi 
kiképzéséről. Állományunk nem bentlakásos, hanem már dolgozói tan
folyamon fog részt venni. Ez azt jelenti, hogy minden tanév kezdete
kor két-három hétig bent laknak a megfelelő egészségügyi intézmény
ben, s ott nyernek kiképzést, majd hetenként egy napot töltenek ismét 
a megkezdett munkahelyen. A tanév végén újra két-három hetes bent
lakásos kiképzést nyernek. Az egészségügyi kiképzésben az állományunk 
két részre oszlik. Az egyik része a szociális otthon gondozónői tanfolya
mon vesz részt, ami egyszerűbben az öregek gondozását jelenti, a másik 
része az egészségügyi gyermekotthonok gondozónői képesítésére készül, 
ami gyakorlatilag a fejlődésben visszamaradt gyermekek körüli ápolónői 
teendőket jelenti. A kétéves ilyen levelező tagozatú tanfolyam elvégzése 
után kapnak fiataljaink ápolónői képesítést, vagy az öregek vagy a 
gyermekek gondozására.

3. Amíg az egyházi és az egészségügyi tanfolyam nem veszi igénybe 
fiataljainkat, aközben szeretetintézményeinkben vannak kint gyakorla
ton. Erre az időre természetesen fizetést kapnak munkájukért. A prak
tikum végzése alatt munkájukat az illetékes otthonvezető irányításával 
végzik, aki róluk a vizsgabizottság számára jellemzést és minősítést ad.

Aki ennek a hármas feladatnak eleget tett, tehát elvégezte a négy
szer nyolchetes egyházi tanfolyamot, megszerezte az ápolónői képesítést 
az említett levelező tagozaton, és szeretetintézményeinkben a gyakorlati 
szolgálatban is bevált, jelentkezhet záróvizsgára, amely a szabályzatban 
megjelölt vizsgabizottság előtt teendő le. A követelményeknek megfelelt 
jelölt egyházunk élethivatásként vállalt diakóniai munkása, aki erről 
oklevelet kap, s akit a szolgálatba ünnepélyesen kibocsátunk. A diakó
niai munka különböző posztjain — egyenlő feltételek mellett — elsőbb
sége van annak, aki nálunk a diakóniai szolgálatra oklevelet szerzett.

Az anyagi kérdések tekintetében a szabályzat szerint egyházunk 
vállalja a tanfolyam ellátási költségeit. A szeretetintézményeinkben vég
zett gyakorlati szolgálat alatt pedig jelöltjeink fizetést kapnak munká
jukért. A tanfolyamra jelentkezők tehát az anyagi gondoktól meg
szabadulnak. Indokolt esetben rendkívüli segély juttatására is van kilátás. 
Ezek fejében viszont elvárjuk a jelentkezőktől, hogy egyházunk gondos
kodását kitartó hűséggel viszonozzák. Ezért hangsúlyozza a szabályzat
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19. §-a, hogy amennyiben a tanfolyam hallgatója nem lép egyházi szol
gálatba, vagy azt három éven belül elhagyja, köteles a tanfolyammal 
kapcsolatos költségeket megtéríteni.

Az egyházi tanfolyam munkaterve

Mindenekelőtt az egyházi tanfolyam jellegét, minőségét, célkitűzését 
kell tisztázni. Az egyik veszély az, hogy maximalizmussal valami aka
démiai jellegű kiképzést igényeljünk. Ezzel szemben hangsúlyozni kell, 
hogy mi a diakóniai munka szolgálattevőit neveljük itt, egészségügyi 
szempontból gondozónői, ápolónői szinten, oktatási vonatkozásban szak
középiskolai, technikumi szinten. A másik veszély az, hogy minimális 
igényekkel lépjünk fel, s mintegy bagatellizáljuk a kiképzés céljait Ez
zel szemben hangsúlyozni kell, az egészségügyi szakértelem mellett a 
diakóniai lelkületnek a fontosságát, csak így tudnak jelöltjeink élethiva- 
tás-szerűen állni a diakónusi munkakörben.

A tanfolyam igazgatója az országos diakóniai ügyvivő lelkész. Az 
előadói gárda a diakóniában is szolgáló lelkészekből, illetve lelkészi 
munkatársakból kerül ki. Itt hangsúlyozni kell, hogy a diakóniai tan
folyam a szabályzat 2. §-a szerint a diakóniai osztály keretében műkö
dik. Ez magában véve is eligazít abban a tekintetben, hogy nem aka
démiai jellegű kiképzés folyik. A lelkészi oklevél hivatalból képesíti 
annak birtokosát arra, hogy a szakközépiskola szintjén hitoktatást vé
gezzen. Az országos egyházi elnökség ennek alapján bízta meg az elő
adókat, hogy a számukra kijelölt tantárgyat a tanfolyam keretében ta
nítsák.

Az egyházi tanfolyam négyszer nyolc héten át tart. Praktikussági 
okból a tanfolyamot úgy szervezzük, hogy az illetékes előadó egymaga 
tölt egy hetet tanítványaival, s az alatt intenzív kurzuson tanítja meg 
a kitűzött anyagot. így tehát minden tantárgyra összesen négy hét inten
zív tanulmányi idő jut. Ez felel meg a négyszer nyolchetes össz-kikép- 
zési időnek.

Egy nyolchetes kurzus menetrendje a következő: kezdődik az első 
hét az ószövetségi bibliaismeret tanításával. Ennek előadója minden 
reggel igehirdetést tart a hallgatóknak a tárgykörével megegyező textus 
nyomán. Ez szolgálja az egyházi tanfolyam hitmélyítő jellegét. A dél
előtti órákban tanítja az ószövetségi bibliaismeretet. A délutáni órák
ban korrepetálja a tanított anyagot. Segítséget nyújt atekintetben, mi
ként lehet bibliakörben értékesíteni a tanított anyag egy-egy szakaszát. 
Az esti órákban pedig evangelizáló igehirdetést tart. A munkahét befe
jeztével tanulóit minősíti.

A következő héten az újszövetségi bibliaismeret következik, azután 
a dogmatika és etika, majd az egyháztörténet Ezt követően a diakóniai 
teológia lényegének összefoglalása, egyházunk mai tanításának és állás- 
foglalásának a bemutatása mind népünk segítségét, mind a békeszol
gálatot illetően. A következő hét az egyházi élet gyakorlatát mutatja be, 
majd pedig egy héten át a diakónika kerül előadásra. Ezt befejezi az 
egyházi énekek ismerete.

Március 8-án hívtuk össze az előadókat, hogy tantárgyanként meg
állapítsuk a tanmenet célkitűzéseit. Az előadók május 15-ig írásban el
készítik szaktárgyaik tanmenetét. A munka tervezésében szakértőként 
részt vesz a Teológus Otthon igazgatója. Június 10-én a Gyenesdiáson 
tartandó országos diakóniai konferencia után jönnek össze ismét az elő-
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adók, hogy a tanmenetet egyeztessék, s azután az anyagokat a tanfolyam 
igazgatója az országos elnökség elé terjessze jóváhagyásra. Ennek az el
fogadott tanmenetnek az alapján fog megindulni ősszel az oktatás.

Az egyes tantárgyak belső célkitűzése a következő:
Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi bibliaismeret tanításának 

célja a Szentírás megismertetése és megkedveltetése. Az Ószövetség ta
nítására Ribárné Kajos Annamáriát, az Újszövetség tanítására Mátrai 
Mariannt kértük fel. A bevezetéstani könyvek az előadók számára ké
szen állnak, egyrészt az Ótestamentom világa, másrészt Káldy: Bevezetés 
az Újszövetségbe című könyve. A hangsúly a Szentírás olvastatásán és 
üzenetének megértetésén van. Diakóniai munkásainktól ezen a téren 
gyakorlatilag azt várjuk, hogy amelyik otthonban ez szokásban van, a 
reggeli és esti áhítatokat tudják ellátni, s általában bibliakör-vezetői 
szinten tudjanak laikusmunkás szolgálatokat végezni. A lelkészi szolgá
latok természetesen az illető intézményt gondozó lelkészre várnak.

A dogmatika és etika summáját a következő tankönyvek alapján 
foglalja össze az előadó: Pröhle: Az evangélium igazsága és Nagy: Egy
ház a mai világban. Csizmazia Sándor nyíregyházi igazgató lelkészt, az 
Élim igazgatóját kértük erre a szolgálatra. A belső cél evangélikus egy
házunk tanításának mai összefoglalása.

Az egyháztörténet tanítása Ottlyk: Hűség Istenhez — hűség népünk
höz című magyar egyháztörténete nyomán, rövidített formában taní
tandó. A szolgálat elvégzésére ifj. Weltler Rezsőné, Sághy Ildikó, győri 
szeretetházi vezetőt kértük fel. A belső cél az egyetemes egyháztörténet 
rövid összefoglalása a reformáció történetének kiemelésével. A magyar 
egyháztörténet összefoglalásából a legújiabbkori vonások emelkednek ki, 
amelyek kapcsolópontot nyújtanak egyházunk mai élete és szolgálata 
megértéséhez.

A diakóniai teológia összefoglalását, egyházunk mai tanításának és 
állásfoglalásának bemutatását Káldy: Új úton és Ottlyk: Istenszeretet 
— emberszeretet című könyvek alapján a tanfolyam igazgatójától, Blázy 
Lajos országos diakóniai ügyvivő lelkésztől kértük. Belső cél annak meg
értetése és megszerettetése, hogy egyházunk miként járja a szolgáló sze
letet útját, mind népünk, mind az emberiség nagy kérdéseit érintő terü
leteken.

Az egyházi élet gyakorlatát, az egyházunkról nyújtandó összképet 
a Hitünk, életünk című hittankönyv nyomán Povázsay Mihály, békés
csabai lelkész, ottani szeretetintézményünk igazgatója, mutatja be és 
‘anítja. A belső cél olyan összkép nyújtása a gyülekezeti életről, köz
egyházi szolgálatainkról, egyházszervezetünkről, intézményeinkről, amely
ből a tanulók láthatják egyházunk sokoldalú feladatát, s abban ottho
nosan érezhetik magukat.

Az egyház diakóniai szolgálatáról szóló tanítás tárgyköre az egyet
len, ahol nincs eddigi kiadványainkban megjelent alapanyag, hanem 
ahol a tárgykör kidolgozandó. Erre a szolgálatra Muncz Frigyest, a bu
dai szeretetotthonok igazgató lelkészét kértük meg. A célkitűzés az, 
hogy a diakónia rövid történetét, a más egyházak körében megvalósuló 
szolgálatát és a mi magyarországi evangélikus diakóniánkat rövid össz
képben megismerhessék és megszerethessék. Itt hangsúly van a diakó
niai lelkület elmélyítésén, amely mind az öregek gondozása, mind a 
beteg gyermekek gondozása terén nélkülözhetetlenül szükséges. Az egész
ségügyi szakismereteket az ápolónő-képzés során sajátítják el. Itt a 
diakónia egyházi vonatkozásain van a hangsúly.
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Az egyházi énekek ismerete szintén nélkülözhetetlen. Ezt azonban 
nem kántorképzős szinten, hanem bibliakörvezetői, áhítattartói szinten 
kell elsajátítaniuk.

Ennek a koncepciónak jegyében indul meg ősztől a tanítás azok 
számára, akiknek jelentkezését a felvételi bizottság júniusban elfogadta.

A lelkésztestvérek segítsége

Miután a fentiekben körvonalaztam a diakóniai tanfolyam megindí
tásának szükségességét, jelentőségét, jellemzését, részletezését, ezzel lel
készeink betekintést nyerhettek az elgondolások részleteibe is. Most kö
vetkezik áz a feladat, hogy lelkészeink nézzenek szét gyülekezetük terü
letén, s az evangélikus ifjúságból a fenti célkitűzések szerint alkalmas
nak látszó fiatalokat tájékoztassák terveinkről Ha a családok segítséget 
nyújtanak, azok jelenlétében is mondják el értesüléseiket. A szempon
tunk az, hogy olyan fiatalok jöjjenek hozzánk, akik diakóniai lelkű let
tel élethivatás-szerűen tudják vállalni ezt a szolgálatot. Nem számítunk 
és nem is számíthatunk nagy tömegekre, tehát nem a mennyiségen, 
hanem a minőségen van a hangsúly. Tizenöt-húsz fő elegendő a mostani 
tanfolyamra. Ez is érzékelteti, hogy alkalmas fiatalokat keresünk, és 
nem a mennyiségre tekintünk. A jelentkezők felvételi kérvényét a gyü
lekezet lelkészéhez kell benyújtani, aki azt véleményezéssel ellátva küldi 
meg a diakóniai osztály ügyvivő lelkészének. Ennyiben lelkészeinkre a 
szeretetteljes hivogatásnak és a jelentkező irányításának a feladata is 
vár.

Körültekintő figyelmességet, hűséget és Isten-áldotta eredményt kí
vánok ehhez, kedves lelkésztestvérek!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Egyház a nagyvilágban

N a iro b i  fe lő l  —  D a r  Es S a lá m  fe lé

Terem tm ény,
technika és az em beriség tú lé lése

. . .  és töltsétek be a földet

(Charles Birch előadása a plénum előtt az EVT nagygyűlésén)

Egy karikatúra alatt, amely a népesség túlnövekedését, nyersanyag
válságát, környezet romlását és a világ elszegényedését ábrázolta, az 
volt olvasható, hogy egy szép napon nem lesz élelmünk, hogy ehes
sünk, nem lesz olajunk, hogy annál melegedjünk és nem lesz levegő, 
hogy lélegezhessünk . . .  és hogy meg kell tanulnunk így élni! Hasonló
képpen gondolkodhatott a kipusztult brontoszaurusz is. Az volt a prob
lémája, hogy nem tudott a környezetébe beilleszkedni. A mi technikai 
társadalmunk olyan, mint a brontoszaurusz: képtelen a túlélés követel
ményeihez idomulni. Pedig meg kell teremtenünk a hozzáidomulást, ha 
nem akarunk a brontoszaurusz sorsára jutni.

Hadd magyarázzam meg, hogy mit értek a túlélés veszélye alatt. 
A brontoszaurusz természetesen nem egy éjszaka pusztult ki. Évszá
zadokon át romlott meg lassan életkvalitása, állománya fokozatosan 
csökkent, míg végül is kimúlt az utolsó brontoszaurusz is. Ezt értem 
az ember túlélésének kockázata alatt: veszélyek, melyek az emberiség 
széles rétegeire nézve és különösen a szegények részére az életkvali
tás rosszabbodását eredményezik: veszélyek egész népességi csopor
tokra és végül az emberfaj teljes kihalásának veszélye. Az Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa a problémát ilyen szemszögből kívánja megvi
tatni. (1). Az érvem az, hogy ez a fajta társadalom, a benne levő ön
zavaró tendenciával, melyet itt a tudomány és technika segítségével 
felállítunk, a földgömbünkön már nem sokáig tartható fenn. Galbraith 
azt írja, hogy az a jelleg és mód, ahogyan ma a technikát alkalmaz
zuk, rendkívül veszélyes és az életünkbe kerülhet (2). Döntő kérdés, 
hogy a technika felett, melyet mi teremtettünk, meg tudjuk-e nyerni 
az ellenőrzést. Nem tudok erre világos feleletet adni, és ezért nehe
zemre esik eldönteni, hogy hosszú távon a tudomány és technika az 
emberiség számára áldássá fog-e válni. A technika egy kisebbséget 
felszabadított a szegénység elől és megvan a lehetősége — ahogyan 
azt később szeretném bemutatni —, hogy minden ember sorsát lénye
gesen megjavítsa. A tudomány és technika költségei, valamint az eb
ből származó haszon, a kulturális és ökologikus vonatkozásban, eddig 
aránytalanul magasan és egyenlőtlenül voltak elosztva. Ahogyan mi 
ma élünk a földön, alapjában véve helytelen.
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1 Mózes 1. részének 28. versében három törvény áll: „Szaporodja
tok és sokasodjatok” : ez megtörtént. Másodszor: „Uralkodjatok a ten
ger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állato
kon.” Ezt a tudomány és technika megközelítően megtette. A harmadik 
törvény így hangzik: „Töltsétek be a földet.” Ezt a törvényt nem tel
jesítettük.

Ha a föld négymilliárdnál is több lakosát életben kívánjuk tartani, 
úgy magát a világot kell megmenteni. Mindazonáltal az a kérdés, hogy 
hajlandók vagyunk-e megfizetni a világ megváltásának az árát, — 
egy értékrendszer átalakulásának, életstílusának, gazdasági és poli
tikai célkitűzéseinknek az árát, igen, sőt még a mai tudományunk és 
technikánk árát is. Vagy továbbra is Fauszt módján, annak jeligéje 
alapján fogunk élni: Most utazz, fizess később? Sajnos, az utazás rövid, 
és itt az ideje, hogy fizessünk.

A túlélés kockázata

A föld a Titanichoz hasonlít, amely az összeütközés felé tart. Előt
tünk van egy jéghegy, melynek csúcsa kiemelkedik a vízből. Ez alatt 
környezetünk romlását értem, a nyersanyagcsökkenés miatt, környeze
tünk szennyezettségét és annak következményeképpen életkvalitásunk 
rosszabbodását. A jéghegy nagy, láthatatlan része a szociális, politikai 
és gazdasági struktúrát jelképezi és az élet értelmének szellemi tévútra 
vezetését. Csak egy irány változtatása menthet meg a veszedelemtől. 
Most még a politikai és gazdasági vezetés táncol a fedélzetén, de az 
irány változatlan marad. A technológusok közül az optimisták még 
hangoztatják, hogy a válság még sakkban tartható. De mégis vannak 
problémák, melyek tudománnyal és technikával nem oldhatók meg. 
Számolnunk kell azzal, hogy az egész jéghegy veszélyeztet bennünket, 
mind a látható, mind a láthatatlan része.

Magam és sok más tudós kollégám örülünk, hogy az Egyházak 
ökumenikus Tanácsa elkezdett foglalkozni ezzel a témával tudomá
nyos, de gazdasági és politikai aspektusból kifolyólag is. Az a remény
ségünk, hogy az első fáradozásokat nem adják fel néhány éven belül. 
Az egyházaknak még sok tennivalójuk akad, hogy megmutassák, hogy 
problémáikat komolynak tekintik.

Mint tudós többet tudok a jéghegy látható részéről és ezért min
denekelőtt erről szeretnék beszélni. Jéghegyünknek öt csúcsa van: öt 
pszichikai veszély, mely az ember túlélését veszélyezteti — a népesedés 
exploziója, a szűkös élelem, a nem regenerálódóképes nyersanyagok 
szűkössége (mint pl. a fosszilis tüzelőanyagok), a környező világunk 
romlása és a háború).

Ezt nem azért említem, hogy minden egyes veszéllyel számszerűen 
foglalkozzam. E helyett csupán néhány alapvonást szeretnék felso
rolni, melyből felismerhetjük, hogy mind gyorsabban ütközünk a külső 
határokba, melyet egy körül határolt világ a növekedésnek kell, hogy 
felállítson.

Nem tudjuk, hogy a föld hány embert tudna még eltartani. Tud
juk, hogy 1975-ben 300 millió ember közül csak a 2/3-ad része tudja 
volna túl — vészesen közeledünk, mely a világ történelmében egye
dülálló: 15 évenként egymilliárd emberrel több, szinte hihetetlen szám
adat. Az afrikai kontinens ma 400 millió lakost tart nyilván; 20 év 
múlva 800 millióan lesznek (4). De itt Afrikában, ahol az emberek
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megélhetését a föld biztosítja, ott az értelmetlen földkihasználás és a 
sivatag növekedése évről évre csökkenti a megművelhető területet, s 
nemhogy inkább újak volnának hozzá nyerhetők, megművelés által (5).

Nem tudjuk, hogy mikor apad el a föld élelemkészlete. De azt tud
juk, hogy 1975-ben 300 millió ember körül csak a 2/3-ad része tudja 
fedezni legkisebb proteinszükségletét. Ezen túlmenően okunk van fel
tételezni, hogy ez a szám 2010. évben nem lesz egymilliárd alatt (6). 
A világ halászati eredményei az 1970-es rekordév után, minden évben 
csökken (7). Egyes szakértők a mértéken felül halászatot és a környező 
világ szennyezettségét okolják ezért.

Az évenként rendelkezésre álló élelem nagyon igazságtalanul van 
elosztva. Ha elosztanánk a világ valamennyi lakosára egyenletesen, 
elegendő volna mindenkinek, hogy megfelelő módon táplálkozhassék 
(8). Az élelemelosztás legnagyobb igazságtalanságához tartozik az ún. 
„proteinmenekülés”, a szegény országokból a gazdag országokba, és ezt 
a szegény országok éhínsége ellenére. A világbank 1974. éves beszámo
lója arról ad hírt, hogy Maliban az 1967—73-as aszály óta a nemzeti 
felhasználásra rendelkezésre álló élelem 2/3-ad résszel csökkent. Egy
idejűleg az aratás hozamából növekedett az export, különösén földi 
mogyoróból, a gazdag országokba.

Nem tudjuk, hogy mikor merülnek ki a föld nem regenerálódó
képes nyersanyagai, mint a fosszilis tüzelőanyagok és más ásványok. 
De azt tudjuk, hogy a gáz mind szűkösebbé válik és a világ energia
felhasználása minden 11 évben megduplázódik (9). Tudjuk, hogy a vi
lág energiafelhasználásának 75%-a a 10 nagy ipari államra esik, és 
hogy egyedül az Egyesült Államok ebből a 75%-ból egymaga 35%-ot 
használ fel. Nem tudjuk, hogy a hatalmasan növekedő energiarészhez 
honnan teremtsük elő a fedezetet. A szakértők véleménye egyáltalában 
nem egységes abban, hogy létesüljenek-e újabb atomerőművek, mielőtt 
a szabotázs és lopás elleni biztonság problémája, valamint a radioaktív 
hulladékanyagának a tárolása évezredekre biztosítva lenne. (11). Sokan 
az atomtechnika tervezetének továbbfolytatását — az előbbi kérdések 
tisztázása nélkül — túl veszélyesnek tartják. Előbb vagy utóbb el fog
juk veszíteni az ellenőrzést, és az eredmény halálos végű lenne. Rá
adásul a gazdag világrész már több energiát birtokol, mint amennyit 
hasznosan fel tudna használni, és hihetetlen módon eltékozolja azt. 
Különböző újabb tanulmányok azt mutatják, hogy manapság a gazdag 
világban a nullanövekedés egy politikája az energiaszektorra éppen
séggel megvalósítható lenne, a gazdag országok életkvalitását megjaví
taná és egyidejűleg hozzájárulna ahhoz, hogy megosszuk a fennálló 
energiaforrásokat a szegényekkel (12).

Nem tudjuk, mikor érjük el azt a pontot, amelynél a környező 
világ szennyezettsége, az alapvető ökologikus ciklusok összeomlásához 
vezet. Tudjuk, hogy környező világunk széles területű szennyezettsége 
minden 14-ik évben megduplázódik (13); azt is tudjuk, hogy földünk 
felvevőképessége, káros anyagokat illetően, behatárolt.

Tudjuk, hogy az Egyesült Államok 15 000 megatonna fölött tárol 
atombombát. Ez az érték egy millió Hirosimáinak felel meg. Tudjuk, 
hogy a Szovjetunió atombomma raktárai csak jelentéktelenül kisebbek 
és a közeljövőben feltöltésre fognak kerülni (14). Tudjuk, hogy a világ 
tudósainak és technikusainak közel a fele a katonai kutatás fejlődése 
céljából dolgozik, hogy a fejlődő országok katonai kiadásai minden 
6-ik évben megduplázódnak (15) és ez az 1975. Egyesült Nemzetek
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rendkívüli közgyűlésén a főtitkár egy beszámolója szerint, jelenleg az 
egész világon 300 milliárd dollárt tesz ki.

A műszaki társadalom összetétele a szegény és gazdag országok 
között elmélyíti a szakadékot. A tudományt és technikát egy gazdag 
társadalom megteremtésére tudjuk bevetni, nem pedig egy igazságos 
társadalomért.

Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy sokan sokat követel
nek, és mások kevés felett rendelkeznek; hogy nagyon sok ember élet
forrását tönkre teszi, hogy saját szükségletét kielégítse. Magával a föld
del szemben állnak, egy hatalmas küzdelemben, a gazdag és a sze
gény országok.

Az összhatás

Minden egyén a földön környezetére negatív hatást gyakorol. Egy 
ausztráliainál vagy egy amerikainál a környezetellenes kihatásai na
gyobbak, talán hússzorta nagyobbak, mint egy kenyainál vagy egy in
donéziainál. így például egy gazdag nemzet minden tagja átlagban 
évente elhasznál 1 tonna acélt és 3 tonna nyersolajat.

Minden földlakó környezetellenes összhatása három tényezőből 
ered, melyet a legegyszerűbb módon, a következőképpen tudnánk ki
fejezni.

össznépesség X  fejenkénti nyersanyagfelhasználás X  fejenkénti 
környezetromlás.

Az egyenlet minden tényezője fontos. Az emberek számával, a 
nyersanyag felhasználásával és a környező világ romlásával megnö
vekszenek a kihatások. Az egyenlet minden tényezője progresszíven 
fejlődik. A népesség az elkövetkezendő 35 évben megduplázódik. A fo
gyasztás sok területen, például az energiaszektorban, kerek 10 évenként 
megduplázódott. A környező világ szennyezettsége 14 éven belül meg
duplázódott. E fejlődés eredménye az ember által a környező világra 
egy mértéken felüli és folytonosan növekvő megterhelés, egy fejlődés, 
mely az emberiségre, és a többi teremtményre súlyos következmények 
nélkül aligha folytatható tovább.

Tudatában vagyok annak, hogy kockáztatom azoknak a felhábo
rodását, akik a Harmadik Világhoz tartoznak, ha az egész világot 
egy hatásegyenletbe foglalom össze. Ismerem, különösen azok ellenve
tését, akik itt a gazdag világ egy összeesküvését látják, hogy a szegé
nyebb országokban elnyomják a fejlődést. Ezt én egyáltalán nem így 
látom. A szegény országoknak nincsen esélyük egy megfelelő fejlődésre, 
ha a gazdag országok, az ő aránytalanul magas részüket az összehatás- 
ból nem csökkentik. Ez a gazdag világ visszafejlődésének egy prog
ramját jelenti. A gazdagoknak egyszerűbben kell élniük, hogy a sze
gények egyáltalán élhessenek. A világ nem igazságos. Az igazságosság 
kritériuma alapján ítélve, minden ország túlfejlődésben volna, mely 
életszínvonal, a világ képességét, vagyonát — az összes nép ellátásával 
— százszázalékosan felülmúlná. Egy megdöntő etikai konceptus! Min
denesetre tévedés volna azt hinni, hogy a világ mai formájában va
laha is kész lenne arra, hogy készleteit így ossza fel. Hatalmuk lesz a 
jövőben a nyersanyagokban gazdag országoknak (USA, Szovjetunió, 
Irán, Brazília, Kína). Aki nemcsak a nyersanyagnak, hanem a techno
lógiának is a birtokában lesz, erős hatalma lesz és mindent el fog 
követni, hogy azt növelje. Egy igazságos világ nemcsak más nemzeti
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célkitűzéseket jelent, hanem egy alapvető új struktúráját is a világ- 
gazdasági rendnek. A fejlődő országok gondoskodtak arról, hogy a világ 
elkezdett ezekkel a problémákkal foglalkozni; nekünk közben stratégiát 
kell kifejtenünk, melyek nyomást gyakorolnak a nyersanyaggal ren
delkező hatalmasokra és kényszerítik őket, hogy ezt a hatalmat az em
beriség további érdekében vessék be. Nem tudom, hogy ezeknek a 
stratégiáknak hogyan kellene kinézniük. Csupán azt tudom, hogy eze
ket fejleszteni kell, hogy ne tekintsenek a szegény országok egy szo
morú jövő elé.

A hatásegyenlet másodszor arra utal, mennyire sürgősen szükséges 
egy jobb, fejlődőmodell a fejlődő országok részére, egy modell, mely 
igazságosabb és kevésbé tékozlóbb, s költségesebb, mint a gazdag vi
lágé. A hatalmas problémák sora, melyekkel ma Japánnak küzdenie 
kell, egy vakon átvett nyugati séma következményei.

Harmadszorra azt mutatja a hatásegyenlet, hogy a fejlődésnek ha
tásos elkezdése három fronton kell, hogy elinduljon; népesedés, fo
gyasztás és világkörnyezet romlása. így például a születésszabályozás 
egyedül nem hoz fejlődést. Születésszabályozás nélkül viszont a fejlő
dés esélyei lényegesen csekélyebbek. A Kínai Népköztársaság hatásos 
népesedési és fejlődési politikája azt mutatja, hogy itt ezt igen jól meg
értették (16). Azonosan érvényes ez más fejlődő országok kormányza
tára is, mint India, Indonézia és Egyiptom, de több fejlett országéra 
is (17). De még mindig nagyon sok azon kormányzatok száma, melyek 
népesedési politikája a szegénység problémáját csak kiélezi.

A technika bizonytalan jövője

Most egy kicsit részletesebben szeretnék foglalkozni a jégheggyel, 
és különböző, részben világos, részben inkább homályos, az ember 
túlélésének fizikai veszélyeztetése és a válság gyökerei között mutat
kozó összefüggéseivel. A világ, legyen az gazdag vagy szegény, nem tud 
a technikáról lemondani. Mindenesetre mi még nem vagyunk abban 
a helyzetben, hogy éljünk a technikával. A szegény országok a tech
nika hatalmától el vannak bűvölve. Azt látják, hogy a gazdag világ 
mai politikai hatalma műszaki teljesítményén alapszik, és így termé
szetesen felteszik a kérdést, hogy hogyan részesülhetnének ebből a ha
talomból. Több technikára lenne szükségük. Mi viszont nem tudjuk 
megmondani, hogy a tudomány és technika, és az emberi vezetés mi
lyen formája biztosítaná a szegényeknek a jólétet. A 60-as évek fejlő
dési dekádjában kezdeményezett kísérletek meghiúsultak. A gazdag 
világ a haladás megértésének szolgálatában olyan íechnikára van fel
építve, melyben a termelés és a fogyasztás határtalan növekedésben 
áll. Mindazonáltal a gazdag világban az árufogyasztás fokozása nem 
szükséges. Ellenkezőleg, növekvő fogyasztással, süllyed a gazdagok élet
kvalitása. Nem tudjuk, hogyan lehet a gazdag országok gazdasági nö
vekedését korlátozni anyagi javak megokolása mellett és a gazdasági 
rend milyen módja biztosítja, hogy a gazdagok visszafejlődése a sze
gények fejlődését segítse elő.

A tudomány és technika a korlátlan fejlődés szolgálatában egy 
meghatározott időre meg tudja akadályozni a szerencsétlenséget. Csu
pán egy csodaországot persze meg tudnak valósítani, melyből egy nap 
talán nincs többé kiút. A technika varázsa csapda lesz. A technika cso
dáját, ugyanazon technika mindent orvosló többletével leállítani akar
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ni, azt jelentené, követni „a technika patkány-fogóját'’ a pusztulásba. 
Ezt két okból magyarázom. Elsősorban is a tudomány és a technika 
nem lesz mindig abban a helyzetben, hogy bennünket az utolsó pilla
natban egy varázsfogással megmentsen. Végül pedig teljesen a tudo
mányra és a technikára hagyatkozni, egy csodára várást jelentene. 
Táplálék, energia és más feltételek egy napon elmaradhatnak. Másod
sorban a modern technika varázsfogásai gyakran csak új problémákat 
okoznak. Rendszerint igen költségesek és rendkívül károsak a környe
zetre.

Fontos tudnunk, kinek a birtokában van a technika ellenőrzése, 
mert a technika ellenőrzése egyúttal a fejlődés ellenőrzése is. A világ 
bruttó társadalmi termékének 1/6-át a multinacionális konszernek el
lenőrzik (18). A nemzeti államok a modern világ nem egyedüli feje
delemségei és hatalmasságai. Az öt legnagyobb multinacionális olaj
konszern évi forgalma, négy kivételével összesen magasabb, mint a vi
lág összes országainak bruttó társadalmi terméke (19). A fejlett és a 
fejlődő országokban a multinacionális konszernek termelése emelke
dett, de a termékeket rendszerint a gazdagoknak szánják, akik meg 
is tudják fizetni, — s nem a szegényeknek. Kifizetődőbb a gazdagok 
szájízének hízelegni, mint a szegények gyomrát megtölteni. Könnyű 
a multinacionális konszerneket kritizálni. Kevésbé könnyű a hatalmas 
konszernekhez termelő alternatívát találni és azt megvalósítani.

A technika bizonytalan jövőjét tekintve milyen feladat vár az egy
házakra? Az egyházaknak ma lehetetlenség úgy tenniük, mintha két 
terület volna, egy lelki, amelyért ők felelősek és egy világi terület, 
amelyet átengednek másoknak. Ez téves elképzeléshez vezet, mely sze
rint az embereket csupán meg kellene változtatni, hogy aztán az újjá 
formált ember megváltoztassa a világot. Ez a módszer tévesnek bizo
nyult. Ha az élet egy nagy gyárban embertelenné válik, úgy a gyár
nak meg kell változnia. Az emberek megváltása, a világ megváltását 
jelenti, amelyben élnek. Azok a kötelékek, melyek a világon az em
bereket mindenütt fogva tartják nemcsak lelkiek, de gazdasági, poli
tikai és technikai természetűek is. A felszabadítás küzdelme, egy küz
delem a gazdasági, politikai, ökologikus és szellemi felszabadulásért. 
Az egyházak nem kerülhetik el, hogy ne azonosítsák magukat teljesen 
ezekkel a feladatokkal, és hogy komolyan kérdőre ne tegyék hovatar
tozásukat a technika által uralt társadalomban. Kikerülik a problé
mát, ha különbséget tesznek a közt, hogy mi a császáré és mi az Is
tené.

Az életképes világ társadalma

Senki sem tudja, hogyan fog kinézni egy új világrend, mely _az 
igazságosság és túlélés alapelvén alapszik. Tőlem, mint tudóstól is alig 
várhatják el, hogy egy kész tervet produkáljak. Mindenesetre hiszek 
a tudós képességében, hogy azokat az elemeket felmutassa, melyek 
véleménye szerint minden egyes programnak része kellene, hogy le
gyen, melyet mások, függetlenül politikai hovatartozásuktól, kifejlesz
tenek.

A  legtöbben félreismerik, hogy a társadalom mai formájában nem 
korlátlanul életképes. Nemcsak azt gondolom, hogy bizonyos struktú
rák nem fogják túlélni, hanem azt, hogy maga az élet veszélyeztetve 
van, éspedig úgy az élet kvalitása, mint a tisztán fizikai túlélés. Az
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a konkrét veszély áll fenn, hogy mi magunk semmisítjük meg az éle
tet. A mi közvetlen célunk az kell hogy legyen, hogy a követlen túl
élés kockázatát és e föld minden lakóiának és különösen a szegények 
életkvalitásának rosszabbodási veszélyét elhárítsuk. Ezért minden vi
lágtársadalmat alapelőfeltételként úgy kell megszervezni, hogy az em
ber-élet, és az életéhez szükséges élőlény, a föld határain belül végte
lenül tovább fennmaradhasson. Másodsorban ezt az életképességet úgy 
kell megteremteni, hogy minden ember teljes életet élhessen. Egy ilyen 
társadalmat, mely mind ezt a két célt eléri, nevezhetjük életképes vi
lágtársadalomnak, ellentétben a mai, nem korlátlanul életképes világ
társadalmunkkal. Ez az elképzelés, egy életképes társadalomról, a bio
lógus részére nem újszerű. Millió évek hosszú során át fejlődött ki az 
élet a földön, mint életképes társadalom. Azt gondolják: mit jelent 
ez már! Én meg vagyok győződve arról, hogy tudnunk kellene vala
mit a világról, amelyben élünk, és annak mechanizmusáról, márcsak 
azért is, hogy elkerüljük a tévedést, mely szerint az embér megteremt
hetne egy tetszésszerinti, sokféleségű politikai paradicsomot. Sokan kö
zülük nem realisták és egy nem realista paradicsom megtartása egy Oeko- 
katasztrófához vezetne. Az Oeko-katasztrófa történelme, az emberek 
történelme, az életképes társadalom, egy nem életképes társadalom
mal kiegészítve. Éppen ez történik most mindén politikai rendszer 
alatt, közömbös, hogy jobbra vagy balra. Ma csak az az egyedülálló, 
hogy ez világsíkon történik. Én most nem egy elveszett aranykorszak 
visszatéréséért beszélek. Csupán azt állapítom meg, hogy nem lesz 
jövőnk, ha egyes szabályokat nem veszünk figyelembe, melyek idáig el
vezettek bennünket. Tegye egy példa ezt világosabbá.

Millió évek óta, a földet körülvevő vékony réteg, melyet bioszfé
rának nevezünk, fantasztikus és legkomplexebb módon mindent életben 
tartott, mely a földi lét feltétele. Egy növénytől származik a levegő 
minden oxigénmolekulája. Minden levegővételnél hálásak lehetünk egy 
növénynek. Minden 2000-ik évben az összes oxigén az élő organizmus 
körforgása által, teljesen megújul. Minden szénsavmolekula a levegő
ben, a földön, a vízben egy élő organizmustól származik. Az összes 
szénsavmolekula minden 300-ik évben megújul. Minden vízmolekula 
ezen a bolygón élő organizmusokon fut át. Az összes víz, minden 
22 milliomodik évben teljesen felfrissül. A természet világtársadalma, 
egy életképes társadalom. A molekulák mozgásban vannak tartva, és 
nekünk így kellene hagynunk, ha itt tovább szeretnénk élni.

Számtalan feladat van, melyhez a tudósoknak technikát kell fej
leszteniük, hogy a természetből nagyobb hasznot húzzon az ember és 
kevesebb költségbe kerüljön — emberben, energiában, anyagban és 
ökologikus pusztításban. Például kis napenergiaegységekre gondolok. 
Ezek a vállalkozások nem olyan látványosak, mint az atomerő dísz
szemléje vagy a szívátültetés, de ezekkel nemcsak a túlélést tudnánk 
mindenki számára biztosítani, hanem megfelelő életfeltételeket is.

A fejlődő országokban a transzferrel (átváltással) a ráfordítható 
és a gyakran nem megfelelő technikával egyidejűleg a rendszer ténye
zőit is átveszik, mely ezt a technikát kidolgozta, például a magas fo
gyasztást, automatikus anyagkezelést és a magas energiaszükséglet jel
legzetes függőségét (gondoljunk a „zöld forradalomra”. (21). A tudo
mány és technika értékszabadságáról és semlegességéről való hagyo
mányos nézetet ma sok helyütt kérdésessé teszik (22). Lassanként vilá
gossá válik a tudósok és technikusok előtt, hogy foltmentes tudomány 
és technika nincsen. Ez vezet ahhoz a felismeréshez, hogy a tudósok
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és technikusok most már feltalálásuk következményeinek kihatásaiért 
is felelősek. A társadalom többi részével szemben kötelesek gondos
kodni arról, hogy tudományuk és technikájuk ahhoz mérten felelős
ségteljes legyen. A tudós nemcsak arra van elkötelezve, hogy „a bálon 
ott legyen” . Egyre több szociális öntudattal rendelkező tudós követeli 
a „Bál” feletti bizonyos ellenőrzést is. (23). Az átmenet egy adottról 
egy erősebb, a mindenkori helyzethez alkalmazkodó technikára minden
esetre nem egy általános gyógyír, hanem csupán egy része az összes 
szükséges változásoknak.

Eredetiség

Az eredetiség sem elszigeteltséget, sem önállóságot nem jelent. Az 
eredetiség a képesség fejlődése, célok elérésére és döntések hozására, 
és ez mindenekelőtt azon államokra érvényes, amelyek megfelelő erő
kifejtés következtében abban a helyzetben vannak, hogy legyőzhessék 
a szegénységet és más visszás állapotokat. Nem könnyű út. Az ere
detiségnek meg kell küzdenie a nemzetközi hatalmi struktúrákkal, 
melyek az UNEP—COCOYOC-Nyilatkozata szerint ilyenfajta irányza
tokkal ellenségesen áll szemben, amennyiben az zavarólag hat a növe
kedésre és a nyereségre (24).

Függő viszony

A világ államai még nem határozták el magukat a függő viszony
ra, és az a mítosz, hogy minden állam egy önálló mentőcsónak, vál
tozatlanul nagy mértékben elterjedt. Csak egyetlen mentőcsónak léte
zik, fedélzetén az egész emberiséggel és I. oszt. utasokkal az egyik és 
III. osztályú utasokkal a másik végében. Ha az egyik vége süllyed, úgy 
elsüllyed az egész csónak. A túlélés és a kiegyenlítő igazságosság meg
követelik a fedélzeten levő készletek újrafelosztását: egy kiegyensú
lyozottabb módon, a nemzetközi piacrendszer útján. A készletek újra
felosztása végül is az álamok nyersanyagtulajdonának létezését teszik 
kérdésessé, amelyek éppen véletlenül rendelkeznek a nyersanyaggal. 
Mi visszaélünk a nyersanyagokkal, mert úgy véljük, hogy azok tulaj
donunk. A közösség javainak kell tekintenünk a földet, az ásványokat, 
az olajat és a szenet, melynek mi is részesei vagyunk, hogy talán több 
tisztelettel és mindenekelőtt igazságosabban használjuk fel.

Természet, ember és Isten

Most érkezem beszédem legfontosabb részéhez, melyet ez okból 
kifolyólag utoljára hagytam. A tudomány és technika egy alapvető 
újraformálása véleményem szerint csak egy radikális vélemény- és 
felfogás-változás alapján hajtható végre az embernek a természethez 
való viszonylatában. Ernest Schuchmacher arról beszélt, hogy mi nem
csak technikai, hanem metafizikai hiányban is szenvedünk (25). Teljes 
szellemi bizonytalanság uralkodik az embernek a természethez való vi
szonylatában, egy technikai kultúrában. A nem egyházi világ által 
elbátortalanodott egyházak és teológusok az embernek a természethez 
való viszonylatának értelmezését nyilvánvalóan átengedték a mechani-
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kus tudománynak és materialista filozófiának. A gazdag világ egyházai 
részese i a technikai kultúrának és ezért nehézségeik vannak abban, 
hogy azokat kritizálja. Így jött létre az uralkodó világnézet hallgató
lagos átvétele és egyetlen világos, egységes hang nem emelt óvást és 
nem emelt szót ellene. De „ha a harsona egy érthetetlen hangot ad, 
ki fog vitára készülni?” (26). Két összefüggést világosabban kell hogy 
lássunk:

Elsősorban is az emberi igazságosság és a föld felújítása, vala
mint az emberi igazságtalanság és a környezet rosszabbodása közti 
összefüggést. Ha az ember egymás iránt közömbössé válik, úgy a világ 
is közömbössé válik az embernek. Az a gyáros, aki a levegőt beszeny- 
nyezi és az az ifjú, aki a vasút kocsijainak párnáit felhasítja, azonos 
magatartású. Tudatlanok. Nem törődnek egymással és nem törődnek a 
világgal. „Mert nincs szeretet és nincs Isten iránti hűség az országban, 
hanem elhatalmasodott az átok, hazugság, öldöklés, lopás és válás és 
egyik gyilkosság követi a másikat. Ezért lesz az országban aszály és 
minden lakója elhal — a mezőn az állatok is és az ég alatt a mada
rak és a tengerben a halak is elpusztulnak.” — mondja Hóseás (27).

Az ökologikus felszabadítást úgy tekinteni, mint a szegények fel- 
szabadítási munkájáról elvonni a figyelmet, téves. Az egyik nem tör
ténhet meg a másik nélkül. Ideje, hogy felismerjük, hogy a felszaba- 
dítási mozgalom végülis egy egyetlen mozgalom, mely magába zárja 
a nő, a férfi, a tudomány és technika, az állatok, a növények és a 
levegő, az óceánok, erdők, sivatagok, hegyek és völgyek felszabadítá
sát. József Sittler, a lelkes keresztyén, Laké Michigan-ről beszél, aki 
vágyódik és aggódik és várja a pusztulás béklyóitól való felszabadítást 
(28). Teológusoknak és tudósoknak közösen ismét át kell gondolniuk 
a keresztyéni etikát, hogy az újabb feladatoknak eleget tudjanak tenni. 
Egy ilyen csoport, mely az Egyházak ökumenikus Tanácsa keretében 
nemrég találkozott, hogy az etikai kérdéseket megvitassa, melyek a 
modern genetika alkalmazásánál az emberre hárulnak — mint több 
kollégám véli —, fontos irányelvet formált az ilyenfajta megbeszélé
sekre. Megállapították, hogy az egyházak képviselői nem számolhatnak 
múltbeli precedens esetekkel, ha oly kérdéseket kell megválaszolni, 
melyeket a múltban soha sem tettek fel. Másfelől az új tudományos 
előrehaladás nem ad utalást az embernek mélyértelmű célkitűzésekre. 
Üj területeken etikai döntéseket hozni azt jelenti, hogy egyesek és cso
portok tudományos képességei úgy lesznek értelmezve és alkalmazva, 
mint amelyek az ember és sorsának legmélyebb meggyőződéséből faka
dóan kitárulkozva állnak vele szemben. Megalapozott etikai ítéletek
nél ilyen hatáskörben feltételezhetők tudományos ismeretek, de maga 
a tudomány, mint ilyen, nem mondja, hogy mi a jó (29).

Másodsorban összefüggés áll fenn a természetről alkotott képünk 
és a mód között, hogyan bánunk a természettel. A  nyugati keresztyén- 
ség természet-ideológiája nem különbözik a szekularizált világétól: ez 
egy technokratikus természetértelem. Mint tudós, rossz tudományról be
szélhetnék. Mint nem teológus és kívülálló mégis csak mondani sze
retném, hogy rossz teológiai látszata is van. Az emberek kenyeret kér
nek, és mi köveket adunk. A technokratikus természetértelmezés a ter
mészetet úgy látja, mint egy óraművet. Nemcsak, hogy nem találó, 
hanem rossz is, mert egy manipulációs társadalom gondolati és maga
tartás-struktúráját erősítii meg. Az ilyen technokratikus nézetből a 
nem emberi teremtmény nem más, mint egy színpad, amelyen az em
beri élet színjátéka játszódik le. Hasznos értékük van a növényeknek
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és a virágoknak, azok kellékek. Etikusan mondva, részünkre csak inst
rumentális értékük van. A megteremtett renddel szemben ez a maga
tartás egocentrikus és arrogáns, egy fajtája a sovinizmusnak. Megte
remti a közömbösség alapján, az embernek a környező világgal szem
beni cselekvésére és az ember bátortalan értelmezése is — holott, mint 
házvezetőnő uralkodnia kellene a természet felett — nem sokat vál
toztat. Egy félreértelmezett tudományra és a bibliai teológia egy bizo
nyos értelmezésére támaszkodik (30).

A teológia a jövőben fontos szerepet játszhatna, ha több tológus 
kész lenne arra, hogy a természet felett ismét kritikusan és félelem 
nélkül elgondolkodna. Véleményem szerint e feladat egy része ismét 
felfedezné az emberi és nem-emberi világ fundamentális egységét 
anélkül, hogy az embernek az igazságáról lemondana. Sőt arra gondo
lok, hogy újra felfedezhető lenne az egész teremtés egysége a keresz
tyén ember képének fényében. Egy radikális újraértelmezést feltételez 
ez a természet és az ember viszonylatában.

A világ nem olyan egyszerű, mint ah'ogy mi azt hajlandók va
gyunk a mi mozdulatlan-hagyományos gondolkodásmódunkkal tudomá
sul venni. Van egy másik szemléleti mód, amit egy jobb híján szakra- 
mentálisnak neveznék. Ennek egy futólagos benyomását keltik a Jób 
könyvének 38. részében található kérdések: Minek a sivatagban, ahol 
nincs ember, eső után virág? Azok értéktelenek, ha nincs akinek szük
sége lenne rá vagy megcsodálja? Egy másik példát találunk a 104. 
Zsoltárban, ahol Isten a dolgokat saját magukért teremtette. A kozmi
kus parton az ember egy a sok kavics közül (31).

Szakramentális nézet szerint a természet két jellegét különböztetjük 
meg: a teremtmény önértékét és minden lény egymásrautaltságát. 
Mindkét elképzelés összeegyeztethetetlen egy termmészetértelmezéssel, 
mely szerint a természet csak egy tárgy, amelyet használnak — és 
semmi más. Miért lenne az embernek csak egy önértéke? De mi köl
csönözhetne egy önértéket a sivatagban egyedül felnövő virágnak, az 
elefántnak vagy a kékbálnának? Szeretném John Cobb-al (32) megadni 
a választ, hogy csak a fogékonyság (vagy antromorfikusan mondva: az 
érzelem) kölcsönöz egy önértéket: fogékonyság az egész környező világ 
és Isten iránt. Mi jogosít fel bennünket, hogy egy teremtmény ezen 
szubjektivitását kétségbe vonjuk? Szemeink és a tudomány szemei a 
tárgyaknak csak a külső jelenségeit veszik figyelembe. Mindenki a 
saját életéből ismeri a benső ént és a saját függőségét. Kétségbe von
hatjuk-e más lénynél ezt a bensőt? Nézzétek csak a mező liliomait! 
Atyánk tulta nélkül egyetlen veréb sem esik le a fáról. Nem szeretném 
ezzel azt mondani, hogy Isten az elpusztult verebeket megszámlálja, 
hanem azt, hogy számára a veréb életének is van jelentősége. A szub
jektivitás egy jellege a teremtményi kapcsolatnak, mely a technológiai 
természetértelmezést nem tudja leküzdeni és ezért célszerű módon 
figyelemre sem méltatja. Másik jellege a függőség és a véletlenség. 
A kis virág is, amely egyedül és háborítatlanul, ahogy Tennyson írja, 
kivirágzik az omladozó falból, egy függő kapcsolatban áll. Tennyson 
a kis virágon keresztül sejt valamit itt és most Isten egyetemes aktivi
tásának munkálkodásából. Ha ezt a jelenvaló munkálkodást meg tud
nánk érteni, tudnánk, hogy mi Isten.

A teremtés történelme nem a múlt tárgyaival foglalkozik. Foglal
kozik a jelenkor függőségének, elidegenedésének és megújulásának 
kapcsolatával. A kép, melyet Isten, a művész alkotott, aki megfestette 
a virágot, és aztán elfordult, nem kielégítő. Isten valahogyan részese
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a virág és minden létezésében, ami itt és most él. Szükségünk van 
a teremtmény értékelésére, amely az önértékelés hierarchiájából indul 
ki (az ember és a veréb) és a nem emberi természet jogainak fogal
mát is tekintetbe veszi. Ha fenn kell tartanunk az életet e földön, 
akkor gondoljunk talán a túlérzékenység azon veszélyesen szűk játék
terére, melyből a természetnek több mint egy haszonértéke van, ame
lyek azon „tiszteletreméltó-fogékony” magatartást tanúsítanak, mely
ről Paul Verghese beszél (33).

A keresztyén gondolkodás egyes irányzatai ismerik ezeket a szak- 
ramentális és személyes nézetmódokat, melyek abból indulnak ki, hogy 
a teremtmény lénye egy benső kapcsolat által a teremtő Istennel ösz- 
szeköttetésben van és életben marad. Ez hagyományos alkotórésze a 
keleti keresztyénségnek (34), és részben az ázsiai vallásoknak is.

Ezek a gondolatok, amelyeket Önök közül is néhányan ismernek, 
jelenleg a teológiai folyamat vitatárgyát képezik és komoly fejtegetés
ben vannak a tudomány perspektívájával anélkül, hogy a világminden
séget személytelenné tenné (35).

Ezáltal jutottam ahhoz a meglátáshoz, hogy a világ ökológiája 
mellett, van egy isteni ökológia is. A. N. Whitehead, az ismert ma
gyarázatában így fejezte ki, hogy Isten nem minden teremtmény előtt, 
hanem minden teremetmáninyel együtt van (36). Ezt az isteni ökológiát 
találom Róm 8., Kolossá 1. és különösen János evangéliumának be
vezető részében. Itt egy végtelenül érzékeny természet képét látjuk 
a természeten belül, mely világosságot hoz a sötétbe. A személy nem 
kivétel, hanem bizonyítása minden teremtménynek: „utalás a személyi 
világegyetemre már kezdettől fogva megvolt. Semmi sem keletkezett, a 
személy életrehívása nélkül. A fény, amely az embert megvilágítja, az 
a fény, amely a személytelenséget kiemeli. Ez az igazi kegyelemteljes 
valóság Jézus Krisztusban nyert kifejezést. Isten utolsó valóságosságát 
senki sem látta. De az, aki legközelebb állt hozzá, az Atya és a Fiú 
közti egyedülálló kapcsolattal, azt kinyilvánította” (37).

A tudomány feltárta a világ megdöbbentő egymásközti függőségét 
és természeti egységét. Az egyházak azonban az egyházi egységet, mely 
egyedül a természetinek kölcsönöz egységes értelmet, messzemenően 
a sötétségben hagyták.

A teremtmény egységének személyi képe minden alkalommal arra 
az alázatos megállapításra ösztönöz, hogy minden teremtmény testvér 
és hogy az ember felelőssége, az egész teremtményre vonatkozóan vég
telenül messzire nyúlik.

Turnak-e az egyházak még tovább hallgatni, ezekkel a kérdésekkel 
szemben? Vagy fel fogja majd rázni őket a saját soraikban és a 
szekuláris világban adódott zavar? Szükség van a kérdés egy félelem- 
mentes feltárására, hogy mit jelent a természet, az ember és az Isten 
egysége a tudomány tükrében és egy kibővített ökonomizmusban, bele
értve az afrikai és ázsiai kulturális elképzeléseket. Azt gondolom, 
hogy az egyház fel fogja ismerni világosabban, mint jelen pillanatban 
az ő széles körű kötelezettségét, az egész emberiség és minden teremt
mény érdekében — még mielőtt késő lenne.

Ha a szegénység korlátáit, a földön az emberek közel kétharmadá
tól el akarjuk távolítani, ha tovább akarunk élni a földön, akkor egy 
forradalmi változás szükséges az embereknek a földhöz és az emberek
nek egymásközti viszonyában. A Világ egyházainak most dönteniük 
kell, hogy részesei kívánnak lenni ebben a forradalmi változásban.
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Günter Krusche:

Krisztusban — új közösség
A követelmény

Ha az LVSZ következő nagygyűlése nem több családi találkozó
nál, akkor nem lenne szükség jellegzetes témára vagy mottóra. De 
mégis több annál. Olyan egyházak találkozásának íóruma kíván lenni, 
melyek egészen eltérő környezetből jönnek, és ott nagyon különböző 
kihívásokkal állnak szemben, és mégis közösen keresik a válaszokat, 
melyek segítenek nekik abban, hogy bizonyságtételükben és szolgála
tukban Urunknak engedelmeskedve, hagyományaik iránt pedig elkö
telezve éljenek.

A nagygyűléseknek így alkotmányos kötelezettségeik mellett min
dig erőgyűjtés és koncentráció jellege is van. Jeleket helyeznek el, és 
ezzel jelölik az utat, a lutheránus egyházak útját a világban és a világ 
előtt. Az 1977-es nagygyűlés számára témát keresve gondolnunk kell erre 
a jellegre; kell, hogy ez a téma jeladás legyen, erőgyűjtésre hívjon és 
utat mutasson.

A témának tehát a következő feltételeket kell kielégítenie: 1. ak
tuálisnak, 2. bibliailag megalapozottnak és 3. a lutheránus egyházak szá
mára jelentősnek kell lennie, azaz segítenie kell, hogy identitásukat 
megtalálják; mivel az identitást nem lehet birtokolni, hanem újra és újra 
meg kell találni. Továbbá alkalmat kell nyújtania, hogy a lutheránus 
egyházak a számukra fontos kérdéseket megvitathassák, és közös vála
szokat kereshessenek anélkül, hogy elébevágnának a dialógus eredmé
nyeinek.

I. A téma aktualitása

Ennek a három említett feltételnek kíván megfelelni a „Krisztus
ban — új közösség” téma. Válasz ez egy felettébb aktuális kérdésre, 
mely így hangzik: Hogyan tehetünk szert új közösségre? Nagyon 
szükséges kérdés ez olyan világban, ahol minden változóban van, ahol 
átvett közösségi formák széthullanak, és hagyományos normák már 
nem képesek az emberek együttélését alakítani. Sóvárgó kérdése ez a 
fiatal generációnak is, mely tudja, hogy ismeretlen jövőbe kell elin
dulnia, és a fiatal népeknek is, melyek a „régi világ” kolonializmusá- 
tól és imperializmusától szabadítják meg magukat, s egy új társa
dalomban nagyobb igazságosságra és szabadságra törekednek.

E kérdés mögött egy csak látszólag új felismerés van: az emberi 
lét szociális függőségének, az embertársra való ráutaltságnak a belá
tása. Emberségünket csak embertársi módon élhetjük. Ez a tény a zsu
gorodó világban,a globális korszakban világosabb, mint valaha. Az erő
források végessége, a „növekedés határai” , melyekbe beleütköztünk, fi
gyelmeztetnek erre. Vagy egy emberiség lesz, vagy egy se! Ezen a 
horizonton az új közösség kérdése magas politikai, az egyén és az 
egyes érdekcsoportok sorsán túlemelkedő jelentőséget nyer. Tartal
mazza a Föld, mint az emberi élettér megőrzésének és az emberiség 
túlélési esélyeinek kérdését.
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A jelenlegi világhelyzet paradoxiája az, hogy ugyanakkor, amikor 
az emberi együttélés békét teremtő és őrző formája szükségesebb, 
mint valaha, egyrészt embertelen fegyverek léte, másrészt ember
telen állapotok fennállása következtében a béke veszélyeztetettsége 
roppant mértékben megnőtt. Másképpen: a béke szükségességének a 
felismerése és a társadalmi valóság távol vannak egymástól.

A világ továbbra is a szakadás jegyében él. Csak a nemek és ge
nerációk közötti feszültségekre emlékeztetünk, melyek gyülekezteinkben 
és családjainkban is kirajzolódnak. A rasszizmus és a népek közötti 
gyűlölködés jelenségével kell szembenéznünk. S végül szemünk elé 
tárul a világ politikai, gazdasági és ideológiai tömbökbe való felosz
tottsága, miközben a békés egymás mellett élés még távolról sincs 
biztosítva.

De — mondhatná valaki —, lényegesek ezek a kérdések az LVSZ 
egyházai számára? Nekünk, lutheránus egyházaknak világ jobbítással 
kell foglalkoznunk? Nem az az egyház sajátos és elengedhetetlen fel
adata, hogy az evangéliumot hirdesse és Isten igéjével vigasztaljon 
a lelkigondozásban? Erre azt felelem: Éppen az egyesek lelkigondo
zása kapcsán találkozunk lépten-nyomon az „elválasztás” , a „válás”, 
a magáramaradottság jelenségével. A társadalom peremén élőkre és 
társadalmi „szükségszerűségek” áldozataira bukkanunk.

Éppen a konkrét lelkigondozói esetekben lesz világos az ember
nek az embertársra való ráutaltsága. Aki az embert életre akarja se
gíteni, annak közösséghez kell segítenie őt. Éppen ott, ahol keresz
tyének kisebbségben élnek, vagy úton vannak, hogy kisebbséggé vál
janak, tapasztalhatóvá válik: A hitet se lehet közösség nélkül meg
tartani. Keresztyén élet gyülekezet nélkül a keresztyénség-utáni vagy 
nemkeresztyén társadalomban lehetetlen.

Azonban az LVSZ egésze számára is kihívás az új közösség kérdése. 
Az 1977-es nagygyűlés Tanzániában, az afrikai kontinensen ülésezik. 
A lutheránus egyházak Afrikában új önértelmezésükért küzdenek, ke
resik identitásukat, mint afrikai keresztyének. Az etiópiai Mekane Ye- 
sus egyház levele az „Igehirdetés és fejlődés” problémáját úgy tuda
tosította mindnyájunk előtt, mint az adakozók és elfogadók közös
ségének problémáját. Eközben ez az egyház új társadalmi rend fel
építésében vesz részt hazájában, akárcsak a tanzániai lutheránus 
egyház.

Különösen is sürgető az új közösség kérdése Namíbiából, ahol 
a faji kérdés osztja meg a lutheránus egyházat. Hogy politikai fe
szültségek milyen súlyosan tudnak ránehezedni lutheránus egyhá
zakra — Jézus Krisztus egy evangéliuma megcsúfolásául —, ez nyo
masztóan világos a chilei lutheránus egyház szakadásán. Az egyház 
nem tud a társadalmon kívül élni, s szintén betegsége a szakadás.

Sajátos probléma elé állít bennünket az LVSZ is, felekezeti világ- 
szövetség jellegénél fogva. Léte világossá teszi, hogy Jézus Krisztus 
egy egyháza még mindig felekezetekre szakadozott, tehát még nincs 
az út végén. Hogy „ökumenikus r/iethológiára” vian szükségünk, ez rá
világít arra a tényre, hogy még mindig a felekezetek határozzák meg 
az egyház empirikus valóságát. Az egyház az egyházakban létezik. 
Hogyan jutunk új közösségre? Ez itt is a kérdés. Aktuális kérdés. 
De van-e bibliai alapja?
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II. A téma bibliai megalapozása

Az emberi közösség romlása

A Biblia első fejezeteire vetett pillantás választ ad a feltett 
kérdésre. A jahvista őstörténet, mely az ember teremtésének és bűn
beesésének elbeszélésével kezdődik (lMóz 2,4—3,24), úgy írja le és ér
telmezi az ember Istentől való elpártolását, mint az emberi közösség 
romlását. Az Istenhez való viszony zavarából következik az emberi 
viszonyok romlása. Teológiailag szólva, a bűn az, amiben az emberi 
közösség szenved, sőt amiben el is pusztul. A halált az emberre el
rendelt totális kapcsolatnélküliségként, végső magányosságként tapasz
talják meg. A partneri odaadásból és szerető eggyéválásból a nemek 
viszonya is uralmi- és függőviszonnyá lesz (lMóz 3,16). Válás fenye
geti azt is, ami eggyélételre adatott.

A következő generációban (Kain és Ábel) a megoszlás folyamata 
továbbhalad. Testvérgyilkossággal végződik. A halál nemcsak végzet; 
csinálhatóvá lett, a megteremtett közösség tudatos rombolásává. lMóz 
4-nek erőteljes politikai távlata van. Ha a háború és béke körüli 
aktuális vitában erre a fejezetre hivatkoznak, akkor erre maga a tex
tus ad alapot, mivel nem csupán családi - tragédiát akar ábrázolni, 
hanem meg akarja magyarázni a népek közötti gyűlölködést. Ha Isten 
„Kain jelével” (lMóz 4,15) a bosszú öröklését nem reteszelte volna el, 
nem volna lehetséges az ember túlélése.

Az emberi közösség pusztításának lánca azonban nem szakad meg. 
Az istenfiaknak az emberek leányaival való hibrid egyesülésére (lMóz 
6,1—4) az özönvíz-katasztrófa (lMóz 6,5—8,22) következik, melyből Isten 
kegyelmes közbeavatkozása révén megmenekül a maradék: Noé és 
övéi. A romlás láncolatának azonban még nincsen vége: az embernek 
a kísérlete, hogy a legújabb technikai eszközök segítségével a világ 
urává emelkedjék, az emberiség totális szétesésével végződik (lMóz 11). 
A népek világát megosztottként tapasztalják meg. Az emberek többé 
nem tudják egymást megérteni. Az emberiség történetére ezentúl a 
szakadás a jellemző.

Az Isten elleni bűn a megromlott emberi kapcsolatok legmélyebb 
ősoka. öndicsőség és hatalmi vágy az emberiség minden szenvedésének 
gyökere. Ez a Biblia válasza arra a kérdésre, melyet az LVSZ külön
böző bizottságaiban újabban tárgyalnak, hogy mi a szociális feszült
ségek „alapoka” (Grundursachen), „alapgyökere” (root causes). Ezzel 
nem akarjuk bagatellizálni a nemzedékünkben döntésre váró prob
lémák méretét; csak a bűn bibliai szempontja nem válhat a világ- 
probléma-analézisek áldozatává. A bibliai szempont feltárja a világ 
társadalmi bajainak legmélyebb gyökerét: a totális uralomra irányuló 
emberi törekvést.

Az ember totális uralma ezt jelentené: az erőseknek a gyengék 
feletti, a gazdagoknak a szegények feletti, egyik embernek a másik 
feletti korlátlan uralma. Ezzel olyan jövő tárul elénk, melyben egye
dül az összeütközés, a háború határozza meg az emberiség történel
mét, s olyan társadalmi program ez, melyben a „farkastörvény” ér
vényesül: „Homo hominis lupus” . Ez a bibliai analízis a totalitaizmus 
gyökeréig hatol, mely a világ sok részén jogaitól és méltóságától foszt 
meg embereket. A Biblia tanítása szerint ezért vágyódik a megosz
tott emberiség az után, aki a megosztottságot leküzdi, a békéltető után. 
Erre a reménységre válaszol témánk: „Krisztusban — új közösség” .
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Új közösség teremtése Krisztusban

Az emberiségnek a bábeli toronyépítés utáni szétesésére, a jahvista 
történetleírás menete szerint, Isten Ábrahám kiválasztásával vála
szol (lMóz 12,1—9). Benne új történet veszi kezdetét, a kegyelem tör
ténete, melynek még mindig nincsen vége: „Általad nyer áldást a 
föld minden nemzetsége” (lMóz 12,3). Üj közösség ígérete és új világ
rend bejelentése hangzott el.

Azonban ez az újrakezdés, melyet Isten ad, meghiúsul népe bű
nén, mert engedetlen nép. Űj és új lendülettel udvarol Isten az ő ki
választott népének, Izraelnek, de az mindig újra felmondja a közössé
get, a szövetséget, idegen istenek után fut, kiforgatja a szegények 
jogát, ellentétére fordítja Isten jó törvényét, amennyiben az önigazolás 
és az önigazság eszközévé teszi. Nem Istennek szolgál többé, hanem 
saját teljesítményét méricskéli. Pál Róm 1—2-ben hatásosan írja le azt 
a folyamatot, amikor az ember (pogányok és zsidók) eltorzítják Isten 
törvényét, és az Istennel való viszony bomlása itt is szorosan együtt
jár az emberi kapcsolatok romlásával. Pál végső következtetése: „nin
csen, aki jót tesz, egyetlenegy sincs” (Róm 3,12). Isten törvénye ilyen 
körülmények között nem vezet üdvösségre — esetleg „a bűn isme
retére” .

Üdvösség Krisztusban

Az emberiség üdvössége „Krisztusban adatott. A páli nyelvhasz
nálattal kapcsolatos legújabb kutatások szerint (elsősorban Fritz Neu- 
gebauerre utalok) az „en christo” formula nem egy misztikus Krisz
tus-test térbeli elképzelésén nyugszik (Deissmannal szemben), az „en 
nomo” (törvényben) ellentéteként fejlődött. A kifejezés tehát egy új 
utat jelöl, mely megnyílt, egy új történelmet, melyet Isten elkez
dett. Az „en”-nek itt eszközi jellege van: Krisztus az az Egy, akinek 
a révén Isten új lehetősége az ember történelmi valóságába behatol. 
Az „en christo” formula ezért kötődik a páli indicativushoz. Egy törté
nésre, egy új valóságra vonatkozik.

Erre az értelmezésre számos bizonyító igehely van. Végigvonul
nak valamennyi páli iraton, kezdve a legrégibbtől: „mindenért hálát 
adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” 
(IThessz 5,18). Krisztusban cselekszik Isten az emberrel: Benne nye
rünk igazságot (Gál 2,17); benne csak a hit számít, amely a szeretet 
által munkálkodik (Gál 5,6); benne adatott a keresztyéneknek a kegye
lem (lKor 1,4); benne gazdagodtak meg minden ajándékkal (5.v.), 
benne lett Isten minden ígérete ámen (2Kor 1,20); benne tűnt el a 
lepel, mely eltakarja az Ószövetséget (2Kor 3,14b), benne békéltette meg 
magával Isten a világot (2Kor 5,19), benne kell, hogy „Isten igazsága” 
legyünk (21. v.).

így fordul elő ez a formula a Római levélnek azokban a fejeze
teiben is, melyekben Pál a megigazulás üzenetét fejti ki, akár a Jézus 
Krisztusban való megváltást (Róm 3,23k), akár a Krisztusban való 
új életet (Róm 6,11.23; 8,2) írja le, és végül szól a vigaszról, mely 
Krisztusban a hívőknek adatott: „Mert meg vagyok győződve, hogy 
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelen valók, 
sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem sem
miféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szereteté-
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tői, amely megjelent Jézus Krisztusban” (Róm 8,38k). Krisztusban 
visszaadatott az Istennel való közösség. Ez az üdvösség.

Pál bizonyára tudatában volt e formula jelentőségének. Hiszen az 
isteni üdvcselekedet centrumába vezet. Ezzel új lehetőség nyílik az 
életre: „Amint pedig Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisz
tusban is mindnyájan életre kelnek (lKor 15,22). Az Abrahám felőli 
végzés Istennek nem utolsó szava az emberről. Lehetséges békesség 
Istennel, mert az új ember, a második Ádám Krisztusban történelmi 
ténnyé lett (Róm 5). S az Ábrahámnak adott ígéret is megújult ben
ne (Gal 3,13k).

Nemcsak Pálnál, az Újszövetség egyéb könyveiben is az „enchristo” 
a keresztyén hit és remény alapját jelöli: „nincsen üdvösség senki 
másban. . . ” (ApCsel 4,12). „Benne élet volt, és az élet volt az emberek 
világossága” (Jn 1,4). így Krisztusban van Isten emberhez fordulásának 
záloga. Benne megtört a bűn hatalma, amely a szakadást kiváltotta. Az 
Istennel és az emberek közti közösségre szabad az út.

A gyülekezet Krisztusban

Krisztusban van az új közöség alapja is. Ha benne helyreigazítást 
kapott az Istennel való viszony zavara, a bűnös ember pedig feltétlen 
elfogadást nyert, akkor a megzavart emberi kapcsolatok megújulására 
is lehetőség van. Ezt Pálnál újra az „en christo” formula használata 
bizonyítja.

A Krisztusban ajándékozott üdvösségnek ekkléziológiai következ
ményei vannak. Pál olyan keresztyéneknek írja leveleit, akik gyüleke
zetekbe tömörülve élnek. Ezért a judeai keresztyén gyülekezeteket 
(IThessz 2,14; Gal 1,22) egyszerűen így szólítja, „akik Krisztus
ban vannak” . A korinthusi gyülekezet tagjait (lKor l,lkk) úgy 
szólítja meg: „a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, aki
ket ő elhívott” , és a filippi gyülekezetei (Fii 1,1) pedig: „a Krisztus 
Jézusban hivő szenteknek” . Mivel Krisztusban vannak, ezért gyüle
kezet ők. Krisztusban való létük hozza létre gyülekezeti létüket. Ezért 
a „sokan” „egy test Krisztusban” (Róm 12,5), és még ha „sok tag” 
is van, mégis „egy test” (lKor 12,20).

A gyülekezet egységének alapja Krisztusban van. Mivel ez így 
van, „körülmetélkedés és körülmetéletlenség” semmit se számít (Gál 
5,6). Mivel mindnyájan „Isten fiai Krisztus Jézusban” (Gál 3,25), nem 
számít többé: „zsidó vagy görög, szolga vagy szabad, férfi vagy nő, 
mert ti mándnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (3,28). Az 
új Krisztus-valóság talaján nem szűnnek meg a vallások, a népek, 
az osztályok és a nemek különbségei, de nem számítanak többé, azaz 
elvesztették elválasztó szerepüket. Ezért nem kell fáradságos magya
rázatokkal kiküszöbölni őket, de éppúgy visszautasítanak mindenféle 
ideologizálást is.

A Krisztusban való szabadság nem engedi meg, hogy a keresztyének 
a „szolgaság igája” alá kerüljenek. Ez utalás a teljesítmény törvényé
re, mely elvárja az embertől, hogy élet- és létjogát teljesítményével 
bizonyítsa be vagy egyenesen így harcolja ki. A szabadok gyüleke
zetében a teljesítmény elve elvesztette totalitását. Ez engedi meg, 
hogy a gyülekezetben erősek és gyengék kölcsönösen befogadják egy
mást (Róm 15,7). Az Istennel való megbékélésből támad erő az emberek 
közötti szakadások leküzdésére (2Kor 5,19—21). A hívők gyülekezeté
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ről halljuk, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet ellenük — 
Krisztusban (Róm 8,1). A megszabadultak gyülekezete a Lélek erejé
ben találkozik, és ennek következményei vannak az együttélésre, a kö
zösségre: Többé nem az önzés határozza meg a cselekvést, hanem 
amit a Lélek akar (Róm 8,5). Üj Lélek, az életet és békét teremtő 
Lélek él a gyülekezetben (6.v.).

Az új élet Krisztusban

Ebben a Lélekben, melynek előleg-zálog jelentése van (2Kor 1,22), 
az új aión már jelen van, igen: „ha valaki Krisztusban van, új terem
tés az” (2Kor 5,17). Az új teremtés, Isten új világa már nem a szaka
dás jegyében van, hanem a keresztében, mely megbékélést teremt. 
A béke jelévé lett a megosztott világban.

A szabadok gyülekezete nem öncél. Célja nem az egyház korlátolt 
horizontján van, hanem a megosztott és szétszakadozott emberiség 
horizontján. A világ üdvössége és nem a sajátja bízatott rá. Az „új 
teremtés” alapozza meg világtávlatú feleősségét.

De a Krisztusban való élet határozza meg a gyülekezetnek Urához 
való viszonyát is. A gyülekezet, mely Krisztusra kereszteltetett meg, 
vele együtt megfeszíttetett és meghalt (Róm 6,3). Ha ezt a fordulatot 
nem misztikusan, hanem történetileg értjük (lásd előbb), akkor azt 
jelenti, hogy a keresztyének Urukat a kereszt és szenvedés útján kö
vetik. Az új valóság annyira meghatározza életüket, hogy magával 
ragadja őket szenvedése és halála. Megosztják Krisztussal a szenve
dést, úgyhogy szenvedésbeli közösség jön létre, mely ezt mondatja Pál
lal: „többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gál 2,20).

Ezért az apostol lényeges szolgálatai is Krisztusban történnek: 
„Krisztus Jézusban” „atyja” a gyülekezetnek (lKor 4,15); Krisztusban 
Isten színe előtt szól (2Kor 2,17; 12,19); az igazságot szólja Krisztus
ban (Róm 9,1); munkatársai Krisztusban társai (Róm 16,3.9); Krisz
tusban él szabadságával (Filem 8); benne mindenre képes: jóliakásra 
és nélkülözésre (Fii 4,13).

Innen vetődik megvilágosító fény a Filippi levél fontos 2. fejezetére. 
Itt hivatkozik az apostol a gyülekezet egyértelműségére és egyetértésére, 
mely az új közösségben nyilván még nem tökéletes. Arra emlékeztet, ami 
Jézus Krisztusban „érvényre jutott” (U. Wilckens nyomán így fordítom a 
nehéz helyet). Erre következik a Krisztus-himnusz, amely Krisztus útját 
megalázásba és keresztre vivő útként írja le és így Ádám ellenképét 
rajzolja, aki Istenhez akar hasonlóvá lenni és a halálban végzi; ellenképe 
Prometheusnak is, aki sorsát saját kezébe veszi; ellenképe a gigantikus 
embernek, aki megváltoztatja a világot és szenvedést okoz a teremtésnek.

Krisztusban engedelmesen vállalják a szenvedést, hogy mások élete 
megszabaduljon attól a félelemtől és gondtól, hogy megrövidülnek. Indi- 
cativus és imperativus olyan szorosan összekapcsolódik, hogy a követen
dő Krisztus alakját nem lehet figyelmen kívül hagyni: Krisztusban lenni 
annyit tesz, mint a szenvedés szolidaritásában élni. Ezen a ponton tanul
ságos lehet arra gondolnunk, hogy a Krisztussal való szenvedést Luther 
is („Von den Konziliis und Kirchen”) az igazi egyház ismertetőjelének 
tartja. Az új közösség, mely csak Krisztusban létezik, nem kerüli el a 
szenvedést. Megtapasztalják ezt mindazok, akik komolyan akarnak ennek 
a közösségnek szolgálni, és akik ebben a szolgálatban a frontok közé,
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hatalmi tömbök közé vagy éppenséggel kétes fénybe kerülnek. Az új 
teremtés, az új közösség körül ugyanis még harcok folynak. Ezért a szol
gálók gyülekezete mindig szenvedni kész gyülekezet.

A szeretet Krisztusban

Összefoglalóan el lehet mondani: Krisztusban lenni annyi, mint a 
szeretetben lenni. Mert „a törvény vége Krisztus” (Róm 10,4), és „a sze
retet a törvény betöltése” (Róm 13,10). A szeretet himnusza (1 Kor 13) a 
keresztyének legnagyobb ajándékaként dicséri. Ez a tökéletes új közösség 
előíze. Ez a hit gyakorlata cselekvő megigazulás hitből (praktizierte Glau- 
bensgerechtigkeit). Ezért nem a magáét keresi (1 Kor 13,5). Ezért éppen 
az ellenkezőjét teszi annak, ami „a régi ember” cselekvése. Nem mond 
ellene eddigi értelmezésünknek, ha a leírásnál világossá válik, hogy ez a 
szeretet eljövendő. Inkább reménység, mint realitás. Nem a mi lehető
ségünk, nem valami, ami bennünk van; mégis lehetőség számunkra — 
Krisztusban. Mivel ő Isten személyesen megjelent szeretete, ezért nincs 
távol tőlünk. Ebben lesz a hit hatékony (Gál 5,6). Hit és szeretet össze
tartozik, mint Krisztus és az új közösség.

III. Új közösség felé vezető úton 

A gyülekezet mint intézmény

Egyedül Krisztusban találja meg identitását az egyház. Azzal, hogy az 
Újszövetség Jézus Krisztus földi gyülekezetét „ekklésiának” mondja, egy
úttal olyan probléma támad, mely az egyházat a mai napig kíséri. Ez a 
kifejezés a politikai életből való és nem a vallásiból. A szekuláris görög
ben az „ekklésia” a szavazásra jogosult (férfi) polgárok tanácskozó gyű
lését jelenti (lásd Kittel, ThW). Ez a keresztyén élet társadalmi, politikai 
következményeire utal. Amennyiben a gyülekezet új közösségként létre
jön, elengedhetetlenül belebonyolódik a szociális és politikai erők küz
delmébe. Mint intézmény, része a társadalomnak, és így része van az 
intézmények problematikájában. Rend nélkül nem élhet, de az ő rendje 
is elavul az idők során. Megtapasztalt valóságként Krisztus' egyháza min
dig kevesebb, mint lehetne, sohase felel meg elhívásának. Bűnösök gyü
lekezete, akiknek megigazulásra van szükségük. A gyülekezet „ecclesia 
semper raformianda” . Ezért sohase abszolutizálhatja magát. Rendje szol
gáló jellegű. Határainak nyitottaknak kell lenniük, Krisztus és a világ 
felé egyaránt. Csak így lehet közösségépítő tényező.

A gyülekezet mint eschatológiai közösség

Új közösség-e már Jézus Krisztus egyháza? Az új közösség reménység, 
de nem távoli reménység. A gyülekezet ugyanis eszchatológiai valóság. 
Krisztusban már megkapta az Isten és ember közti közösség megújulásá
nak zálogát. „Az. ellenségeskedés fala” (Ef 2,14) már ledőlt. A távoliak 
közeliekké lettek. Az alapvető bajt gyökerénél ragadták meg. De a teljes
ség még hátravan. Az új közösség megvalósításának eszchatológiai feltétele 
van, s az egyház mint az új közösség megjelenése a sóvárgó és sóhajtozó 
teremtettséggel (Róm 8,9) együtt ezt a feltételt nem kerülheti el. „Az 
utolsóelőttiben élünk és a végsőt hisszük” (Dietrioh Bonhoeffer).
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Úton levő gyülekezetként a Krisztusban élő gyülekezet az új közösség
nek szolgál. Ez nem egyezik azokkal a csoportosulásokkal és elhatárolá
sokkal, melyek a társadalomban szükségesek és magától értetődőek. Nem 
azonosítható egyszerűen bizonyos csoportokkal vagy emberek alkotásai
val, ezért nem fogalmazhatunk így: „Krisztusban — új társadalom”.
Ennek a világnak a társadalmi rendjei ugyanis változás alá vannak vetve 
és ezért felválthatok. Létrejönnek és elmúlnak. Megvan a maguk ideje. 
Hatalommal és erőszakkal kell felállítani őket, és ha kell, ugyanazokkal 
az eszközökkel is tartják fenn őket. De vért és könnyet, feszültséget és 
ellenségeskedést is okoznak. A történelem eddigi menete bizonyítja ezt. 
A történelem „osztályharcok története” (Kommunista Kiáltvány).

(Ez a körülmény nem tarthat távol azonban attól, hogy az emberek 
együttélésének jobb rendjén együttmunkálkodjunk, de tudnunk kell, 
hogy egyszer s mindenkorra jó rend nincs és nem lehet. Igen, a keresz
tyének még tovább mehetnek és „Jézus Krisztus nyomdokában” a meg
békélés úttörői lőhetnek, ellenséges csoportok vagy osztályok között az 
első lépéseket kockáztathatják és ezzel az együttélés és megértés új lehe
tőségeire mutathatnak. A különböző hitű és különböző ideológiájú em
berek között megkezdik a dialógust és nem fáradnak el, ha közben 
visszaesés következik be. Példát adnak emberek és csoportok baráti és 
békés együttlétére, sőt talán modelleket gondolnak ki konfliktusok meg
oldására — a Lélek erejében. Egyszerűen azért, mert „Krisztus Jézusban” 
vannak!

Kritikus éberséggel fogadnak azonban minden olyan próbálkozást, mely 
az új társadalom felállítására irányul, nehogy beleessék az ember a gi- 
gantizmus ősbűnébe és nehogy a világ egészét akarja kezébe ragadni. 
Ez ugyanis ismét — példák bizonyítják — az emberi szabadság és méltó
ság csorbítása lenne, különösen a másképpen gondolkodókénak; ez a más
milyen emberek kiátkozását és leértékelését jelentené, emberek feláldo
zását kiagyalt, talán tiszteletreméltó, de mégis távoli célok érdekében. A 
Krisztus szeretetéhez való ragaszkodás arra indít, hogy a konkrét fele
barátot fontosabbnak tekintsük magasröptű utópikus céloknál. Jézus 
Krisztus nevében kell kiáltanunk: Bocsássátok szabadon az embert! Túl 
drágán vétetett meg ahhoz, hogy az emberiség haladásának szabad volna 
feláldozni őt! Jézus Krisztus egyszeri áldozata a továbbiakban megtiltja 
emberek feláldozását: akár a hazáért, akár a haladásért, akár a pro
fitért. A Krisztusban való szeretet kritikus szeretet.

A Krisztusban való szeretet azonban önkritikus is. Tud a keresztyének
nek a régi aión hatalmaihoz és ezzel a szakadás leikéhez kötöttségéről. 
Még mindig vannak keresztyének (és egyházak), akik belenyugosznak az 
apartheidbe, az emberiség szétszakításába, mintha a Krisztusban való új 
közösség még nem köszöntött volna be. A  korinthusi úrvacsoraközösség 
esetén (1 Kor 11) Pál világossá teszi, hogy a szakramentális közösség 
megfelelőt keres a szociális közösségben. Krisztus testét nem szabad tehát 
részekre szakítani.

Mint a nyitott határok egyháza, mint a „másokért élő egyház”, az egy
ház Isten munkatársa az új közösség szolgálatában. Mert Isten szeretete 
minden embernek szól. Ő nem akar belenyugodni abba, hogy bajban van 
a világ.

Csak a megosztott emberiséggel együttszenvedve lehet az egyház a re
ménység jele. Csak így tud bizonyságot tenni arról, hogy egészen közel 
van az új közösség mint megszabadító lehetőség, hogy szeretetben és kö

A  gyülekezet az új közösség szolgálatban
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zösségben éljünk. Az emberek közösségeiben növekedik az új közösség 
— zálog arra a jövőre, amikor emberek félelem nélkül érintkezhetnek és 
közösséget tarthatnak, és mindenki őrzője testvérének. Kisztus ugyanis 
szabaddá tette erre az utat. Az ő határokon átlépő szeretete volt az első 
lépés. Öt követve további lépéseket kockáztathatunk: az új közösség felé 
vivő úton.

A nagygyűlés témája mellett mondott védőbeszéd bibliai gondolatokhoz 
vezetett bennünket, mely ennek a témának nemcsak aktualitását, hanem 
teológiai horderejét is igazolta. Olyan téma ez, melyet trinitáriusan lehet 
kifejteni. A Krisztus-eseményt az egész teremtés horizontjára kell vonat
koztatni. Ugyanakkor nyílt Isten uralmának jövője iránt. A keresztyének 
világfelelősségét a Krisztus-követéshez köti és megszabadít az egyház 
tartósításának gondjától. Utat mutat anélkül, hogy utópikus magasságok
ba vezetne. Mottó lehetne, mellyel a világ lutheránus egyházai jó tapasz
talatra tesznek szert: Krisztusban — új közösség.

Fordította: Reuss András
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Tanulmányok

A gyónás
Elvetted bűneim terhét

„Míg hallgattam, kiszáradtak 
csontjaim,
egész nap jajgatnom kellett. . .
Megvallottam neked vétkemet, 
bűnömet nem takargattam.
Elhatároztam, hogy bevallom 
hűtlenségemet az ŰRnak, 
és te megbocsátottad bűnömet, 
amit vétettem.”

(Zsolt 32,3.5)

A következőkben a magángyónásról szeretnék néhány gondolatot 
írásba foglalni. Közismert tény, hogy a gyónást, elsősorban éppen a ma
gángyónást, a legtöbb ember speciálisan római katolikus szertartásnak és 
gyakorlatnak tartja. Hogy ez nemcsak nálunk van így, azt egy érdekes 
adat mutatja. 1973 óta már tizenegy kiadást megért közös katolikus—pro
testáns „hittankönyv”, a Neues Glaubensbuch, amely megkísérli a közös 
keresztyén hitet megfogalmazni, nem szól a gyónásról, és ezzel azt a lát
szatot kelti, mintha a gyónás nem lenne közös téma, hanem csak a római 
katolikus hithez és vallásgyakorlathoz tartoznék.

Úgy látom, hogy egyik első feladatunk e téren a rendszeres, tuda
tos felvilágosító munka lenne. Néhány tényt jobban tudatosítanunk kel
lene az evangélikusokban. Pl. azt, amit az Ágostai Hitvallás XI. cikkében 
olvasunk: „A  gyónásról azt tanítják, hogy a külön feloldozást meg kell 
őrizni a gyülekezetekben, bár az összes vétkek gyónásbeli felsorolása 
nem szükséges. Mert a zsoltár szerint ez lehetetlen dolog: Kicsoda isme
ri a vétkeket? (Zsolt 19,13)” A Nagykátéban sok gyónásra buzdító szó 
között ezt találjuk: „Azt tanítjuk tehát, hogy kitűnő, gyönyörű és vi
gasztaló dolog a gyónás, és arra intünk mindenkit, hogy ne vesse meg ezt 
a drága kincset. . . ” Ugyanilyen értelemben szól a gyónásról a Kiskáté 
és a Schmalkaldeni Cikkek is. Luther pedig a személyes élmény hatása 
alatt szenvedélyes hangon veszi védelmébe a gyónást: „Senkinek sem en
gedem, hogy elvegye tőlem a magángyónást, nem adnám azt oda a vi
lág minden kincséért sem, mert én tudom, mennyi erőt és vigasztalást 
adott nekem. Az ördög már régesrégen letepert és megfojtott volna, ha 
ez a gyónás meg nem tartott volna engem.”

Mindezt mi, lelkészek, jól tudjuk és ismerjük. Énekeskönyvünk imád- 
ságos részében majdnem huszonöt oldalon át van szó a gyónásról imád
ságokkal, biztatással, tanácsokkal. De vajon felhívjuk-e a gyülekezet tag
jainak a figyelmét erre, csinálunk-e elegendő „propagandát” a gyónásnak, 
felajánljuk-e, gyakoroljuk-e egyáltalán?

Kétségtelen, hogy ennek a „propagandának”, a gyónás felajánlásá
nak, gyakorlásának ma sok nehézsége van. Ennek egyrészt éppen az az
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oka, hogy nálunk valóban csak a római katolikus egyházban töretlen a 
gyónás tradíciója, a mi gyülekezeteinkben majdnem teljesen megsza
kadt, legfeljebb a haldoklókhoz hívják el a papot, hogy gyóntassa meg 
őket, de ez alatt is leginkább azt értik, hogy adjon neki úrvacsorát, ami 
természetesen együttjár egy bizonyos gyónással. — Egy megszakadt tra
díció folytatása mindig nehézségekbe ütközik.

A nehézségek másik oka a gyónás lényegében adódik. A gyónásban 
az egyház a bűn problémájának egyik megoldását ajánlja fel. Aki a gyó
nást gyakorolja, annak a bűnnel, méghozzá a saját bűnével kell szembe
néznie. És ezt ma talán nehezebben vállalják az emberek, mint régen. A 
gyónás a köztudatban is valami bűnnek vagy bűnöknek a megvallását 
jelenti. Mi tudjuk, hogy a bűn megvallása a gyónásnak csak az egyik, 
de persze lényeges része. Gyónásra csak akkor kerül sor, ha valaki be
vallja a bűnét.

De mit valljon be? Tisztában kell lennünk, azzal, hogy ma már a 
legvallásosabb családból származó ember számára se olyan evidens, hogy 
mi a bűn, mint amilyen a mi számunkra, akik a teológián részletesen 
tanultunk róla. Érdemes volna komolyan végiggondolni, miért van ez így. 
Az élet így hozta magával? Nem érnek rá „lelkizni” az emberek? 
Vagy ez is hozzátartozik az egyház gyámsága alól való felszabaduláshoz, 
a világ nagykorúvá válásához?

Kétségtelen, hogy a mai ember is ismer olyant, hogy bűn, rossz, tör
vények áthágása. Vannak írott és íratlan társadalmi és állami törvények, 
normák, van ma is „közerkölcs” , és ezt nekünk nagyon komolyan kell 
vennünk. Mi, teológusok és lelkészek azt is látjuk, hogy ezeknek a tör
vényeknek és előírásoknak javarésze találkozik, alapvetően megegyezik 
azzal, amit mi törvénynek, Isten törvényének ismerünk, legalábbis e tör
vénynek azzal a részével, amelyet az egyik fő parancsolat, a „szeresd fele
barátodat mint magadat”, foglal össze. A szocialista társadalom is igényli 
és elfogadja azt a szolgálatunkat, hogy a magunk eszközeivel küzdjünk 
ezeknek a törvényeknek az érvényesüléséért, és segítsük az embereket, 
hogy jó életet éljenek. Ezen a téren már eddig is sokat tettünk (pl. az Ev. 
Élet etikai sorozataival, „Az ember védelmében” c. kiadványunkkal stb.). 
De vajon eljutottak-e a gyülekezetek tagjai a gyónásig? Keresik-e az 
ebben adódó megoldást?

Természetesen folyik a beszélgetés is a lelkész és a gyülekezet tag
jai között. Vannak, akik maguk is felkeresik a lelkészt különböző prob
lémáikkal. Ezek a beszélgetések mindig jó alkalmak a tanácsadásra, se
gítésre, hogy az emberek jól megtalálják a helyüket az életben. Ilyen
kor előkerülnek a családban, vagy a munkahelyen adódó problémák, 
amelyekről, ha megvan a lelkész iránti bizalom, sokan szívesen elbe
szélgetnek. Persze vannak olyanok is, akik belebonyolódnak saját prob
lémáikba, mindig ugyanazt mondják el, sehogyan sem tudnak előbbre 
jutni. Ezekből a beszélgetésekből gyakran kitűnik, hogy éppen a hozzánk 
forduló gondolkozik, cselekszik helytelenül, miközben másokat okol. El
tud juk-e juttatni az ilyen embert hibája, bűne beismeréséig? Felhasznál
juk-e ezt az alkalmat a komoly figyelmeztetésre és intésre, amely ugyan
csak hozzátartozik a gyónáshoz? Máskor meg kiderül, hogy nyugtalan, fel
zaklatott, gyötrődő lelkiismeretű emberrel van dolgunk, aki nagyon is 
jól tudja, miben vétett. Eljut-e a beszélgetésünk odáig, hogy felajánl
juk a feloldozásban adódó vigasztalást és megoldást?

Itt bukkanunk rá a másik nehézségre, amelynek gyökere azonban 
nem általában „az emberek”-ben, vagy „a mai ember”-ben van, hanem 
bennünk, lelkészekben. Igaz, most is úgy van, hogy az emberek eltitkol
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ják, letagadják, mentegetik, magyarázzák bűnüket, másra hárítják a fe
lelősséget érte, sőt olyanok is vannak, akik a nyilvánvaló bűnt se tartják 
bűnnek, és még dicsekszenek is vele. Mindez nagyon nehézzé teszi a 
szolgálatunkat, és akadályozza az embereket abban, hogy eljussanak a
gyónásig.

A legfőbb nehézség azonban alighanem abban van, hogy mi nem va
gyunk biztosak a dolgunkban. Talán magunk is a középkorba, vagy leg
feljebb a pietizmusba tartozónak véljük a gyónást. Talán azért nem csi
nálunk propagandát a gyónásnak, mert magunk sem hisszük, hogy ezzel 
megoldást adunk a bűn problémájára.

Igaz, a bűnök és problémák feltárása, a róluk folytatott testvéri be
szélgetés már önmagában is jelent valami segítséget, A lelki problémák 
mögött sokszor valami testi vagy lelki betegség rejtőzik. Ilyenkor jó, ha 
tájékozottak vagyunk abban, amit az orvostudomány és a pszichológia 
ezekről az összefüggésekről mond. Néha úgy is segíthetünk, hogy ezeket 
ismerve adunk megfelelő tanácsot.

Vannak, akik azért is idegenkednek a gyónás gyakorlatától (lelké
szek és gyülekezeti tagok egyaránt), mert úgy látjuk, hogy a mai, sok 
feladattal és munkával terhelt életben egyrészt úgy sincs idejük az 
embereknek önmagukkal foglalkozni, másrészt pedig a rossznak, a bűn
nek ilyen előtérbe kerülése pesszimizmusra nevelné az embereket. Pe
dig a gyónással természetesen együttjáró önvizsgálat, a bűn komolyan- 
vétele nem pesszimizmusra, hanem éber vigyázásra nevel. Aki az ap
róbb csalásokat is bűnnek tekinti, azt kevésbé fenyegeti a sikkasztás 
veszélye. Aki munkájában a kis mulasztások ellen is felveszi a küz
delmet, arra komoly feladatokat lehet bízni.

Ráadásul a gyónás nem egyszerűen csak a bűnök felsorolásából áll, ha
nem segítséget, megoldást is kínál a /eloldozásban. „Ez a második a leg
fontosabb és a legnemesebb rész, amely a gyónást gyönyörűvé és vigasz
talóvá teszi. . .  Nem azért kell jönnöd, hogy elmondd, milyen derék vagy 
gonosz ember vagy. . .  arról van szó, hogy elpanaszold nyomorúságodat, 
elfogadd a segítséget, és így megvidámítsák szivedet és lelkiismeretedet.” 
(Nagykáté.) így azonban csak akkor tudunk beszélni, és gyónásra hív
ni, ha komolyan vesszük a címnél idézett zsoltárt, hogy a bűnvallásra 
tényleges bocsánat következik, a gyónó valóban megszabadul a bűn ter
hétől.

Afelől kell bizonyosoknak lennünk, hogy a bűnbocsánat megoldás, 
mert felszabadítja a lelkiismeretet, és erőt ad az új életre; és afelől kell 
bizonyosaknak lennünk, hogy a személyes bűnbocsánat-hirdetésre is 
megbízásunk van (Jn 20,23). így veti fel a gyónás kérdésével való foglal
kozás azt a kérdést, hogy nem bizonytalanodtunk-e el küldetésünkben. 
És még egy gondolat: bizonyos, hogy az is gyengíti szolgálatunkat, hogy 
legtöbben mi magunk sem élünk a gyónás lehetőségével, így nem tud
juk, hogy milyen orvosságot kínálunk másoknak, ha egyáltalán kínálunk.

*

Ezeket a gondolatokat magamból és a magam szolgálatából kiindul
va fogalmaztam meg. Tudom, hogy még sok más kérdést is elő kellene 
venni a gyónással kapcsolatban. De ha ez a néhány gondolat elindít egy- 
egy jó beszélgetést a lelkészi munkaközösségekben, vagy akár csak el
gondolkoztat valakit a maga szolgálata felől, és jobb, alaposabb lel
kipásztori szolgálatra indít, nem volt hiábavaló végiggondolni.

Dr. Muntag Andor
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Társadalmunk továbbfejlődésében való részvételünk 
a diakóniai teológia alapján

1. A diakóniai teológia elkötelezése a társadalom számára
Diakóniai teológiánk diakóniai verete nemcsak a közvetlen művelői

nek alapállását és munkáját határozza meg, hanem azokét is, akik az ige
hirdetésben szembesülnek vele és úgy teszik azt magukévá. Tehát nem 
pontokba sűrített és rögzített tan formájában találkoznak vele, hanem az 
egyes igéknek a híveket megszólító, megajándékozó, de feladatokra, tet
tekre is mindig mozgósító üzenete egyidejűségében. Ha igazán végiggon
doljuk teológiánk néhány legfontosabb sajátságát, nem nehéz észreven
nünk, hogy nemcsak az alapállásunkat határozza meg, hanem el is köte
lez időszerű tennivalóink végrehajtására. Igazán ugyanis csak ebben az 
utóbbi értelemben beszélhetünk úgy teológiánkról, mint diakónia-veretű 
teológiáról. Ahogyan eredetére nézve nem menetközben felszedett teoló
gia teológiánk, hanem „kapott” , ugyanúgy az a terület sem önkényesen 
választott, amelyikre diakóniailag elkötelez. Ez a terület természetesen 
esik egybe azzal, amelyiken Isten az ige és a szeretetszolgálat ajándéká
val és elkötedezésével egyházunk helyét kijelölte és életlehetőségét biz
tosította. Közvetlenül tehát az a társadalom ez, amelyikben él, amelyikért 
az egyház — tagjaiban — népileg, államilag és földrajzilag, történelmi 
múltja, jelene, és a mindig számításba vett jövője alapján is elkötelezett.

Hol és miben válik egészen élessé teológiánk elkötelezése? — Ott, 
ahol közvetlenül részesévé válik a gyülekezet Krisztus Urunk jótétemé
nyeinek. Abban, hogy Jézus Krisztus a maga diakóniájának részesévé 
teszi. Jótéteményeivel ugyanis nemcsak megajándékozta, hanem azzal 
másokat is éltetni akar gyülekezetein keresztül. Ennek alkalma és terü
lete nem tetszőleges és esetleges, hanem éppen azzal a népi, történelmi, 
társadalmi környezettel meghatározott, amelyikbe Isten teremtő és 
gondviselő szeretete helyezte a gyülekezeteket.

Társadalmi elkötelezettségünket Szentháromság hitünk felől is köze
lítsük meg. Hiszen éppen azt a Krisztust valljuk megváltónknak, aki 
által és alkire nézve teremtett Isten mindent, és akire nézve van minden 
jelenleg is, ami van. Isten teremtése a népek, méghozzá a Szentírás sze
rint egy vérből. Ő szabta meg a népek életének rendjét, tagjainak egy
máshoz való viszonyát és a népek egymáshoz való viszonyát. A teremtő 
Isten rendelése folytán nemcsak egy-egy családi közösség tagjai vagyunk, 
hanem gondviselő, történelemformáló cselekvése, elrendezése, ajándéka 
alapján egy tágabb családnak, a társadalomnak is. Népi, állami közössé
günkben nem véletlen magyar evangélikus egyházunk sem, hanem abban 
van a helyén Isten akaratából és jóságából. Nem lehet azért csak elfo
gadója ajándékainak, hanem el is kötelezett érte. Úgy, hogy annak fej
lődése sem esheti'k kívül a felelősségén és részességén. Társadalmunk 
ugyanis csak egyre magasabb szinten felelhet meg rendeltetésének, a ma
ga egészében és egyes tagjaiban.

Ez a társadalmi közösségünk nem csupán a teremtő és gondviselő 
Isten felségterülete, hanem megváltó munkájának is területe. Folytono
san tartó megváltó munkájának alapja Jézus Krisztus keresztje, húsvétja 
és közbenjáró szolgálata. Keresztjének és húsvétjának ajándékait az ige
hirdetésben és a szentségekben nyújtja a gyülekezeteknek. Gyakorlatilag 
a bűnbocsánat és a tiszta szív ajándékozásával kötelezi el a hála cseleke-
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deteire mindenkori népét. Teljes diakóniájávail tehát nem csupán az em
beri lelkeket tette ügyévé, hanem az emberéletet a maga egészében. Ez 
vonatkozik azokra az emberekre is, akiknek élet és hivatásterülete a mi 
mai és holnapi társadalmunk. Ezt mondja a Lélek mindazoknak, akik a 
mi egyházunk közösségével, hitével és küldetésével nem csak jelen van
nak népi, állami közösségünkben, de felelős hordozói, cselekvői kell le
gyenek annak az ügynek, hogy társadalmunk egyre magasabb szinten 
töltse be rendeltetését. Vagyis úgy, hogy a társadalom minden tagjának 
az egész társadalom legyen a szempontja, az egész társadalomé pedig az 
egyes tagjai kivétel nélkül. Minden Krisztus diakóniájára épülő diakó- 
nia és minden Krisztus diakóniáját hordozó diakónia kétszeresen kötő
dik a Szentlélek munkájához. A társadalom továbbfejlődését célzó dia
kónia is. Egyrészt úgy, hogy szüntelenül emlékezteti az egyházat a végső 
beteljesedésre, amelyik hite, meggyőződése és Ura ígérete szerint messze 
felülmúl minden fejlődést és e világi teljesedést. Másrészt úgy, hogy a te
kintetben is lelkére helyezi számadásra kötelezettségét, hogyan sáfárko
dik talentomaival társadalmi diakóniája területén. A beteljesedés felől 
vonja be a Szentlélek biztató és vigasztaló derűje egyházunk népének ezt 
a szolgálatát. Ugyanakkor a számadás komolysága teszi annak minden 
fajtáját, formáját, kivitelét sürgőssé, megfontolttá és lelkiismeretessé. 
Most éppen arra a területre nézve, amelyikhez* a Szentháromság egy igaz 
Isten odakötötte életünket. Abban vagyunk szeretetének, ígéretének hor
dozói és a társadalom jelenéért és jövőjéért felelős népe, munkatársai.

2. Diakóniai teológiánk társadalmi horizontja

Témánk megfogalmazása egyfajta, társadalmat, fejlődésre képes szo
cialista társadalmat feltételez. Tehát nem sztatikus, hanem dinamikus 
társadalmat tart szem előtt. Ahhoz, hogy kitűzött célunk szerint a segít
ségünk körvonalai kibontakozhassanak, néhány vonással álljon előttünk 
jelenlegi társadalmunk, előzményeivel, és fejlődése irányával. Elsőren
den éppen abban üt el elődjétől, hogy benne nem predesztinált adott
ságok, esélyek és érdekek dominálnak és kövülnek egy szinten stagnáló 
társadalmi képletté, átlaggá. Sokkal inkább az jellemző a mi társadal
munkra, hogy szerkezetében, vezetésében, céljában és módszerében nem
csak közössége egészének jelenét, de holnapját is ügyévé teszi. Tehát 
előrelépése érdekében változtatásra is kész. Szervezetét mindig az a cél 
alakítja, hogy a fejlődése érdekében szükséges lépések, változtatások, 
zökkenő megrázkódtatás nélkül történhessenek. Organizációja ugyanis 
nem öröklött kiváltságokat konzerváló cél, hanem az egész társadalom 
fejlődését segítő eszköz. Ezért nevezhetjük társadalmunkat dinamikus 
organizmusnak, akkor is, ha bizonyos mértékig egyik szó jelentése felté
telezi a másikét. Dinamizmusa abban igaz, hogy nem lezárt, nem befeje
zett, hanem menet közben módosuló és megvalósuló. Organizmus volta 
főként abban, hogy állandó céljaként nemcsak megvalósítja a fejlődést, 
de ténylegesen meg is éli előrehaladását. Fejlődésének és új eredményei 
megélésének pedig minden tagját részesévé teszi. Ez a szempontja egyre 
jobban kiszűri az osztálytársadalom maradványait és mindinkább köze
líti társadalmunkat az érdekellentéteket nem ismerő osztálynélküli for
mája megvalósulásához.

Mivel minden célkitűzése a társadalom egészét érintő, a vezetése sem 
lehet monarchikus vagy arisztokratikus, hanem csak össztársadalmi jel
legű. Akkor is, ha mozgató élcsapatának szerepe nagyobb felelőssége 
arányában nagyobb. Ezek a szempontok csak úgy megvalósíthatók és
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megvalósulók, hogy a termelő eszközök társadalmi tulajdonban vannak. 
Természetes, hogy jogrendjét is ennek megfelelően alakítja. A jog és kö
telesség egészséges aránya, a lehetőség és igény egyensúlya, az összter
melés eredméhyességében való részesedés szintje mindenképpen szük
ségessé teszi a továbbfejlődést. Gazdasági, technikai, tudományos s 
egészségügyi vonalon éppenúgy, mint a 'minden téren időszerű helyes vi
szonyulás és viselkedés szintjében.

Ez a röviden vázolt terület diakóniai teológiánk társadalmi hori
zontja. A diakóniai jelzővel ebben az összefüggésben is azt jelezzük teo
lógiánkra nézve, hogy az nem a könyvtárak és könyvespolcok tudomá
nya, nem a dolgozószobák, irodák vagy asztalfiókok mindentől függet
len és önmagában értékes ismeret-kincse. Sokkal inkább olyan tudomány 
— tele értékes örökséggel —, amelyiknek ajtaja, ablaka sarkig tárva van 
arra a társadalomra, amelyikben és amelyikre nézve is áldásul rendel
tetett. Csak azért lehetséges ez, mert maga az élő Jézus Krisztus kész 
rajta keresztül — szívével, hatalmával — emberek áldásává lenni. Ter
mészetesen nem emberek nélkül, hanem nagyon is az Őbenne hívők 
igénybevételével. Azt is mondhatjuk: a diakóniai jelző dialektikus vi
szonyba hozza teológiánk művelőit és az egész egyházat teológiánkkal. 
Olyan értelemben, hogy ez a telógia egész egyházunk eszköze arra. 
hogy alapállását, körültekintését és a környezetéhez, a társadalmi 
horizontjához való viszonyulását mgebatározza. Másrészt viszont ez 
a szolgáló Krisztusra épülő teológia úgy teszi eszközévé diakóniai ve
retével művelőit és az egész egyházat, hogy társadalmi horizontjában 
cselekvőjévé válik mindannak, ami előmenetelét valóban szolgálja, Az 
utóbbi tétel így is igaz: Krisztus eszközévé formálja az egyházat minden 
tagjával.

Amikor társadalmunk szempontjából említjük a diakóniai teológiát, 
nem egy divatos parittyakövet hajigálunk. Arra nagyon tudatosan ügyel
jünk, hogy ne így llegyen. Saját magunknak se engedjük meg, hogy mon
danivalóban szegény szövegek, tettben szegény viszonyok, helyzetek hite
lesítő pecsétjévé vagy tetszetős csomagolásává váljék a diakóniai jelző. 
Azt se engedjük, hogy gyanús nézetet vagy megnyilatkozást kanonizál
junk vele és elfogadhatóvá akarjuk tenni vele azt, ami nem az. Ilyen 
esetekben ugyanis aligha talál célba, bajosan talál bárkit is homlokon 
vagy szíven. Csak hamis megnyugtatása lesz azoknak a Dávidoknak, akik 
az állandó felelősséget felcserélik az igényeikkel, jogaikkal és követelé
seikkel. A diakóniai jelző nem káderfogalom, hanem iránytű, amelyik
nek egyik sarka az élő és nagy Diakonoszra mutat, a másik pedig azt a 
horizontot bukkantja fel és helyezi a szíveinkre, amelyikre nézve elköte
lez és megtart az áldott cselekvés útján. Az önmegnyugtatás és mások 
megnyugtatása helyett inkább akikor is nyugtalanítson, amikor ki sem 
ejtjük. Nyugtalanítson arra, hogy az egyház életformáját, szolgálatát a 
Krisztus diakóniája határozza meg és abban maradjon meg.

Ez a szempont szabhatja meg csupán áz egyház egységét is. Krisztus 
diakóniája az egységet munkálja, amelyik éppen az ő diakóniájára moz
gósítja az egész egyházat. Nem olyan értelemben, mintha bármit is a job- 
ban-hozzáértés hamis önérzetével kellene a nem-egyház kezéből kira
gadnia. Inkább úgy, hogy vonakodás reklámozás nélkül szerényen oszto
zik minden olyan ügyben és munkában, amelyik őrá a Krisztusban való 
hite alapján tartozik. Csak abban nem osztozik, ami máris vagy csak 
majd a társadalom kárát, légköre rontását idézi fel vagy csak az árnyékát 
vetíti előre. Etikai, szellemi, lelki, fizikai erejét, javait beleadla abba, 
ami a jobbat ,igazabbat veszi célba és oda is juttatja. Isten maga ítéli
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meg és robbantja szét a maga idejében azt a közösséget, egységet, me
lyik csupán az önérdek és csoportérdek együttese.

A diakóniai teológia egyháza úgy van jelen a társadalomban, a köz
életben, a termelésben, a politikai és kulturális é'ietben, hogy nemcsak 
magának szolgál, hanem mindenképpen annak a társadalomnak is, ame
lyik éppen fejlődésében képes megfelelni rendeltetésének. Tudja jól, 
hogy az evangélium hirdetésében nem osztozik vele az egész társadalom. 
Azért nem vár lehetetlent és nem burkolódzik hamis nosztalgiába. Ehe
lyett ő maga törődik azzal az evangéliummal, amelyikkel Isten üdvöt 
munkál, mert bízik Urában. Ezért elég szabad, elég erős és szíves arra, 
hogy szolgálatának horizontját ne csak az egyházban pillantsa meg, ha
nem azon kívül is meglássa, fölvegye és magáévá tegye. Így adott a dia
kóniai teológia társadalmi horizontja valóságos és jelen társadalmunkban. 
Igaz tehát, hogy teológiánk nemcsak időszerű megfogalmazása evangé
liumi tanításunknak, hanem a küldetés és az időszerű cselekvés teoló
giája társadalmunk továbbfejlődésének segítésére nézve is. A szegeletkő 
pedig a Krisztus, aki által és akire nézve van minden. Aki volt, van és 
eljövendő.

3. A továbbfejlődésben való részvételünk valóságos területe

Mindenki tudja, mégis utalnom kell dolgozatom összefüggésében ar
ra, hogy régen esedékes új társadalmi rendünk megvalósítása 1945 ápri
lis 4-ével vált lehetővé. A felszabadulással kettős feladat előtt állt né
pünk. Újjá kellett építeni a háborúban lerombolt ingatlanokat és foko
zatosan be kellett gyógyítani azokat a sebeket, amelyeket az emberi lel
keken ütött. Ezzel egyszerre kellett hozzálátni ahhoz a feladathoz, ame
lyet az új társadalmi rend felépítése jelentett. Elodázhatatlanná vált a 
szocialista tulajdonviszonyok fokozatos megvalósítása. Okvetlenül szük
séges volt a fejlődéshez elegendő anyagi és korszerű technikai, tudomá
nyos, kulturális és etikai bázis kibontakoztatása.

A termelő eszközök immáron a nép kezében, társadalmi tulajdonban 
vannak hazánk egész területén. A megelőző rendszer kizsákmányolási 
lehetősége ezzel általában megszűnt. Igen erősen csökkentek — ezt terv
szerű és határozott szociális intézkedések is segítették — a keresetekbe 
az egyek és családok megélhetési lehetőségében mutatkozó egyenetlen
ségek. Ezzel, valamint a tanulási és művelődési lehetőségek átalánosítá- 
sával egyre inkább eltűnnek az osztálykülönbségek és az érdekellentétek. 
Nemcsak a munkához való joga biztosított minden állampolgárnak, de a 
munkaalkalmak sokfélesége is rendelkezésre áll. Túl az életszínvonal 
szempontján, új megvilágításba került a munkához való viszony. A mun
kanélküliség teljes eltűnésével a munkával kapcsolatos etikai szempon
tok kerültek homloktérbe. A jó munkatársi viszony, a munka minősége, 
eredményessége, hatásfoka és mindezeknek a kereseti, életszínvonalbeli 
kihatásai és visszahatásai, valamint össztársadalmi vetülete váltak kér
déssé. A hogyan dolgozik hangsúlyosabb, mint az, hogy mit. Bár ez az 
utóbbi is szem előtt marad. Különösen a munka össztársadalmi vetülete 
követeli meg az etikai színvonal töretlen javulását. A munka társadalmi 
etikai szemlélete magába öleli a mennyiségi és minőségi szint fokozatos 
emelkedését.

Az osztálykülönbségek és érdekellentétek nagymérvű csökkenésével 
lehetővé vált a nemzeti egység kibontakoztatása. Ebben már nincs helye 
a régi mesterségesen szított nacionalizmusnak és sovinizmusnak. Nem
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zeti egységünk alapja a közös célokban, feladatokban és eredményekben 
való osztozás, a még jobbra törés együttesen. Az ipar, a mezőgazdaság, 
az oktatás, a művelődés és egészségügy, a szociális intézmények társadal
masítása nagymértékben kirekesztette a privilégiumokat, kiváltságokat 
és előjogokat. Az átmenetileg hátrányt szenvedő rétegek is részesévé vál
hattak az egész társadalomra kiható gazdasági, jogi, technikai és kultu
rális kiegyenlítődésnek és egységes nemzeti fejlődésnek. Menetközben ha
talmasat nőtt népünk nemzetközi tekintélye. Ez nemcsak következménye 
társadalmi fejlődésünknek, hanem egészségesen hat vissza további előme
netelére. Ebben az előmenetelben egyházunk vezetése és népe is oszto
zott, mert osztozhatott, mind a kimunkálásában, mind pedig az eredmé
nyeiben. Hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Így a továbbiakért 
a tegnap is kötelez.

Űj világunkra úgy tekint ma már egyházunk népe, hogy azt magáé
nak vallja. Meggyőződésévé vált, hogy társadalmi rendünk jobb, mint 
a régi volt és jobb, mint azok a társadalmi rendek, amelyek még ma is 
sok nép életében a fejlődés, az igazság és szabadság kerékkötői. Azzal, 
hogy kevesek jólétét, indokolatlan gazdagságát és kiváltságát biztosít
ják, miközben a többségnek csak a létbizonytalanság, a létminimum jut, 
vagy még az sem. Azért — diakóniai teológiánk alapján — nemcsak vál
lalja ezt a társadalmi rendet, hanem minden rendelkezésére álló eszköz
zel támogatja. Különösen is abban, hogy nagy anyagi, szellemi gazda
godása a hozzáillő erkölcsi veretben és minőségben folyton gyarapodjék.

Ebbe az összefüggésbe tartozik teológiánknak az a józansága, hogy 
társadalmi szemléletünkből, felelősségünkből és helytállásunkból mind a 
sötétenlátást, mind pedig a naiv derűlátást eltünteti és csak a tárgyilagos 
látásunknak ad helyet. Ez a tárgyilagosság magában hordja egészséges 
és keresztyén lelkesedésünket, örvend az igaznak, jónak, szépnek, bé
késnek. Egyszóval: az eredményeknek. Szolgálatunkból azonban nem re
keszti ki teológiánk azt a józanságot sem, amelyik számol az emberi rea
litásokkal, gyarlóságokkal, bűnökkel, engedetlenségekkel és visszaélések
kel is. Ezeket nem vonja be szépségflastrommal, de sárral sem kenegeti 
azt, ami a jóságnak, igazságnak és emberségnek ellenkezője. Tudatában 
van teológiánk annak, hogy a legfejlettebb társadalomban sem angya
lok, hanem emberek élnek.

4. A társadalmi fejlődés segítésének konkrét mozdulatai

Az előzőkben vázolt valóságos területre nézve mindenek előtt azt 
diktálja teológiánk, hogy valóban jól értsük és megértsük társadalmun
kat. Céljait és szükségleteit, lehetőségeit, tennivalóit és feladatait. Azokat 
az emberi gátló tényezőket is, amelyek valóban akadályozzák előmene
telét. Azt is egyre jobban kell értenünk, hogy milyen súlya van egy sze
mély magatartásának is az egész társadalom szemszögéből. Hát még a 
kisebb-magyobb közösségeknek, amilyenek a család és a gyülekezet, az 
egyház! Azt is tudnunk kell: roppant fontos, hogy az egyesnek és kö
zösségnek szívügye legyen a társadalom és a hozzávaló viszonyában nincs 
helye a vonakodásnak, kényszeredettségnek, közönynek vagy éppen a 
rosszindulatnak. Diakóniai teológiánk nagyon komolyan lelkünkre, értel
münkre helyezi azt a belső családi és gyülekezeti alaphelyzetet, amelyik
ből az egynek és a soknak az alapállása és hozzáállása indulását és után
pótlását veszi, azt módosítja, gazdagítja vagy éppen leterheli. Ilyen 
szempontból nagy feladata van tanításunknak, igehirdetésünknek és min
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den pásztori szolgálatunknak. Vagyis minden olyan alkalomnak, ame
lyikben szót érthetünk a gyülekezettel vagy csak a lelkészek ügye le
gyen ez! Egy ember szava, cselekvése kevés. A társadalom egésze érde
kében szükséges magatartás formálásának szempontja felelőssé és cse
lekvővé kell tegye az egyes gyülekezetek tagjait, különösen az abban 
elöljárásra rendelt tisztségviselőket és a szülőket mind. A diakóniai 
teológia nem teológiai szócsatákra, hanem diakóniára szólít ebben a do
logban is. Olyan diakóniai mozdulatokra kész közösséget és egységet 
sürget tehát társadalmi megértésünk és szeretetünk, amelyik a tettek 
mezején igaz. Tehát éppen a diakóniai teológia társadalmi horizont
jában.

A konkréten segítő mozdulatok érdekében idézzük fel ismét, hogy 
merre is tart társadalmunk? — A nyitott szemek, a tényeket felmérni 
képes értelem, pozitív értelmű érzelmi ráhangoltság és hazafiság látása 
szerint minden téren a fejlődés útján van és a még több igazság, a még 
nyugodtabb légkör, a gazdagabb, emberibb közélet felé tart. — Mi kell 
ahhoz, hogy ez lépésről lépésre, időről időre valósággá váljék? Magától 
nem megy ez sem. A továbblépéshez okvetlenül kell az egység vállalása 
és munkálása, az együttlépés és cselekvés azokkal a nem hivő vagy mást 
és másként hivő emberekkel, akiknek szándékában, elszánásában ugyan
csak társadalmunk fejlődése a cél. Közben egy pillanatra sem ejtve 
evangéliumi meggyőződésünket és abból fakadó etikai látásunkat. A 
bizalmi légkör mindkét részről rengeteg energiát szabadít fel a tulaj
donképpeni tennivalókra. Ezt a légkört állandóan javítani, gazdagítani 
kell és ki kell küszöbölni belőle mindazt, ami bizalmatlanságot szít és a 
nemes összefogást meggátolja. Nagyon hozzátartozik ehhez az elfogult
ság és az előítéletek száműzése és pozitív oldalról a tényeket tisztelő 
tárgyilagosság, mind a tájékozódásban, mind a tájékoztatásban. Vala
mint az igazság és méltányosság egyre szélesebb és megnyugtatóbb kiter
jesztése az élet minden területére. Egyik a másikat feltételezi. Kiegészítik 
egymást, anélkül, hogy ellentétbe kerülnének és kizárnák egymást.

Pesszimisták és cinikusok persze mindig felbukkannak. Olyanok is, 
akik érzelmeik, saját látásuk és szemüvegük rokkantjai, duzzadt önér
zetük és érdekük megszállotai. Az ilyenek egyetlen adósságuknak álta
lában a gánosvetést tartják és azzal akarják behozni soha észre sem vett 
valódi tartozásukat. Azonban ez sem torpanthatja meg azok összefogá
sát, akik készek a tárgyilagos szemlélődéssel nyert igazság mellett meg
maradni. Mindenki más ugyanis maga szerzi meg magának a végül jó
vátehetetlen elszigetelődést és azt a fajta lemaradást, amelyet aligha le
het ágaskodással, zajos lövöldözéssel vagy orvvadászattal behozni. A 
követelődzés és szidalmazás csak a számláját lobogtatja fennen. Nagyon 
elgondolkoztató a Hajdú-Bihari Napló dec. 3-i számának „Ne csak kö
vetelőzz!” c. cikke (Gerencséri Jenőtől). Azt írja többek között szerzője: 
„Aki a legkevesebbet és legrosszabbul dolgozik, annak van mindig a leg
nagyobb szája. Ö az, aki sohasem vállal többet, mint amennyit muszáj, 
aki soha semmiért nem felel. Ű az, aki legelégedetlenebb a munkahelyé
vel, aiki legjobban szidja vezetőit, aki a legerélyesebben követeli a fi
zetésemelést. — A közösségben dolgozó ember értéke — már ősidők óta 
és most is s valószínűleg még sokáig — a végzett munkában rejlik.” A 
társadalom továbbfejlődésében csak ez az utóbbi szempont szoríthatja ki 
az előbbi magatartás fekélyét. Akiknek valami módon közük van a diakó
niai teológiához, vagy akiket eíerhet az arra épülő igehirdetés, felelős
ként, vezetőként, de bármilyen minőségű beosztottként is, ebbe az irány
ba kell, hogy hassanak intézkedésükkel és főként becsületes magatar
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tásukkal. Nem kell bagatell dolgokat felfújni, vaklármát csapni, ha vala
hol kiesik egy szög. Verje vissza, aki teheti. De a szemeket se kell be
hunyni és a fejeket sem a homokba dugni, amikor az igazságtalanság 
bármilyen formában a köz kárát idézi fel vagy már folyamatban is van.

Tüskés Tibor: „Nagy város születik” c. könyvéből a „Tiszatáj” no
vemberi száma: „Földuzzadt a tudományos intézmények létszáma. Divat 
lesz a tudományos ülésszak, a szimpozion. Fölbukkannak emberek, akik 
nem azért szerzik meg a tudományos fokozatot, hogy kutatómunkát vé
gezzenek, hanem azért, hogy magasabb állás betöltéséhez presztízzsel ren
delkezzenek” (71. old. 2. bek.). Továbbá: „a városi életformának nemcsak 
az anyagi lét, hanem a tudati szint is alkotó eleme” . Majd azt írja az 
említett könyv ismertetése során a folyóirat: „Megmutatja, hogy ártat
lannak tetsző szokásokban és szórakozásokban, étrendben, doktori címek
ben, jogosításokban, kutyatartásban, autókázásban, vadászatban — mi
ként őrződnek vagy termelődnek újra dzsentroid pózok, nem egyszer a 
»szocializmus« ürügye alatt” (71. old. 3. bek.).

A fentiek azt mutatják, hogy bizony fejlődés közben is emberekkel 
kell számolnunk. Mozgatói és osztályosai egyaránt emberek. Ebből adó
dóan bukkannak elő hibák, bajok, torzulások, visszaélések. Ezeket kár 
volna megszépíteni vagy elkenni. A helyzeti előnyökkel, a kisebb-na- 
gyobb hatalommal való visszaélés, a „kivagyiság”, a burkoltan, de kö
vetkezetesen hajszolt előjogok megszerzése minden téren, a sógorság-ko- 
maság, az anyagi erőnlét szintjével mért tekintély, a némelyek által 
megkísérelt komoly munka nélküli nagy jövedelemszerzés esetei semmi
képpen sem hathatnak a fejlődés irányába. Az ilyen jelenségek mentése 
egyediségükre hivatkozva is késő bánatot eredményezne. Az ilyesmikkel 
szemben nem a méltányosságnak, hanem az igazságnak, a törvény szi
gorának van helye. De nem elég önmagában. Az oktalan pánikkeltés és 
vészmadárkodás még úgy sem. Azok összefogása, ereje, jó példája is kell 
a törvényes igazság érvényesítése mellett, akik munkájukkal, szerény és 
önzetlen magatartásukkal, életmódjukkal valóban a fejlődés egyenes vo
nalában vannak. Azt senki se gondolja, hogy egyesek vagy kisebb-na- 
gyobb csoportok önzése megváltoztathatja a fejlődés irányát! Társadal
munk „főprofilja” a fejlődés volt és marad. Még pedig a tervek, a fel
adatok, a tennivalók sorrendjének állandó felszínen tartása és körvona
lazása közben. Ebben osztozik törés nélkül a társadalmunkban diakóniai 
teológiájával és teológiai diakóniájával jelenlevő egyházunk népe. Tagjai 
ne csak az okos beilleszkedés példái legyenek! Méginkább legyenek fel- 
tűnősködés nélkül és kitűnősködés nélkül a tudásnak, hozzáértésnek, a 
segítőkészségnek, az önzetlenségnek olyan szerény képviselői és példái, 
akik a „nem-keresztyén és nem igei eredetű” diakóniai gondolkodás és 
magatartás szempontjából is jelentőséggel bírnak. Akkor van ez így, ha 
jól elvégzett munkájukkal közvetlenül a fejlődés alanyai. Ez az utóbbi a 
fontosabb szempont, de az előbbi sem elhanyagolható. A példaadás diakó- 
niája és a termelékenyen végzett munka közhaszonnal járó diakóniája 
már azt a hazafias szempontot és azt a világtávlatú célt is magában fog
lalja, amelyik a közvetlen, jó légkör és a béke megteremtése ügyében 
kamatozik. Az ilyen értelemben folyamatos lelki, szellemi és fizikai mun
ka mindenképpen a társadalom fejlődésének segítése. A gyárakban, a 
mezőgazdaságban, a hivatalokban, a tudományos munkában, a művészet
ben és az oktatásban egyaránt.

Diakóniai teológiánk természetesen veszi fel és osztja a társadalom 
alapsejtjének, a családnak, a nemzedékek viszonyának ügyét is. Még 
pedig az egész társadalom felől értve ezt a roppant fontos nemzeti és em-
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béri ügyet. Ennek a gondnak is megvannak az anyagi, lelki, szellemi 
és etikai tényezői. Ebben a viszonylatban sem maradhat hatás nélkül a 
diakóniai teológiával találkozó keresztyén családok példája és kinek-ki- 
nek a saját hivatásában lehetséges támogatása.

Külön szólok azok ügyéről, akik már nem lehetnek korunknál vagy 
sorsuknál fogva társadalmunk fejlődésének közvetlen hordozói és mun
kásai. Igen jelentős része ez a jelen és a jövőbeli társadalmunknak. Ah
hoz, hogy a munkában megfáradtak, megrokkantak, vagy akik születé
süknél fogva kívül estek a fejlődés hordozásának lehetőségén, mindazt 
megnyugtató módon megkaphassák, ami emberséges életükhöz szüksé
ges, még további fejlődés, előrelépés és erőfeszítés kívánatos. Diakóniai 
teológiánknak itt ismét olyan vetületével találkozhatunk, amelyet sem
miképpen sem törölhetünk, még csak nem is kisebbíthetünk társadalmi 
gondjaink közül és között.

A pillanaton, a jelenen mindig túlnéző diakóniának szüntelenül szá
molnia kell a holnappal, ha valóban szívügye emberek érdekében a fej
lődés és nem szóvirág. A diakóniai teológiából születő diakóniá csak eb
ben az esetben olyan szolgálat, amelyikben érvényesülhet Urának diakó- 
niája. Ezért viszonyulunk teológiánk alapján nemcsak ésszel, de szívvel 
is társadalmunk fejlődésének ügyéhez. Olyan nagy ügy hordozói, mun
káiéi lehetünk így, amelyikben az egész társadalom hordozza egyes tag
jait, az egyes tag pedig megélheti felelősségét, rendeltetését az egész tár
sadalom közöségében. Ez a teológia megmenthet minket és egész egyhá
zunkat attól, hogy a formális nyilatkozatok és viszonyulások prokruszte- 
szi ágyának bénáivá váljunk. Viszont szívünkbe, tudatunkba gyökerezve 
cselekvésünk indítója, meghatározója és ellenőre lehet. Ha azzá lesz, 
háromszoros áldásban hat vissza is. Örömet szerez, gazdagítja minden 
további szolgálatunkat és egész egyházunkét. Jó lelkiismeret forrása
ként pedig messzeűzi a késő bánat pokoli árnyait.

Szabó Gyula

Törvényeink és ren d e le te in k  
az em beri m éltóság  

és é le t k ite ljesedésének szolgálatában
Az emberi jogok és az emberi méltóság kérdése világméretű kérdés. 

Erre vall az, hogy az ENSZ-nek külön bizottsága foglalkozik az emberi 
jogok és az emberi méltóság kérdésével. Napirenden szerepelt a Béke
erők Moszkvai Világkongresszusán és a helsinki Európai Biztonsági és 
Együttműködési Konferencián.

Az emberi jogok és az emberi méltóság gyakorlati kérdés

Nem úgy kérdés, mintha most kellene tisztázni az emberi jogok és 
az emberi méltóság téziseit és most kellene definiálni azokat. Ez már 
megtörtént. Számunkra a Biblia egészének mondanivalója tisztázza a 
kérdést. Elvileg meghatározta az ókori görög filozófia, kifejezte a francia 
forradalom jelszava: egyenlőség, testvériség, szabadság, az Amerikai Füg-
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getlenségi Nyilatkozat, a Kommunista Kiáltvány, s deklarálta az ENSZ 
az emberi jogokról szóló nyilatkozatban. Tehát látható, hogy ez nem hit
kérdés (dogmatikai), hanem humánus kérdés, ezért foglalkoztak vele a 
különböző korokban és társadalmakban.

Miért kérdés mégis?

A probléma az, hogy a filozófiailag és teológiailag is kifejezett és 
deklarált emberi jogok egyszerűen realizálhatatlanok a Föld nagy részén 
az adott gazdasági és társadalmi struktúrák miatt. Nem is az a feladatunk 
most, hogy filozófiailag és teológiailag definiáljuk a fogalmakat, hanem 
azt kell vizsgálnunk, hogy a mi társadalmunkban hogyan biztosítják tör
vényeink és rendeleteink az emberi jogok és az emberi méltóság meg
valósítását.

Szükséges mégis megjegyezni, hogy az emberi méltóság nem stati
kus fogalom, hanem dinamikus emberi állapot, humánus tevékenység, 
amely jogok gyakorlásában, illetve kötelességek teljesítésében nyilvánul 
meg. Az emberi élet önmagában érték, de az emberi értékek kitelje
sedése csak társadalmi vonatkozásban képzelhető el. Az emberről, adott 
társadalom nélkül nem reális gondolkodni. Az ember — az élő, cse
lekvő ember — nem lehet absztrakt lény, csak társadalmi kapcsolatok
ban lehet vizsgálni. Az emberi méltóságot és az ember jogait csak a 
társadalommal való integráltságában lehet reálisan elképzelni. Integrált
ságon a társadalomba való beilleszkedést értjük. Minden társadalomnak 
megvan az egyént magábafoglaló integrációs foka. Ezen azt értjük, meny
nyire biztosít helyet, pozitív helyet az össztársadalom a hozzátartozó 
egyénnek. Lehet, hogy egy-egy ország gazdaságilag, életszínvonal tekin
tetében fejlettebb, s ugyanakkor mégis lehet ez az integrációs foka ala
csonyabb, mint más, gazdaságilag esetleg fejletlenebb országban.

Az osztálytársadalomban nem valósulhat meg a teljes integráltság. 
Az osztálytársadalomban ugyanis egymással ellentétes érdekek és egy
mással harcban álló osztályok vannak. A szocialista társadalomban ezzel 
szemben integrált — azonos érdekű — társadalmi rétegek vannak.

Az egyéni tudatában ki kell viszont fejlődnie az integráltság igényé
nek: akarjon beépülni a társadalom egészébe! Az osztálytársadalomban 
az egyén valójában csak a saját osztályához tud integrálódni — ha ön
tudatos, akkor is. Az a nézetünk, hogy a szocialista társadalom az a tár
sadalom, amely minden tagja számára biztosítja az azonos integrálódási 
lehetőséget.

Mi az alapja annak, hogy a mi társadalmunkban ne csak definiált 
tézisek legyenek az integrációról, hanem megvalósult helyzetről és reális 
lehetőségekről beszélhetünk?

Adott a gazdasági alap, mint egyik feltétel azzal, hogy a termelő
eszközök társadalmi tulajdonban vannak. Ez az objektív gazdasági fel
tétel. Objektív elvi feltétel pedig az, hogy a gazdaságilag így megalapo
zott társadalomban a legfőbb érték az ember. Ezt a társadalom alaptör
vénye, az Alkotmány rögzíti. Minél szilárdabb a gazdasági alap, annál 
szélesebb körben lehet megvalósítani az emberi jogok és méltóság tör
vényének gyakorlati következményeit. Pl. 1950-ben az általános betegbiz
tosítás állampolgári joggá emelését, vagy az anyasági segély gyakor
latát az Alkotmány alapján elvileg be lehetett volna vezetni ugyan, de 
a gyakorlatban akkor nem lett volna végrehajtható, megfejelő gazdasági 
bázis hiánya miatt. A szocializmus magasabb szintű továbbépítése anya
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gi felemelkedést jelent, amely lehetővé teszi a humánus emberi jogok 
és méltóság fokozottabb, magasabb szintű biztosítását.

Miben konkretizálódik az az elv, hogy a legfőbb érték az ember?
Minden törvényünk és rendeletünk az emberi méltóság és az emberi 

jogok maximális kiterjesztését és védelmét szolgálja. De az emberi élet 
méltósága gyakorlatilag az emberi jogok és kötelessége*. egyensúlyában 
valósul meg. Vannak egyéni értékek, azonban ezeket nem lehet izolál
tan fejleszteni és megélni. A társadalom védi az individuumot, de el
járja, hogy egyéni értékeit (képesség, tehetség, műveltség stb.) a társa
dalom rendelkezésére bocsássa.

Nem soroljuk fel az összes törvényt és rendeletet, amely elvileg 
ugyanazt célozza, hanem a családra összpontosítunk, és a coaládra kite- 
kintvé utalunk a törvényekre és rendeletekre.

1. Törvényeink a házasságról

A társadalom átalakulásával együtt átalakul a családról alkotott jogi 
kép. A két háború közötti és az azt megelőző korokban a magyar csa
lád jogilag és szemléletileg is a patriarchális család képét tükrözte. Ez 
a családforma feltételezte a családfőt — a kifejezés maga is fölérendelt
séget jelent —, és a családot magát úgy tekintette — többek között —, 
mint a nő eltartására hivatott intézményit. Miai látásuinik szerint ez anti- 
humánus volt, de végeredményben az adott társadalmi és gazdasági 
struktúrában nem lehetett másként. Amikor társadalmunk egészében 
végbement a nagy átalakulás, amely az emberek reális és általános 
egyenjogúságát hozta magával, természetes, hogy ez a női egyenjogúsá
got is jelentette. Az Alkotmány 50. §-a foglalja magában az általános 
egyenjogúság alaptörvényét. Ebből az általános alkotmányos alapból in
dul ki a házasságról alkotott álláspont: a házasság egy egyenjogú férfi 
és egy egyenjogú nő szövetsége. Ez minősített szövetség, mivel a házas
ság egy férfi és egy nő egyenjogú, szabad, önkéntes szövetsége. A há
zasfelek — tehát az egyenlő jogú nő és férfi — úgy funkcionálnak, 
hogy a család lényeges ügyeiben egyenlő jogaik és egyenlő kötelességeik 
vannak. A házasfelek egyenjogúságát különösen hangsúlyozzák családjogi 
törvényeink feladatként és számonkérés tekintetében is. Érdekes megfi
gyelni, hogy a családjogi törvény sokat foglalkozik a nő jogaival és a 
férj kötelezettségeivel (pl. segítés a háztartásban). Ez a látszólagos egyen
súly-hiány éppen egy évszázadok alatt kialakult szemléletet akar korri
gálni, amely egyoldalúan hangsúlyozta a nő kötelességeit és a férj jogait. 
A patriarchális családszemléletben pl. másként ítélték meg a házastársi 
hűség kérdését. A feleség hűtlenségét sokkal súlyosabban rótták fel, 
mint a férjét. Családjogi törvényünk kogensnek, feltétlenül alkalmazan
dónak minősíti kölcsönösen a házastársi hűséget mindkét fél részéről.

Vizsgálhatjuk a házasfelek egyenlőségét az otthoni munkamegosztás 
tekintetében is. Az Alkotmány biztosítja mindenki számára a munkához 
való jogot, ezen keresztül a termelő munkában való részvétel jogát is. 
Tehát a nők választhatnak maguknak hivatást, vállalhatnak munkát csa
ládon kívül. A munkához való jog nem csupán a háztartási munkához 
való jogot jelenti a férjes és családos nők számára. Ebben az esetben 
válik különösen is fontossá a házastársak közös felelőssége az otthoni 
munkában. Amikor mindkét házastárs házon kívüli munkában dolgo
zik, a családban adódó teendőket egyenlően kell megosztani. A család
jogi törvény tételei és szelleme abban a tekintetben is védi a dolgozó nőt, 
hogy ne háruljon kizárólag őrá az otthon terhének „második műszakja” .
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A dolgozó nők védelmében tette a családjogi törvény kogenssé a köl
csönös támogatás elvét. „Ma még szükség van rá, hogy a nők egyenjo
gúságát a törvény is alátámassza, mert az emberek tudata ebben a tekin
tetben — 30 évvel a felszabadulás után is — még elmaradott és a házas
ságban, a családban nagyon sokan ma is a nők kötelezettségeit kérik el
sősorban számon, a jogokat csak „házon kívül” hangsúlyozzák. De ma
guk a nők sincsenek eléggé tisztában jogaikkal-" (A család jogi kézi
könyve, 41. old.).

A kölcsönös támogatás elvében a törvény annyira következetes, hogy 
válóoknak tekinti azt, ha a férj a háztartásban reáháruló terhek alól 
kivonja magát.

A munkához való jog és munkavállalási kötelezettség törvénye követ
kezetesen érvényesül nemcsak a házastársak munkábaállását és otthoni 
munkamegosztását illetően, hanem ez az esetleges válás utánra is kiter
jed. Mivel társadalmunkban a házasság lényegében megszűnt a nő el
tartására hivatott intézmény lenni, a házasság felbomlása esetén a volt 
feleség munkához való jogának érvényesítéséhez a volt férj kötelezett
ségét teszi, mégpedig addig, amíg a volt feleség kellő szakmai ismere
teket és munkahelyet nem szerez magának. Köteles tehát a volt házas
társ a rászorultság időtartamára tartani házastársát, annak viszont kö
telessége — amennyiben munkaképes — mielőbb munkát vállalni és ab
ból megélni.

A törvény tehát a házasságot minden vonatkozásban egyenjogú em
berek szövetségének tekinti és ilyenként messzemenően védelmezi. Alap
vetően abból indul ki, hogy a házasság tartós, életre szóló szövetség. 
Csak a törvényben meghatározott alakiságok megtartásával létrejött há
zastársi kapcsolatot részesíti oltalomban a társadalom. Ezek mellőzésé
vel létrejött kapcsolat — bár tartós élettény — nem házasság a jogrend 
értelmében. A házasság voltára utal, azt tételezi fel — bár természetesen 
nem garantálhatja —, a házasság bejelentésétől a házasságkötésig kikö
tött minimális 30 napos várakozási idő. Ez elvi kifejezője a házasságkö
tés komolyságának és mindenképpen erkölcsi hangsúlyt helyez a házas
ságkötés megfontoltságára. A 30 napos várakozási idő a meggondolatlan 
házasságkötéseket hivatott kiszűrni, a bontópereket megelőző békítés 
pedig a meggondolatlan válásokat igyekszik megakadályozni. A törvény 
ezekkel a rendelkezésekkel nem kíván erőszakkal beavatkozni a házas
ságkötésbe, sem a házasság felbontásába, hanem társadalmi felelősséget 
fejez ki a házasságok komolyságáért és erkölcsileg állást foglal a meg
gondolt, tartós házasság mellett. „A házasság alapjára, szilárdságára visz- 
szaható megértést a házasfeleknek maguknak kell kialakítaniuk. He
lyes ezért, hogy az állam nem vállal általános gyámkodási szerepet a há
zastársiak felett. E tekintetben a társadalmi környezet tudatformáló, nevelő 
hatásának kell fokozott mértékben érvényesülni. Az állami nevelő funk
ció a házasélet legbensőbb vonatkozásait illetően csupán áttételeken ke
resztül valósulhat meg” (Magyar családi jog, 134. old.).

A törvény egyenjogúságot biztosít a házasfeleknek, tiltja az egyen
jogúság megsértését, sőt arra sem ad lehetőséget, hogy valamelyik há
zasfél önként, szabad elhatározásából lemondjon jogairól. Ebből követ
kezően a törvény az egyenjogúságot nem ajándéknak tekinti, hanem el- 
kötelezésnek. Még közös megegyezés alapján sem mondhat le egyik fél 
a maga jogairól a másik javára és a törvény szelleme szerint még meg
egyezés alapján sem alakulhat ki alá-, illetve fölérendeltségi viszony.

Mit ért a törvény a házasság kogens (feltétlenül alkalmazandó) alap
jain?
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1. Kölcsönös támogatás.
2. Házastársi hűség.
3. Házastársak közötti vagyoni viszony.
4. Szülők és gyermekek közötti kapcsolat.
A családjogi törvény a házastársakat arra kötelezi, hogy kölcsö

nösen támogassák egymást (24. §). Az egymás támogatására irányuló kö
telességek részben vagyoni, részben nem vagyoni követelményeket állí
tanak fel a házastársakkal szemben. Ez tehát többrétű támogatás: kölcsö
nös eltartást, személyes szükségletekre irányuló jogokat és kötelezettsége
ket, erkölcsi, szellemi, kulturális támogatást foglal magában. Tartalmaz
za az egymás kenyérkereső tevékenységének folytatásában nyújtott se
gítséget, egymás egyéniségének tiszteletben tartását, s a hozzá való al
kalmazkodást.

A házastársi hűség (24. §) a törvény értelmében nem korlátozódik 
a házastársak közötti nemi hűségre, mivel a házastársi kapcsolat mesz- 
szemenően több, mint szexuális kapcsolat.

2. Miért védi a törvény a házasságot?

A házasság a család alapja. A család pedig a társadalomnak szerves 
része, építő sejtje. Ezért foglalkozik a törvény a családdal. Egyéb em
beri kapcsolatokat pl. barátság a törvény nem szabályozza, nem említi. 
Amikor a társadalom a családot védi, önmagát is védi.

A társadalomban végbement változások következménye a mai család
jog. A házasság és a család nem két ember magánügye, hiszen társadal
mi tartalma és jelentősége van. A kiegyensúlyozott, harmonikus családi 
közösségnek társadalmi következménye van (társadalmi aktivitás). A csa
ládtagok békétlenségével járó problémák nem vonják el a társadalom 
egyéb intézményeiben végzett tevékenységtől a kellő aktivitást. A harmo
nikus családi élet elsősorban természetesen a családtagok érdeke, de ér
deke a társadalomnak is. így esik egybe a család vonatkozásában az 
egyéni és a társadalmi érdek. A törvény biztosítja a család jogait, támo
gatja a családot és elvárja, hogy a család hordozza az össztársadalom 
iránti felelősségét. A házasságbontással kapcsolatban is az vezeti a tör
vényt, hogy a házasságbontás az esetek nagy részében családbontás is, 
amelynek eredményeképpen a házasfelekben érzelmi törés, életpályában 
való törés, a gyermekek részére kiheverhetetlen sérülés következik be, 
másrészt a társadalom számára is súlyos gondokat eredményez. A törvény 
együtt látja az egyén jogait, kötelességeit és érdekeit a házasságban és 
a családban, a társadalom érdekében. A társadalomnak jogos elvárá
sai vannak a családdal kapcsolatban, mivel ezeket az elvárásokat meg
előzi és folyamatosan kíséri az egyén és a család jogi és erkölcsi védel
me a társadalom részéről, amely egyrészt jogi oltalomban, másrészt anya
gi és szociális támogatásban érvényesül.

3. A család a gyermeknevelés ideális közege

A törvény szelleme és tételei kifejezik azt, hogy a család a gyer
meknevelés ideális helye. A bölcsődei hálózat állandó fejlesztésével a 
társadalom nem kívánja kivenni a gyermeket a család köréből. Nem a 
család helyett akarja azt nevelni, hanem a családnak nyújt segítséget a 
gyermekintézményekkel. Az állami nevelőotthonok és intézetek nem a
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családdal konkurrálnak és nem kivonni akarják a gyermeket a család 
köréből, hanem ez az állami gondoskodás azokra a határesetekre vo
natkozik, amikor a gyermek ideális nevelése, azaz családban való ne
velése valamilyen okból lehetetlenné vált. Tehát végeredményben a csa
ládi életen valamilyen okból kívül rekedő gyermekekről gondoskodik. 
Ez a társadalom humánus gondoskodása azok részére, akiknek anyagi 
és erkölcsi biztonsága kétségessé vált családon belül. Semmiképpen sem 
a család ellen van, hanem arról intézkedik, hogy ne kallódjanak el ezek 
a gyermekek. Mindenképpen a család az az ideális környezet, amelyben 
a gyermek anyagi ellátása, érzelmi fejlődése, emberré nevelése törés 
nélkül biztosítható.

Abban az időben, amikor egyre többet beszéltek arról, hogy a csa
lád válságban van, sőt egyenesen olyan szélsőséges vélemények is han
got kaptak, hogy a szocialista társadalomban a csialád felbomlik, nem a 
család intézményének valóságos válságba jutásáról volt szó, főképpen 
pedig nem a szocialista társadalom családellenességéről. Inkább arról 
volt szó, hogy emberek tudata került válságba annyiban, hogy a szocia
lista társadalmi struktúra pozitívumait nem voltak képesek a család
ra (a saját családjukra!) vonatkoztatni. S ezt igazolva látták a válások 
magias számával, nem gondolva arra, hogy a magas válási szám éppen 
abból adódott, hogy a házasfelek nem tudták elviselni az egyenjogúsá
got és nem tudták megemészteni azt, hogy a házasságnak vannak kogens 
követelményei számukra. A házasság nem került válságba, de igenis vál
ságba került a régi patriarchális családszemlélet. Éppen nem válságba 
sodródott a család intézménye, hanem a fent leírtak alapján a családi 
kapcsolatnak, a házastársi viszonynak, a jogoknak és kötelességeknek hu
mánus átértékelése történt.

Szemére hányják egyesek az idősebb nemzedék tagjai közül a tár
sadalomnak, hogy a családanyákat a családon kívüli munkára „kénysze
rítik” . Ilyen külső kényszerről nincsen szó! Sőt az asszonyok maguk érez
nek belső kényszert emberi méltóságuk teljes megélése érdekében a csa
ládon kívüli munkára.

Ott, ahol a kogentiltás megvalósul, ott valósul meg a harmonikus csa
ládi élet. A családjogi törvény ezt akarja végeredményben tudatosítani 
a családi életre nézve.

Maga a családjogi törvény cáfol a maga rendelkezéseivel minden 
olyan véleményt, mely szerint a szocialista társadalom családellenes. So
hasem volt a magyar történelem folyamán ilyen magas szintű támoga
tás, jogi védelem a családi életre és házasságra nézve, mint amilyet a 
mai családjogi törvény kifejez. A családjogi törvény optimális keretet 
biztosít — de csak keretet! — a harmonikus családi életire. A keret ki
töltése a családban élők személyes tudatán és érettségén, humánus érett
ségén múlik. Humánus program az önmegvalósítás programja is, de kin- 
kin múlik, hogy az optimális keretet mennyire és mennyiben tölti ki. Ezért 
hangsúlyozzuk azt, hogy az emberi méltóság a jogok és kötelességek 
egyensúlya.

4. Anya- és gyermekvédelem

A  terhesgondozás védi az édesanyát, egyúttal mér megszületése előtt 
gondoskodik a születendő gyermekről mint állampolgárról. (Család jogi 
kézikönyve 12. old.) Anyasági segély, babakelengye szintén erről a meg
előző gondoskodásról tanúskodik.
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Hogyan látjuk a világviszonylatban ma még egyedülálló társadalmi 
intézkedést, az anyasági segélyt és a gyermekgondozási segélyt?

Mindenekelőtt látnunk kell, hogy ez pillanatnyilag anyagi teher a tár
sadalomnak. Az anyasági és gyermekgondozási segélyt

1968- ban . . . .  92 ezren
1969- ben . . . .  144 ezren
1970- ben . . . .  167 ezren
1971- ben . . . .  178 ezren'
1972- ben . . . .  185 ezren
1973- ban . . . .  195 ezren
1974- ben . . . .  229 ezren vették igénybe.

Itt megfigyelhetjük, hogy évről évre emelkedik azoknak az édes
anyáknak a száma, akik gyermekgondozási segélyben részesültek. 

Gyermekgondozási segélyként kifizetett összeg

1970-ben . . . .  1191 millió forint
1973- ban . . . .  1571 millió forint
1974- ben . . . .  2380 millió forint volt.

Ezen kívül a terhességi-gyermekágyi segély összegére is figyelem
mel kell lennünk, amely évről évre jelentős támogatást nyújtott a csalá
doknak.

1950-ben . . .  25 millió forint
1960-ban . . . .  119 millió forint
1970-ben . . . .  673 millió forint
1973- ban . . . .  862 millió forint
1974- ben . . . .  1040 millió forint.

1974-ben a társadalom a megszületett gyermekekre „költijtt” 3420 mil
lió forintot. (Az összes társadalombiztosítási juttatás 1974-ben 49 720 mil
lió forint volt! Adatok az 1975-ös Statisztikai Zsebkönyvből.)

Vizsgáljuk meg, milyen humánus meggondolásokból adja társadal
munk a családoknak ezt a nagy anyagi támogatást?

a) Első, igen fontos kiindulás a dolgozó édesanya tisztelete, anyagi, 
erkölcsi, egészségügyi támogatásban megnyilvánuló -megbecsülése.

b) Az édesanyára fokozott biológiai, fizikai és pszichikai megterhe
lés hárul. Ezt végeredményben nem lehet róla levenni. Terhességet, szü
lést nem lehet átvállalni, helyettesíteni. Ezért jár el a társadalom meg
különböztetett szeretettel és gondossággal a terhes és kisgyermekes dol
gozó anyákkal szemben.

c) Az intézkedésekkel a törvény a születendő és megszületett gyer
meket is védi. Kutatások igazolják azt, hogy a gyermek egész életére 
kihat érzelmileg és lelki egészsége szempontjából életének első három 
esztendeje. Az édesanya közelsége érzelmileg és fizikailag szükséglete a 
csecsemőnek. Az édesanya közelségét ebben az időszakban semmi sem pó
tolja teljesen, önmagában is fontos az első három esztendőben a gondos 
édesanyai felügyelet. Az intézkedés azonban távolabbra is néz. Hiszen 
az első három év a gyermek fejlődésében egész életre kihatóan megha
tározza személyiségének alakulását. Egyik feltétele az édesanyai közel
ség annak, hogy a gyermek majdan közösségi emberré, a társadalomnak 
testileg és lelkileg egészséges tagjává váljék.

d) A társadalom az édesanyáknak juttatott segítséggel nem vállalta 
át a házastárs kötelezettségeit. A családjogi törvény a házastárs feltét
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len kötelességévé teszi a terhes és kisgyermekes édesanya érzelmi tá
mogatását, minden módon való segítését, kímélését és szeretetét.

e) Az anyasági segélynek távlati jelentősége is van. Társadalmunk 
egységes és perspektivikus társadalom, mely azt jelenti, hogy a szocia
lizmus alapján áll s célkitűzése a szocializmus mind magasabb fokon 
való továbbépítése. Az anyasági és gyermekgondozási segélyen keresztül a 
társadalom gondoskodik la majdan, évtizedek múlva aktív munkába álló 
dolgozóinak optimális életbeindulásáról. Már a fogantatástól és a szüle
téstől kezdődően.

Emélkeztetünk újra az Alkotmányra, amely leszögezi, hogy társadal
munk a munka társadalma. S a társadalom nemcsak az aktív, termel® 
munkában állókról gondoskodik, hanem gondoskodik a munkában még 
részt nem vevőkről (anyasági, gyermekgondozási segély, családi pótlék), 
mind pedig az aktív munkában már részt nem vevőkről (nyugdíj, rok
kantsági, temetési segély), valamint a munkából egy időre kiesőkről (táp
pénz).

A szocialista társadalom a családnak adott támogatását mindig a 
munkával szerzett jog alapján adja. Megköveteli a munkaképesektől, 
hogy a juttatásokat munkaviszony előzze meg (anyasági segély, táppénz, 
nyugdíj stb.).

5. Mit vár a társadalom a családtól?

Elsősorban elvárja azt, hogy a társadalomba beilleszkedő közösség 
legyen a család. Elvárja, hogy a házastársak a társadalom aktív tagjai 
legyenek, s ilyen gyermekeket is neveljenek. Fontos tehát a gyermekne
velés. „A közös kiskorú gyermek érdeke, hogy szüleik együtt neveljék, 
mivel a gyermekre nagy befolyással van a családi élet, amelynek keretein 
belül felnő, amely formálja jellemét, felnőtt korban tanúsítandó magatar
tását . . .  A gyermek érdeke... ,  hogy el ne veszítse azt a szülőt, aki 
nem fogja őt közvetlenül nevelni — a válás esetén” (Magyar családi jog 
127. old. idézi a Legfelsőbb Bíróság 3. sz. irányelvét).

Meg kell jegyeznünk, hogy társadalmunk a munka társadalma és 
munkával teremtette meg annak a feltételeit, hogy a családokat ilyen 
magas szinten támogassa. A családnak adott juttatásokkal a társadalom 
nem megvásárolja vagy megfizeti azt a jogát, hogy elvárhassa a csalá
doktól és az egyénektől azt, hogy a társadalom hasznos, aktív tagjai le
gyenek. Ez állampolgári kötelesség. A családnak nyújtott támogatásokkal 
biztosítani igyekszik a feltételeket ahhoz, hogy állampolgári kötelességei
ben helytálljon a család.

Társadalmunkban egyre nagyobb a lehetőség arra, hogy mind tartal
masabban bontakozzék ki a család közössége, amelyben társadalmi em
ber nevelkedik. Olyan ember, aki be tud illeszkedni a társadalom kü
lönböző típusú intézményeibe és ott építő emberként tud részt vállalni, 
így kap hangsúlyt a család mint embernevelő intézmény, ahol lehetőség 
nyílik elmélyíteni a hazaszeretetei, a humanizmust, a munka szeretetét 
és megbecsülését.

A családjogi törvény tiszteletben tartja a lelkiismereti szabadságot. 
Nem tesz utalást a családban folyó világnézeti nevelésre. Nem gyako
rol a családra ideológiai befolyást. Egyetlen feltételt támaszt a család 
nevelési tevékenysége tekintetében, azt, hogy közösségi szellemű társadal
mi ember nevelődjék a családokban.
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6. Egyéb intézkedések.

Célkitűzésünk volt, hogy a családjogi törvényre összpontosítjuk a fi
gyelmünket, de érinteni kell még társadalmunk humanitását bizonyító 
két szociális intézkedést, amelyek közvetve hatással vannak a családra is.

a) nyugdíj-törvény. Nem kívánjuk részletezni, csak utalunk arra, 
hogy az elmúlt két és fél évtizedben hogyan terjedt ki a nyugdíj-jogo
sultság a társadalom mind szélesebb rétegére.

A nyugdíjasok arányszámának növekedése az összlakossághoz mér
ten

Ehhez a magas százalékhoz (1975. január 1.) hozzájárul nemcsak az 
a tény, hogy az emberi életkor egyre magasabb, hanem az is, hogy kiter
jedt a nyugdíjban részesülők köre.

A biztosítottak %-os aránya az 1950-es 47%-kal szemben 1974-ben 
már 99% volt. Tehát 25 év alatt megduplázódott a nyugdíjjogosultságot 
biztosító munkaviszonyban állók száma. Ez azt jelenti, hogy elvileg min
denki számára elérhető az anyagilag biztosított öregkor.

A munka társadalma így gondoskodik az aktív kenyérkereső mun
kából koruknál fogva kiváltakról. „A  munkavégzés és munkavállalás a 
társadalom elvei szerint nem csupán a jövedelem megszerzésének mód
ja, hanem ennél több. A dolgozók társadalmi szerepe megvalósításának 
és önmegvalósulásának is fontos színtere. A dolgozó nemcsak a munkát 
végez, hanem részt vesz a döntésekben is. A munkás nemcsak munka
vállaló, hanem elsajátító, tulajdonos is. Ez azt jelenti, hogy a termelés 
összeredménye részben közvetlenül vállalati szinten, ugyanakkor köz
vetve társadalmi méretekben a dolgozók javát szolgálja. Nincs más osz
tály és nincs más osztályérdek, amelyre felhasználnák a többletterme
lés eredményeit” (Koltai Gyula: A munkások vezetésben való részvéte
lének társadalmi feltételei).

Az utóbbi megállapításból következik legújabb
b) betegbiztosítási törvényünk. Adva vannak az anyagi feltételei an

nak, hogy a betegbiztosítás szerzett jogból állampolgári joggá emelked
jék. Kezdetben betegbiztosításban csak munkás és alkalmazott részesül
hetett, majd kiterjedt később a biztosítás a tsz-tagságra, kisiparosokra, 
magánszektorra, s most érkeztünk el arra a szintre, hogy általánossá 
válhatott.

Egyházi sajtónk, különböző egyházi előadások többször, és alaposan 
foglalkoztak a család és a társadalom kérdéseivel — teológiailag. Ezzel 
a dolgozattal nem az volt a célunk, hogy ismét teológiai vizsgálat tár
gyává tegyük a kérdéseket, hanem az, hogy törvényeink és rendeleteink 
alapján képet kapjunk a társadalom fejlődéséről a humánus intézkedé
sek tükrében.

1952. január 1-én 5,9°/o
1960. január 1-én 6,4%
1970. január 1-én 13,4%
1973. január 1-én 15,4%
1974. január 1-én 16,1%
1975. január 1-én 16,6%
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A diakóniai teológiában általában arról szoktunk beszélni, hogy az 
egyház és a keresztyén ember hogyan szolgál a társadalomban. Most azt 
vizsgáltuk, hogy a társadalom a jogalkotásában, szellemében és intéz
kedésekben hogyan szolgálja a családot és az egyént. Jó, ha tovább tu
datosodik bennünk, hogy a társadalom, amelynek közösségébe és szol
gálatába hívattunk el hitünkből folyóan is, humánus társadalom, mely 
oltalmazza az emberi méltóságot, segíti az emberi jogok gyakorlását, 
az ember emberségének kiteljesedését.

Baranyai Tamás— Detre János
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Sajtószemle

MIT VÁRUNK A PRÉDIKÁCIÓTÓL? Ebből a gazdag, érdekes és 
fontos kérdésből mutat fel egy fejezetet a negyedévenként megjelenő 
katolikus szaklap, a Teológia legutóbbi száma. Az általános megfigye
léseket, a legjellemzőbb véleményeket igyekszik vázolni, széles körű 
felmérések, vizsgálódások, interjúk, kérdőívek feldolgozása alapján. A 
legkülönbözőbb foglalkozású és életkorú emberek hangja szólal meg, 
egy kis ízelítőt és áttekintést adván abból, hogy akik templomba men
nek, mint katolikus emberek, mit várnak a prédikációtól.

Egyöntetű a vélemény az igehallgatók táborában afelől, hogy mit 
nem várnak? A támadó — védekező, úgynevezett apologetikus prédi
káció a megítélések szerint is végképp kudarcot vallott, mert hiányzott 
belőlük a szeretet a többi ember, a másképpen gondolkodó emberek 
iránt,1 és hiányzott belőlük a szeretet és nyitottság az egész világ örö
mei és gondjai iránt.

Egyöntetű a vélemény pozitív válaszok tekintetében is. Sokak 
véleményét fejezte -ki egy pesti ügyvéd: „Engem közelebbről a zsinati 
tanítások, az Egyház új hangja érdekel, de azokat a mi sajátos hely
zetünkre, a szocialista társadalomban kialakult keresztyén életünkre 
alkalmazva és hitelesítve szeretném hallani, megérteni és elsajátítani.”

Egy mérnöknő válasza: „A prédikációtól azokat az evangéliumi 
tanításokat várom, amelyek az evilági javakat a végső értékek fényé
ben világítják meg, amelyek szabályozzák erőfeszítéseink sorrendjét, 
megmutatják a lemondás, az önzetlenség és a segítség keresztyéni lénye
gét.”

Rónay György író és költő válaszából: „A hivő ma és ma sokkal 
inkább, mint bármikor —, Jézusról akar hallani; arról a Jézusról, aki 
az evangéliumban beszél hozzánk. Ne higyjük, hogy az evangéliumról 
már mindent elmondtak, s hogy már senkit nem érdekel. Pár igaz, 
meleg, átélt mondat a napi evangéliumról, az evangélium Jézusáról 
többet ér, mint félórás szónoki remeklés bármi egyébről.”

Gyurkovics Tibor költő: „A templom nem klub, nem vitafórum, 
nem galambárusok és jelvénygyűjtők piaca. Csak a megrendülés szín
helye. Jézus Krisztus halál-áldozatának egekig érő árnyékában csak 
bűnbánatról lehet prédikálni. Bűnbánatról, mindenkinek, az év 365 
napján.”

Miért tesszük mindezt szóvá, amikor köztudott és magától értetődő, 
hogy a mi egyházunk már a reformációban eljutott a fenti válaszok 
szerinti bizonyságtételre? Azért említjük meg mindezt, mert minden 
evangélikus embernek hétről hétre forró és égető személyes kérdése 
kell legyen, hogy mit vár a prédikációtól? Milyen igénnyel, milyen 
váradalmakkal megy a templomba? Mert nagyon gyakran nemcsak 
a hirdetett ige, az igehirdetés tartalma a döntő, hanem az igét hallgató 
emberek hozzáállása is. Bárcsak úgy indulnánk el vasárnaponként a 
templomba, hogy ott nem régmúlt idők igazolását, a világnak szánt 
ítélkezéseket vagy a mi személyes és közösségi életünk valóságos prob
lémáinak elkendőzését akarjuk hallani, hanem az élő Istennek teljes 
igéjét, törvényt és evangéliumot együtt! Azt a törvényt, amely minden 
területen megítéli a bűnt, az igazságtalanságot, a szeretetlenséget, az
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önzést, és azt az evangéliumot, amely örök életet munkál és segít a 
mindenki felé való nyitottságban és szolgáló szeretetben! Tegyük e 
fenti cikk nyomán egyszer a hangsúlyt arra, hogy döntő az igehirdetés 
áldásánál az is, hogy ki mit akar hallani?!

SZÁMVETÉS UTÁN, MUNKA KÖZBEN. A Valóság című tudomá
nyos ismeretterjesztő folyóirat januári számában Aczél György, a Mi
nisztertanács elnökhelyettese visszatekint az 1975-ös esztendőre, és 
annak összefoglaló jellegű értékelését adja úgy, hogy egyúttal meg
mutatja, hogy a nap mint nap adódó bonyolult, új kérdések megoldá
sával miképpen kell és lehet tovább menni az eddigi úton. Hangsú
lyozza, hogy mit jelent az, hogy az „eddigi úton” , s mit jelent az, hogy 
„tovább haladni” .

A valóság gondos elemzését adja a társadalmi és állami élet min
den jelentős területén. Alapvetően kiemeli a munkásosztály szövetségi 
politikáját: „Aki hátráltatja a szocialista nemzeti egység erősítését, az 
szándékai ellenére is sérti a munkásosztály, a szocializmus érdekeit.”

Rámutat arra is, hogy a fő célunk, „hogy tovább erősítsük társadal
mi rendszerünk legsajátosabb, legfőbb vonását, a szocialista demokra
tizmust” .

A tanulmány külön foglalkozik a művészetpolitika, a tudomány- 
politika, az ideológiapolitika és a gazdaságpolitika fő kérdéseivel, azzal, 
hogy melyek etekintetben az irányt adó kritikai és pozitív szempon
tok. Szól az építés nehézségeiről, gondjairól, de mindezt az elért ered
mények biztonságot és biztatást adó hátteréből.

Társadalmunk eddigi szép eredményei fölötti öröm a mienk is. Az 
építés gondjai és feladatai is közösek. Mi is csak azt mondhatjuk: 
tovább az eddigi úton A haladásnak, fejlődésnek, békéért való küz
delemnek, valamint egyház és állam tekintetében a kölcsönös bizalom
nak, egyetértésnek és megbecsülésnek szép útján!

Győr Sándor

*
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Az igehirdető műhelye

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP

Jak 5,16— 20

Exegetikai megjegyzések

Itt is — mint általában Jakab levelében — ószövetségi és késői
zsidó gondolati háttérre bukkanunk, amely az alapigénk fogalmazását 
is erősen megszabja. Sőt a keresztyén szerző feltehetően hellénisztikus 
zsidó alapiratot használt fel. — A szöveg a bűnbocsánatot a gyógyulás 
agyik feltételeként hangsúlyozza. Ez így keresztyén szempontból nem 
helytálló. — Az „igaz ember” nem páli értelemben vett megigazult 
bűnös, Isten kegyelmében Krisztus által bizakodó, hivő, hanem az 
izraeli szóhasználatnak megfelelően: kegyes ember, Isten akaratának 
betöltője. — Az Ószövetség Illésnek csak esőt hozó imádságáról tud; 
a szerző a megelőző, szárazságot kérő imádságot a Szentíráson kívüli 
zsidó hagyományból veszi. — Az „igazságtól való eltévelyedés” , a „té
velygés útja” Isten kinyilatkoztatásának meg nem felelő életfolytatás. 
— Az eredeti szöveg szerinti „sok bűnt elfedez” — megállapítás el
dönthetetlenül kétértelmű lehet: vagy a másikat a kárhozatból meg
mentő keresztyén saját bűneinek elfedezésére vonatkozik, vagy a meg
mentett vétkeinek az elfedezésére. Valószínűbb az első értelmezés; 
az új bibliafordításunk a második értelmezés mellett foglal állást. 
Evangéliumi megvilágosítást így adhatunk az önmagában az Üjszövet- 
ségtől idegen gondolatnak: a helyes keresztyén útra térítő a szeretet 
mentő cselekedetét vitte végbe, s ez megnyitja előtte laz utat az Isten 
bocsánatához (Mt 25,34—36); vagy — a második értelmezést véve ala
pul — az Istennek tetsző életútra való visszavezetéssel munkáljuk a 
másik, a „megtérített” keresztyén testvér számára Isten bocsánatának 
elnyerését. (Itt nem a másik vétkeit elfedező, megbocsátó szeretetről 
vart szó, mint 1 Pt 4,8-ban, Péld 10,12-ben, 1 Kor 13,7-ben.) — Mindez 
szükségessé teszi, hogy az igehirdetésünkben Jakab szövegét refor- 
mátori keresztyén áttételben szólaltassuk meg.

A textus belső iránya

A három, egymás mellé fűzött intelem (betegek gyógyulásában a 
bűn vallás és az értük könyörgő imádság szerepéről; az imádság erejé
ről, ószövetségi példán megvilágítva; az Istennek nem tetsző életútra 
tért keresztyén helyes irányba vezetéséről) közös aspektusa: testi-lelki 
bajokban a testvéri lelkigondozás jelentősége.

Előkészítő gondolatmenet

1. Nagy változás ment végbe a világ és a keresztyénség életében 
Jakab levelének megírása óta. Az orvostudomány és a közegészségügy 
fejlődése ma hazánkban is a társadalom egészének javára szolgál. Meg
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betegedés esetén a keresztyén hívőnek is első ténykedése, hogy orvos
hoz fordul és gyógyszerért küld. Továbbá: a gyülekezet tagjai nem 
alkotnak külön életközösséget, hanem beleépülnek a másvallásúak, az 
egyház iránt közömbösek és a nem hivők emberi kapcsolataiba: a sze- 
kularizálódott család és rokonság, a munkahely, a szomszédság, a tár
sadalom őket körülvevő rétegeibe. Erre a helyzetre kell alkalmaznunk 
a Jakab-levél szavát, hogy Isten hozzánk szóló, friss igéjévé váljék.

2. Bármennyire drága nekünk a gyülekezetünk és néhol szoros a 
keresztyén testvéri kapcsolat, az embertársakért való felelősség lépett 
gyakorlatilag előtérbe. Látómezőnkben a gyülekezet csak egyike azok
nak az emberi közöségeknek, amelyek felé Isten mások testi vagy lelki 
bajában segíteni indít. Családtag, munkatárs, szomszéd, gyülekezeti 
tag, ismerős, vagy akit valamiképpen elibénk hoz az élet — nekik 
tartozik a keresztyén hivő adott esetben segítséggel.

3. Ez a segítség természetesen tetteket kíván, de nem csupán azo
kat! És mai igénk éppen erre az utóbbira irányítja a figyelmet: milyen 
mérhetetlen jelentősége van mások bármilyen természetű bajában a 
testvéries lelkigondozásnak! Még a legnyilvánvalóbban fizikai vagy 
külső bajokkal is együtt jár — gyakran nagyobb súllyal — a belső, a 
lelki. Komoly betegség sohasem pusztán testi folyamat, hanem lelki 
ügy is. A mai orvostudomány a pszichoszomatikus összefüggéseket, tehát 
a betegség testi és lelki oldalát, összetevőit vallja, s ez egybecsendül 
a Szentírás mai módon értelmezett álláspontjával. A beteg nemcsak 
külső gondoskodásra, jó ápolásra szorul rá, hanem lelki segítségre is.

A hivő ember ennek elsajátítása érdekében persze nemcsak a Bib
liához nyúl, hanem a mai orvoslélektani tapasztalatokhoz is. Nemrégi
ben jelent meg újabb kiadásban Hárdy István Pszichológia a beteg
ágynál című könyve. Az ápoláslélektan e szakkönyvét orvos és nővér 
tanulmányozhatja hasznosan, de egyes részleteit minden tanultabb em
ber is, akinek betege van odahaza vagy kórházban. Más, népszerű 
könyvek is segíthetnek, hogy a betegek leikével törődő feladatunkat — 
s melyikünknek ne jutna ebből az élet folyamán?! — teljesíthessük.

4. Vannak olyan élethelyzetek, amikor valakire nagyon ránehezedik 
a lelkiismeret terhe. Betegek esetében az ágyhoz kötözöttség és az üres 
idő késztetése fordítja sokszor tekintetünket az életükkel való szembe
nézésre. Egészséges embereknél is jöhetnek pillanatok — különböző 
okok hatására —, amikor az önvád rájuk zuhan. Ez még nem Isten 
előtti bűnbánat, de hivő embereknél azzá válhat. Mit jelent ilyenkor 
az őszinte „kibeszélés” ! Patakzik a felfakadt sebből a szó. A gyóntató
szék intézményét nem ismeri egyházunk, de annál inkább felfigyel
hetünk a most olvasott bibliai részre, ahol nem papnak, hanem „egy
másnak” való gyónásról van szó!

A keresztyén ember megértő és testvéries viszonyulása embertár
saihoz kiválthat ilyen lélek- és életkönnyítő vallomást, talán egy ebéd
szünetben. Hogy mennyire nyílik ilyenkor alkalom a csendes meghall
gatáson, szótlan kézszorításon túl az Isten szeretetéről, bocsánatáról, 
a kegyelemről is szólni — ezt az alkalom dönti el. „Rámenős” keresz
tyének nem hinném, hogy kedvesek Istennek. De vannak beszélgető 
helyzetek, amikor valamit megoszthatunk az önmagát feltáróval hitünk 
egyik legmélyebb titkából, a bűnbocsátat bizonyosságából — a másik
nak való segítségül.

A gyülekezetben pedig minden gépiessége ellenére alkalmul szolgál 
a bűnvallásra és a bűnbocsánat vételére az úrvacsorát megelőző gyó- 
nási kérdések sora és az utána elhangzó feloldozás. S adódik Isten
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megbocsátásába torkolló négyszemközti bűnbánó beszélgetés hivő és 
hivő, hivő és lelkipásztor között. Biztat erre a mai ige, mert bűneink 
bocsánata nagy lelki terhek alól szabadít fel minden hivőt.

5. Vegyük észre környezetünkben a szeretet segítő készségével 
az öszekuszálódott életű embereket Nem mindig saját vétek, sokszor 
inkább az életsors, néha mások hibája visz zsákutcába egy-egy emberi 
életet. Figyel erre a mai társadalmunk is. Nem egyszer olvashatunk 
riportot családi és házassági problémákról, az alkoholizmus eseteiről. 
Ahányszor a Nők Lapja postájából a „Magánügyben” -rovat válasza ke
zembe került, eddig még mindig igazat tudtam adni a leírt tanácsnak. 
A lelki elsősegély telefonszolgálat is azért létesült, hogy bárki megold
hatatlannak látszó életproblémájában, útvesztőben, akár az élet eldo
básának a határán, tárcsázhasson egy számot, s itt a fővárosban a 
229-600-as telefonon egy ismeretlen személy jöjjön segítségére.

Végeredményben ilyen segítséggel tartozik minden hivő is a kör
nyezetében. Nemrégiben mondotta el nekem valaki, hogy öngyilkos 
lett egyik hivatalbeli, nem is közeli munkatársa, s annyira nyomja 
lelkét a mulasztás, miért nem beszélgetett el vele többször, amikor 
pedig tudta, hogy férjének korai halála a kétségbeesés szélére sodorta. 
Másféle útvesztéssel is találkozunk emberi életekben. A segítő szót 
nem csupán élettapasztalatból, emberségünkből merítjük, hanem végtele
nül sokat kaphatunk tanácsot Krisztustól. (Itt van az igehirdetésünkben 
az egyik pont, ahol az erőteljes Krisztus-prédikálássá válhat.) Általa 
bizonyosodtunk meg Isten minden ember iránt való szeretetéről, s 
ebből az isteni szeretetből lehet venni biztatást és reménységet. S tőle 
tanultuk meg az emberi élet öszekuszált helyzeteiben is a legfőbb 
vezérlő csillagot: mit kíván a szeretet adott esetben?

összekuszálódott életű hivő emberek esetében a felelősségteljes 
segítés még külön keresztyén mélységet kap: aki Isten gyermekeként 
vesztette el az őt vezető atyai kezet, az „evangélium” — és nem a 
„törvény” — szavára szorul, hogy belekapaszkodhassék. Saját gyarló
ságunk és vétkeink alázatos tudatában győzzük meg arról, hogy Isten 
irgalmasan szereti őt, amint van. Ez a legnagyobb segítség a megol
dásra, a helyes útra jutásban.

6. Az embertárs testi-lelki bajában segítő lelkigondozásnak van 
végül láthatatlan eszköze: az imádság. Igazában csak az Isten kegyel
mét Krisztus által elnyert bűnös alapállásából történhet. (Ez a másik 
pont, ahol alkalom nyílik igehirdetésünkben Krisztus prédikálására.) 
Ma az imádságnak meglehetős devalvációját éljük a keresztyénségen 
belül. A másokért való imádságot nem is szabad úgy ajánlanunk, mint 
egyszerűen „hasznos eszközt” . Ennek úgy kell felfakadnia a hivő szív 
mélyéről. S ma is tapasztalat, hogy ha valakit szeretünk és az bajba 
kerül, tudunk érte imádkozni. Az imádságra nem úgy tekintünk, mint 
itt Illés prófétát látjuk megfestve. A gondviselő Isten kezét nem akar
juk rángatni emberi, bármennyire megokolt óhajaink szerint. De segít
ségül hívjuk Istent, aki — ha úgy akarja — megadhatja a beteg gyó
gyulását, összekuszált életek kisimulását. Az imádság Istentől kínált 
lehetőség az embertárs megsegítésére is, ha valaki bízik a hatásában.

Veöreös Imre
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HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

1 Thess 5,16—24

Két kérdés foglalkoztatta a thessalonikaiakat: Jézus visszajövetele és 
a halottak sorsa. Amikor Pál apostol ezekre felel, lehetetlen észre nem 
venni, hogy ő nem kiragadva látja a problémákat, hanem összefüggésbe 
állítva. Ö gyülekezetei lát, a feltámadott ÜR Jézus gyülekezetét és úgy 
válaszol a kérdésekre, hogy a gyülekezet élet-rendjéről, felismerhető élet
jelenségeiről szól. Textusunk ebből a részből való. A problémáink követ
keztében lebénult emberek felé odatartja az élő, együtt járó Jézust és 
vele bátorítja a félő szívűeket.

Hogyan él az élő Jézus élő gyülekezete? Hogyan él, miközben nem té
veszti szem elől, hogy Ura bármikor visszajön, miközben soraiból itt is 
ott is elragad a halál öreget és fiatalt, vezetőt és vezetettet, olyanokat, 
akik sokaknak támaszai, segítői és olyanokat is, akik segítésre szorul
nak? Ma, úgylehet más kérdések foglalkoztatják a keresztyéneket, a gyü
lekezetei, de ma is találkozunk lebénultsággal lelkészek, presbiterek és 
gyülekezeti tagok között egyaránt. Ügy kell megszólaltatnunk Isten igé
jét e textusból, hogy almiak evangéliuma az élő Jézussal való közösségbe 
vonja a gyülekezetei és így találja meg szolgálatát a mában.

1. Hogyan él az élő Jézus élő gyülekezete? Örömben! Mindenkor ör
vendezve. A velünk kortárs Jézussal közösségben válik valósággá, — 
parancsból teljesíthetővé — amit Pál e két szóba foglal bele: „minden
kor örüljetek!” Az öröm a gyülekezetnek feltétlen ismertetője. Lehet hi
vatkozni a „busongó tanítványokra” , az emmausdakra is meg a többiekre 
is. A feltámadott Jézussal való találkozás egyszerre döntő változást hoz: 
majd szétrobbannak az örömtől. Pál nagyon szereti az „öröm” szót, min
den levelében, valamennyi gyülekezetnek ajánlja, sürgeti: örüljetek! Ez 
legyen a jellemző! N

Jézussal való közösségből fakad ez a pillanatnyi sorsomtól független 
öröm. Jézus azzal szolgál ma nekünk, hogy fenntartja erősíti, bátorítja 
ezt az örömünket igében és szentségekben való jelenlétével, a gyülekezet 
közösségében. A gyülekezet pedig akkor tölti be feladatát, ha szolgáló 
közösség. Nekünk is úgy kell szolgálnunk, ahogy Jézus szolgái nekünk, 
hogy annak nyomában terjedjen és erősödjön az öröm az egész közösség
ben, egész környezetünkben.

Vannak, akik mindenkor csak kétségbeesni tudnak, az örök borúlá
tók. Egy-egy jelenségből, eseményből — melynek alapjainál nem ártana 
saját felelősségüket, hitetlenségüket megvizsgálniok — az egész gyüleke
zet, az egész egyház fölé tudnak sötét felleget húzni, másokat is letörni. 
Az ilyenek felé a legnagyobb szolgálat, ha borúlátásukat széttörheti a 
Krisztusban való közösség öröme.

Egy japán bölcs mondás szerint: „egy barátságos mosoly három téli 
hónapot képes meleggé tenni.” Mondhatja erre valaki, hogy ez nem ke
resztyén bölcsesség, de azért az megáll, hogy nem három hónapot, de egy 
család, egy munkahelyi kollektíva vagy baráti közösség egész életét teheti 
melegebbé egy derűs, vidám, örömmel szolgáló keresztyén. A busongó, 
lógó orrú, mindenkor bajt és veszélyt rikácsoló, „vészmadár” keresztyén 
valóban nem is keresztyén. Csak annak mondja magát, de elfogyott a 
hite. Nincs szolgálat hit nélkül, de ahol van hit, ott ez a szolgálat öröm
ben is, újjongásban is, derűs, vidám életvitelben is mutatkozik. Az előzők
ből az is következik, hogy nem „komolytalankodásról”, valamiféle vicces
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„jó pofa” magatartásról van itt szó. A Krisztus-közösségből fakadó öröm 
az emberek között legnagyobb szolgálatom lehet. Barth mondotta: „öröme 
csak akkor van az embernek, ha tud örömet szerezni másoknak.” Az élő 
gyülekezet ebben az örömszerzésben végzi szolgálatát.

Azt mondhatná valaki: ne idealizáljunk! Nem lehet mindig örülni. 
Az ember, kifáradhat, kedvét 'vesztheti, szomorúságba eshet. Pál is érzi 
a kérdést és ezért teszi hozzá az előzőhöz mindjárt egy lélegzetre: „szün
telen imádkozzatok!” Figyelmeztetése arra irányul, hogy az élő Orral való 
közösségben kell megmaradni ennek útja pedig az imádkozó élet. Az 
imádság ráfigyelés Jézusra, megmarad a vezeték, amely összekapcsol. 
Ezért kell biztatnunk egymást az imádkozásra.

Félreértések elkerülése végett, azt is hozzáteszi az apostol, hogy „min
denért hálát adjatok” .és még ezt is: „mert'ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra.” Az imádság elsősorban hálaadás és nem ké
rés. Aki nem ad hálát, nem vette észre, hogy mit kapott Jézus Krisztusban, 
hogy az élő Jézus mennyire velünk jár az életnek mindazokban az ösz- 
szefüggéseiben, melyekben ma élünk. Nem járunk idegen területen, ha
nem az ő világában, amikor azért dolgozunk, hogy gyermekeinknek egy
re szebb, nyugodtabb és békésebb élete legyen. Amikor összefogunk más 
világnézetű, másként gondolkodó emberekkel és ebből a közös munkából 
áldás lesz a gyermekek vagy idősek, esetleg saját magunk számára is. 
Mennyi mindenért kell hálát adnunk, amit társadalmunk gondoskodása 
folytán olyan természetesen fogadunk el. De mennyit kell még nekünk is 
hozzátennünk, hogy a jobb és szebb élet mindenkié legyen, hogy ne le
gyen világunknak egyetlen pontja sem, ahol megállhat az igazságtalanság, 
hogy lehetetlen legyen a háború, hogy gyermekeink és unokáink soha ne 
is ismerjék annak rémségeit. S ezekben a kérdésekben lépésről-lépésre 
előbbre jutunk, Jézus ezen az úton velünk jön, sőt előttünk megy, csak 
követnünk kell Öt. Mindenért adjatok hálát!. . .  Az ilyen szüntelen „hála
adó” imádság tartja a közösséget Urával, ebből lesz forrás és erő egyes 
ember és gyülekezet számára. S ezt fordítja javunkra Isten, amikor eb
ből a közösségből örvendező életet fakaszt. Mert ha a közösség megvan, 
akkor nem parancs az „örüljetek” , hanem „folyik az emberből”, „sugárzik 
rólunk.”

Még egy jellemzi az élő Krisztus élő gyülekezetét. Az, hogy bátran 
él a Lélek ajándékaival. Erről az apostol több mindent is elmond. Pl. 
azt, hogy a „Lelket ne oltsátok ki”, engedjétek munkálkodni. Ne gátol
játok, ne kötözzétek meg, állandó skrupulizálással, ne legyetek visszahú
zók ott és akkor, ahol és amikor a Lélek lendíteni akar előre, nyitogatja 
a szemeket, cselekvésre indítja az egy helyben topogókat. Aki itt vissza
húz, a Lélek ellen vétkezik! Lehet sok mindentől tartani az embernek, 
csak attól nem, hogy a Lélek az egyházat rossz útra viszi.

Ezért kell hallgatni a prófétai szóra is. És vállalni a prófétai szót. 
Bátran megmutatni, hogy Jézus nem akar kivonni bennünket életünk ösz- 
szefüggéseiből, nem csendesít, amikor gyakoroljuk politikai felelősségün
ket, amikor közéletünk problémáinak megoldásában részt veszünk, ami
kor segítő kezünket adjuk oda valamihez, vagy a vállunkat tesszük a te
her alá, hogy együtt emeljünk.

Bátran élni a Lélek ajándékaival — azt is jelenti, hogy van lehetősé
günk a próbára. Nem kazuisztikával kikövezett úton haladunk, sok sza
badságot enged nekünk Urunk. Csak azt helyezi szívünkre, hogy a „go
nosz minden fajtájától” őrizkedjünk és a próbálásban a „jót tartsuk meg” . 
Érdemes lenne végiggondolnunk, hogy egyházi gyakorlatunkból, gyüleke
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zeti szokásainkból mi minden esik e két kritérium alá?! Ami jó, ami a 
másik embert segíti, gyógyítja, emberségének megélésében előbbre juttat
ja, azt „prófétai módon” támogassátok, segítsétek! Jézus a szombatnapi 
törvény szószerinti betöltését is félretette, ha emberről, életről volt szó.

A Lélek ajándékai között az apostol nemcsak „lelkiekre” gondol, ha
nem a „testiekre” is. Ezért tesz bizonyságot a „békesség Istenéről”, aki 
megszenteli és megőrzi „lelkünket, elménket és testünket” a Jézus Krisz
tus eljövetele napjára Alig találunk még egy hasonló helyet, ahol ennyire 
együtt van Jézus „békemunkája” és az egyház békemunkája. A „vertiká
lis békességünk” az Istennel való megbékélés, az egyház szellemi teoló
giai, tudományos eszközökkel végzett meggyőző békemunkája (KBK!) és 
a „testi” vagy horizontális békemunka, a valóságos küzdelem azért, hogy 
e földön mindenütt béke legyen.. .

így él az élő gyülekezet: örömben, ujjongásbán, imádkozó hálaadás
ban és a Lélek minden ajándékát gazdagon felhasználva. Ki képes erre? 
Van ilyen gyülekezet? A végére maradt, amivel kezdeni is lehetett volna: 
„Hű az Isten, aki elhívott erre” és aki mindezt bennünk és általunk el 
is végzi! Ilyen Istenünk van, aki hatalmas arra, hogy mindezt el is vé
gezze és hűséges is, nem feledkezik meg egyházáról. Jézusával itt van 
közöttünk, Lelkét árasztja, igéjét hirdetteti, szentségeit adja erősítésül... 
Mi kell m ég?... Jubiláte! . . .  Adjatok hálát neki!

Tóth-Szöllős Mihály

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP

Jel 15,3—4

A textus János látomása az üvegtengernél: a megváltottak éneke 
hangzik mennyei istentisztelet keretében. Folyamatban van az Isten íté
lete, amiből talán a legnagyobb, a „hét csapás” van még hátra. De most 
nem a mennyei szituációban, hanem az ének tartalmában keresssük az ige 
mondanivalóját. A különböző Zsoltár-idézetekből álló énekről azt mondja 
a könyv írója, hogy az „Mózesnek, Isten szolgájának az éneke, és a Bá
rány éneke”. Ez egyrészt utalás Izrael népének Egyiptomból való szabadu
lására (2Móz 15,1—21), másrészt Isten Bárányának bűntől szabadító áldo
zatát hangsúlyozza. Mindenképpen azt teszi egészen világossá, hogy a 
megváltottak nem saját erjükből, hanem a Bárány által jutottak szaba
duláshoz.

*

Cantate vasárnapján az ige nem egyszerűen Istent dicsérő éneklésre 
biztat, hanem arra ösztönöz, hogy az örökkévalóságra készülve, „életünk 
istentiszteletével”, a hétköznapokban dicsérjük Istent.

*

1. Krisztus megváltottainak az éneke legyen már itt a földön a hála 
éneke. Mert „nagyok és csodálatoksak a te műveid mindenható Ür Isten” . 
Az ember alapérzése nem az, hogy hálát kell adnia. Inkább elégedetlen
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másokkal, önmagával és élete eseményeivel. Ha megszólal, panaszkodik 
vagy követeléseinek ad hangot. Máskor az irigység vagy káröröm irá
nyítja mondanivalóját, de érzéseit is. Így van ez mindaddig, amíg az 
ember a bajokat, csalódásokat és az eredménytelenséget veszi észre 
Isten „nagy és csodálatos művei’: helyett. A keresztyén ember látja 
Isten nagy cselekedeteit. Mindenekelőtt abban, hogy mint egykor ótes- 
tamentumi népét Egyiptomból, úgy minket is megszabadít megpróbál
tatástól, kísértéstől és bűntől. Ezek részletezése most nem feladatunk, 
de a „hálaének” megszólaltatásához okvetlenül hozzátartozik a meg
győződés, hogy Isten megszabadított, győzelmet adott a bűnnel vívott 
harcban, legyőzte kényelemszeretetünket és félelmünket, a felszabadí
tott másokért élő, másokat segítő életre. Megtapasztalt vezetése is eb
be az irányba mutat: ahogy ótestamentumi népét vezette annak idején 
a pusztában, úgy van jelen ma is közöttünk áldásával, gondviselésével 
és figyelmeztetésével. Ezt azonban nemcsak a mi megmenekülésünkre és 
boldogításunkra teszi, hanem azért, hogy érte embertársainknak való 
szolgálattal, neki hálát adjunk. Ennek a hálás magatartásnak gyakor
lati megnyilvánulási lehetőségeiből álljon itt most néhány.

Fölemelő érzés, ha egy nagyünnepi gyülekezetben buzgó éneklés
sel együtt dicsérjük az Istent. A „mennyei istentisztelet” hálaéneke — 
minden bizonnyal — erre is biztat bennünket. De sokkal inkább a 
hálás „élet-istentisztelet” -re serkent, ami a napi munkában jókedvű 
hűségben és becsületes helytállásban mutatkozik meg. Munkatársaink 
között meleg légkört teremt, segítőkész kapcsolatot alakít ki azokkal, 
akik között élünk. Gyülekezetünkben szolgálat végzésére, a társadalom
ban a közös gondokból való résztvállalásra késztet. Tehát az élet „hála
éneke” közönséges napi dolgokban valósul. Mégis, mint az igazi ének
lés, magával ragad, lelkesít, erősít és örvendezővé tesz .Nem magyaráz- 
gatja Isten csodálatos cselekedeteit, hanem mint aki mindezt megta
pasztalta, „énekli” mindenhol és mindenkor a megváltottak hálaénekét.

2. Ugyanakkor a mennyei karba készülő, de még a földön gya
korló gyülekezet éneke a bűnbánat éneke is. Mert „igazságosak utaid, 
népek királya, és .. .egyedül te vagy szent” . Isten igazságára és szent
ségére nézve csak megszégyenülve tud megszólalni, énekelni. Az em
ber alapérzése e tekintetben is egészen más. Isten előtt nem megszé
gyenülni akar, hanem érdemeire hivatkozni. Nem menekülni a bűneitől, 
hanem megmagyarázni azokat, és nem megalázkodni Isten előtt, ha
nem semmibe venni Isten nevét. Így van ez mindaddig, amíg az em
ber nem látja meg Isten igazi arcát. Ahhoz, hogy megtisztuláshoz ve
zető megszégyenülése és bűnbánata legyen, mindenekelőtt Isten igazsá
gát kell látnia és tapasztalnia. Isten az Ötestamentum népét is igazsá
gosan ítélte, de az Üjtestamentum népe is megbizonyosodhatott affelől, 
hogy Jézus Krisztus sem nézte el a bűnt. Isten hatalmának a meglá
tása is megszégyenít: nélküle, saját erejéből nem sokra mehet az em
ber, főleg büszke nem lehet elért eredményeire. S az, hogy Isten egye
dül szent, vagyis tökéletesen jó és bűntelen, csak még feltűnőbbé teszi 
a mi bűnünk nagyságát. Van hát bőven okunk a bűnbánatra, de most 
megint nem ezek részletezése a feladatunk, hanem egyáltalán annak 
meglátása, hogy ilyen helyzetben nem lehet az ember életéből, cantate- 
vasárnapi énekéből sem, kikapcsolni a bűnbánat szavát, amelyre lás
sunk megint néhány példát.

Megrázó érzés, ha egy úrvacsorái gyülekezetben, őszinte áhítattal 
együtt énekeljük a gyónó éneket. De őszinte bűnbánatunknak is az
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embertársak közt végbemenő élet-istentiszteleten kell meglátszania és 
valósulnia. Naponként előfordul, hogy megbántunk valakit, vagy elmu
lasztjuk a megsegítést. Merjünk bocsánatot kérni: hitvestárstól vagy 
családtagtól, munkatárstól vagy beosztottól akkor is, ha szokatlan ma
gatartásunk meghökkenést kelt. Merjünk megbocsátani is! Ne csupán 
szavakkal, hanem életfolytatással, ami azt jelenti, hogy nem sértődünk 
meg, megértjük a másik ember magatartásának indítékait és jóra ma
gyarázzuk tévedéseit is. És ne maradjunk közömbösek akkor sem, ha 
nem mi vagyunk a sértők vagy sértettek. Igyekezzünk előmozdítani a 
megbékélést emberek között, emberi közösségekben, kicsinyben és 
nagyban egyaránt. Bűneinkre gondolásunk megóv fölényes magatartás
tól, s így emberek között szolgálóvá, Isten előtt pedig bocsánatot váró
vá tesz bennünket. S mivel most „énekünk” a téma, úgy is fogalmaz
hatjuk, hogy Isten előtt való bűnbánó énekünk úgy és akkor várhat
ja a bűnbocsánatot, ha ott van mögötte az élet fedezete.

3. A megváltottak éneke a reménység éneke is. „Mert a népek el
jönnek mind, . .. mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.” Az 
ember alapérzése nem az igazi reménység. Vagy egészen reménytelen, 
vagy téves és eleve csalódásra ítélt az a várakozása, amit reménység
nek gondol. Ugyancsak messze van az igazi reménységtől az az óhaj, 
amely önző módon csak magával törődik és saját boldogságában látja 
reményei valóra válását. Éppen ezen a ponton kell megtisztulnia re
ménységünknek, mert a megváltottak reménysége nem önző, de még- 
csak nem is általában való reménység, hanem az a biztos tudat, hogy 
Jézus Krisztus megváltása az egész emberiségre kiterjed. S Krisztus
nak ezt a minden emberért hozott áldozatát hirdethetik reménységgel 
a tanítványai, amikor a „népek eljönnek”, hogy náluk keressék a 
Krisztust. Sóvárgó várakozás van bennük. Nem mindegy, hogy mit hal
lanak vagy kapnak az egyháztól és az egyház tagjaitól. Csak akkor 
„borulnak le” Krisztus előtt, ha Krisztus szolgáiban sem kell csalód
niuk. Nagyon sok múlik tehát a reménység teljességre jutása szem
pontjából azon, hogy mit tesznek ennek érdekében a keresztyének.

Megnyugtató érzés Isten „igazságos ítéleteibe” vetett reménységgel, 
erejéről és győzelméről énekelni. De keserű lesz a csalódása annak, 
aki ennél nem tesz többet. — Mit tehetünk mi? Az élet istentisztelete 
mire kötelez bennünket a reménység területén? A Krisztusra kíván
csiaknak olyan magatartással kell Krisztusra mutatnunk, hogy megbe
csülést szerezzünk neki és ügyének. Érdemes elgondolkodnunk azon, 
hogy ha volt valaha elmarasztalás vagy bírálat az egyház történetében, 
akkor ez nem annyira az egyház tanítása, mint inkább az egyház tag
jainak a magatartása miatt következett be. Beszédünk, bizonyságtéte
lünk tehát ne taszítson, hanem vonzzon — nem magunkhoz — Jézus
hoz! Az alapige szellemében különösen két területen valósíthatjuk meg 
ma a reménység munkálását „a népek” között. Az egyik terület az 
ökumenében adott szolgálati lehetőség, a másik pedig a népek közt 
való béke munkálása. Mindkét területen éppen napjainkban tapasztal
hatjuk, hogy milyen komoly és megnyugtató sikereket le>et elérni, ha 
igaz és őszinte reménységgel tesz meg az ember mindent a valóságos 
eredményért. Az ilyen eredmények méginkább buzdítanak arra, hogy 
folytassuk az élet istentiszteletén a „reménység énekét”, sőt ilyen földi 
beteljesedések komoly táplálói lehetnek örök reménységünknek is.

*
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Cantate vasárnapján az üdvözültek énekét nem akkor tanuljuk jól, 
ha úgy akarunk már most énekelni, mint majd a mennyei istentiszte
leten kell, hanem ha a mai élet-istentiszteleten, mai adottságaink kö
zött gyakoroljuk azt Krisztus iránti hálával, bűnbánattal és remény
séggel.

Bárány Gyula

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP

Kol 4,2—4

Imádkozzatok Krisztus titkának megismeréséért!

A textussal kapcsolatban nem elég általánosságban az imádkozásra 
buzdítani. Rogate vasárnapjának valóban az imádság áll a középpontjá
ban, ehhez viszont azt kell tudatosítani, hogy az imádságnak, mint a 
keresztyén ember minden élettevékenységének a feltámadott, élő Jézus 
Krisztus a középpontja.

Az akkori — Pál korabeli — világ imádkozó világ volt, mivel a 
fejlett vagy primitív pogány vallásoknak is lényeges eleme volt az 
imádkozás. A korabeli imádságokban is megtalálható a bűnvallás, a há
laadás és főképpen a kívánságok, óhajok, kérések nagyon széles ská
lája. A Krisztus követésben felvetődik azonban az imádság kérdése is, 
méghozzá úgy, hogy elég-e a szükségeseket kérni, a kapottakat pedig 
megköszönni? Nyilván ez a kérdés izgatta a tanítványokat is, amikor 
arra kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni.

Jézustól függetlenül sem kérni, sem hálót adni nem lehet! Bár
milyen buzgó és indokolt legyen a kérés és hálás a köszönet, Jézus nél
kül mégsem keresztyén imádság! Máté evangéliuma szerint a Miatyánk 
— az Űrtől tanult imádság — a Hegyi Beszéd egyik fontos eleme. A 
Hegyi Beszéd pedig egyáltalában nem önmagában érthető bölcsesség, 
hanem minden szava Jézusra magára, az ő szolgálatára, a vele való 
kapcsolatra utal. A Miatyánknak is minden mondata, kérése — noha 
Jézus nevét nem tartalmazza — Jézus központú. Jézus nélkül, szolgá
lata, váltságműve, Isten országát az embervilógba hozó diakóniája nél
kül a Miatyánk szép, de érthetetlen szent szöveg csupán.

Jézus nagy ígéreteket fűzött az imádkozáshoz, amely az ő nevében 
történik. Természetesen ez nem külsőséges stílus kérdése, hogy az 
imádságban illik a nevét megemlíteni, hanem elsősorban azt jelenti, 
hogy egyrészt az értünk végzett szolgálatát kell elfogadni, másrészt 
pedig az általa diktált diakóniát kell megélni. Ez az ő nevében való 
imádság alapállása, amit meg kell értenünk, mielőtt Rogate vasárnap
ján az imádságról szólunk a szószékeken.

Az imádság tehát nem a kérések és köszönetnyilvánítások Isten 
elé tárásának a kérdése, hanem a Jézus Krisztussal való személyes 
diakóniai kapcsolat kérdése. A textus alapján is itt válik hallatlanul 
izgalmassá, maivá, élővé és döntővé a kérdés. Kicsoda a Krisztus, aki
nek a nevében élünk, szolgálunk és imádkozunk? Pál apostol fogoly, 
mint a levélből és ebből a textusból is kiderül. Amikor a kolosséi hí
veket imádkozásra, az érte való közbenjáró imádságra is kéri, buzdítja, 
akkor ez a legdöntőbb, konkrét kérése, amivel kapcsolatban a közben
járó imádságot kéri: a Krisztus titkának megismerése. Nyilván, mint
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fogoly, sok személyes panasza, problémája is volt, mégsem ezek meg
szűnéséért való imádságot kér a kolosséiaktól, hanem a Krisztus titká
nak jobb megismerését.

Krisztus titkának megismerése létkérdés Pál apostol és minden 
igehirdetó és minden keresztyén számára. Kicsoda az a Krisztus, aki 
karácsonykor megszületett és pünkösd után mennybe vitetett? Mit je
lentenek a szavai, tettei, keresztje és nyitott sírja? Kinek tekintjük, 
kinek tiszteljük őt, ettől függ, hogy hogyan követjük őt! Diadalmas 
Krisztust látunk-e, akinek a követésében diadalmaskodni lehetne a 
világban? Uralkodó — világi módon uralkodó — Krisztusnak tekintjük, 
akinek a nevében uralkodni lehetne a világ felett? A kereszten szen
vedő mártírnak tekintjük-e, akinek a követői csak elvérző mártírként 
maradhatnak hozzá hűségesek? Jézus maga is feltette a kérdést a ta
nítványoknak: kinek mondotok engem? És ha valljuk, mint a tanít
ványok és Pál apostol is, hogy ő a Krisztus, az élő Isten Fia, még ez 
sem elég! A titok még mindig titok: Kicsoda ez az Isten Fia? Mit 
tett és miért tette, amit tett, mi volt a viszonya Isten teremtett vi
lágához, mi volt a kapcsolata az emberhez, mi vezette őt a cselek
vésben, az örök élet ajándékán túlmenően e világban mi a célja?

Pál apostolt nem a kíváncsiság izgatja, amikor Krisztus titkának 
a megismerésére vágyik, hanem a szolgálatának a helyes és jó be
töltése. Egész életét arra tette, rá, hogy a Krisztusról tegyen bizony
ságot. Mi legyen tehát ez a bizonyságtétel? Mit mondjon érthetően, 
hitelesen és igazat arról a Krisztusról, aki szolgálatra hívta? Ma is 
ez a kérdés, az egész egyház kérdése: milyen Krisztusról tesz bizony
ságot a világban? Arról a Krisztusról-e, aki az ember földi üdvével 
és örök életével egyaránt törődött és önként vállalt szolgálatot ezért 
a testi, földi üdvért, igazságért, aki úgy hirdette az örök élet beszédét 
és szolgálatával úgy tette elérhetővé számunkra az örök életet, hogy 
egyúttal a legmélységesebb szolidaritásban volt és maradt a földi em
berrel és világméretekben vette komolyan a földi ember földi gond
jait? Vagy azt a Krisztust hirdetjük-e, aki idegenkedik és a követőit 
is elidegeníti a világ dolgaitól?

Mélységes felelősség vezette Pál apostolt, ezért volt mindennél fon
tosabb kérdés számára a Krisztus titka. Hiszen a választól függött 
egész szolgálata, életformája, igehirdetésének iránya. Emberek százait, 
ezreit kereste fel a Krisztus hírével. Mit, mond nekik erről a Krisztus
ról? A bizonyságtételtől függ azok életének, gyülekezeti és egyéni ma
gatartásának, a társadalommal való kapcsolatának alakulása. Az a 
Krisztus, akit prédikál, szembeálltja-e a világgal és a társadalommal, 
fölébe helyezi-e annak, vagy nyitott szívű szolgálatra készteti-e a vi
lágban az őt követőket?

Az egész egyháznak, szerte a világon, és minden felekezetnek ma 
is döntő kérdése, hogy kicsoda Krisztus és életbevágóan fontos a rá 
adott válasz. Az egyház útját, bizonyságtételét és szolgálatát határoz
za meg. Egyházunk is évtizedek óta ezt a választ kereste és egyre vi
lágosabb és biztosabb a válasz: Krisztus a Diakonosz. Tehát nem egy
szerűen egy új teológiai fogalom, vagy teológiai irányzat ez a rengeteg 
közül, hanem modern korunkban, társadalmunk új helyzetében Isten
től kapott válasz egyházunk számára a Pál apostol és minden kor 
minden keresztyénét izgató kérdésre: kicsoda a Krisztus?

Rogate vasárnapján lehet és kell erről beszélni és lehet így buz
dítani a híveket erre az imádkozásra, hadd ismerjük meg minél job-
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bán, igazabban és tisztábban ezt a Krisztust, aki a Diakonosz. Szol
gálatunk, egyházunk létkérdése a minél mélyebb megismerés, mert 
minél inkább ismerjük őt, annál hűségesebben és eredményesebben 
tölthetjük be szolgálatunkat.

Ha ez a Krisztus Diakonosz áll az imádság központjában, akkor 
nemcsak fájdalmunk és örömünk kerülnek Isten elé, hanem minden, 
az embervilág javát, előrehaladását, békességét, nagyobb igazságát 
érintő nagyon is „világi” kérések is és a hálaadás is, ilyen „világi dol
gokban elért eredményekért.

Imádkozzék a gyülekezet a szolgáló Krisztus titkának megisme
réséért, az igehirdetők hiteles bizonyságtételéért, egyházunk diakóniai 
látásának erősödéséért, hazai és nemzetközi, diakóniai szellemű szol
gálatának eredményességéért és ki-ki a szolgáló Krisztus követésében 
végzett szolgálatnak tekintse a maga életét a családjában, a gyüleke
zetében, munkájában, társadalmunk fejlődésében való részvételében. 
A Krisztus Diakonosz tanít meg helyesen hinni, cselekedni és imád
kozni is.

Baranyai Tamás

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

1 Ts 1,2— 10 

Rövid egzegézis

Az első Theszalonikai levél az Üjszövetség egyik legrégibb irata. 
Pálnak és két munkatársának rövid missziói igehirdetői szolgálat után 
— mindössze három szombati igehirdetés — hirtelen kellett elhagy- 
niok Thesszalonikát. (ApCsel 17,1—10) Pál további missziói állomáshe
lyein (Bérea, Athén) sokat gondol a fiatal thesszalonikai gyülekezetre. 
Athénből elküldi Timótheust Thesszalonikába, hogy erősítse a gyüleke
zetei és hírt hozzon felőle. Mire Timótheus a híradással visszaérkezik, 
Pál már Korinthusban van, Timótheus híradása szerint a gyülekezet 
hűségesen megállóit a kísértések között, de vannak hitbeli hiányos
ságai is. Pál a gyülekezethez írt levelében hálát ad Istennek a gyüle
kezet hitéért és hűségéért, és tanítja a gyülekezetei. Textusunkban Pál 
emlékezteti a thesszalonikzizkat, hogy ia hálaadó és könyörgő imádságban 
hordozza őket, hálát ad Istennek a gyülekezet hitéért és állhatatossá
gáért, s bizonyságot tesz arról, hogy milyen hitet teremtő, megtartó és 
szolgálatra indító erő van az evangélium hirdetésében.

A textus belső gondolatmenete

A hirdetett ige nem tér vissza üresen, mert abban a feltámadott 
és mennybe ment Jézus Krisztus van jelen. A Szentlélek által hitet 
ébreszt, szolgáló szeretetre indít és megerősít a reménységben. Áttöri 
az egyéni és gyülekezeti élet határait, az egész világra kiterjedő és az 
egész emberiséget átfogó felelős közösségbe építi be a benne hívőket.
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Gondolatok az igehirdetéshez

A feltámadott Jézus mennybe menetele előtt utolsó szavaiban így 
biztatta tanítványait: íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. A thesszalonikai gyülekezet megalakulása, első lépései — 
amit azóta megszámlálhatatlan sok hivő és gyülekezet hitre jutása és 
a keresztyén életben megtett életútja követett — arról tanúskodnak, 
hogyan valósul meg Jézus Krisztus utolsó ígérete népe életében.

1. A feltámadott és mennybe ment Jézus Krisztus jelenléte min
denek előtt az ige hirdetésében valósul meg. Ahol Isten igéje felhang
zik, ott maga Jézus szólal meg, személyesen ő maga szólít meg bennün
ket, töri össze kevélységünket, hajol le hozzánk, vigasztal, erősít és 
vezet. Mindezt elméletben nagyon jól tudjuk, hiszen így tanultuk a 
hittanórákon vagy a komfirmációi oktatás alkalmával. Azonban, ami
kor sor kerül az igehirdetésre, erről nagyon gyakran megfeledkezünk. 
Elsősorban mi igehirdetők. Életünk során annyi prédikációt mondunk 
el, hogy a legtöbbször nem érezzük át annak nagyszerűségét és kon
zekvenciáit, hogy dadogó szavainkban maga az élő Jézus alázkodik 
bele, hogy nehézkesen vagy rutinosan megfogalmazott mondatainkon ke
resztül maga Jézus akar gyötrő kérdésekben vergődő embereknek utat 
mutatni, kiszikkadt lelkű testvéreinket megújítani, megfáradt és kétség
be esett embertársainkat felemelni és új célok felé indítani, veszélybe 
került családi életeket megmenteni, az emberek életébe egy kis mo
solyt, örömet, megnyugvást és békességet hozni. Ha erre többet gon
dolnánk, nem lenne olyan enervált és gondolatszegény igehirdetésünk 
és egy kicsit nagyobb hittel és reménységgel tudnánk nézni az egyház 
szolgálatára és jövőjére. Vasárnaponként Budapesten közel száz, Ma
gyarországon több mint ezer alkalommal csendül fel az igehirdetés 
evangélikus igehirdetők ajkán. Ha ehhez hozzászámítjuk a hazánkban 
elhangzó többi keresztyén igehirdetést, és a világ minden táján elhang
zó igehirdetéseket, akkor kezdjük egy kicsit felfogni, milyen világot 
átfogó a feltámadott és mennybe ment Jézus jelenléte, s akkor kez
dünk megsejteni valamit abból is, hogy miért volt szükség Krisztus 
Urunk mennybemenetelére, vagyis arra, hogy újra felvegye láthatatlan 
formáját és a Szentlélek által mindenütt jelen lehessen.

2. Mivel a hirdetett igében maga az élő Jézus van jelen, azért 
érthető az is, hogy a hirdetett ige nem tér vissza üresen. Thesszaloniká- 
ban mindösze három alkalommal prédikált Pál, igehirdetése nyomán 
mégis életújúlás következett be. Először úgy látszott, hogy zátonyra 
futott az evangélium ügye. Páléknak hirtelen menekülniük kellett és 
a Thesszalonikából érkező hírek is kezdetben nagyon ellentmondóak és 
nyugtalanítóak voltak, de utóbb egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy az 
evangélium nemcsak szóval jutott el a thesszalonikabeliekhez, hanem 
erővel és Szentlélekkel. A thesszalonikabeliek Jézus követőivé, és a 
környező gyülekezetek példáivá lettek. Hogy ez tulajdonképpen mit 
jelent, azt csak akkor tudjuk elképzelni, ha tudjuk, hogy Thesszalonika 
egy forgalmas kikötőváros volt a világvárosok minden kísértésével és 
bűnével megterhelve. A hirdetett ige ma sem tér vissza üresen. Sokszor 
úgy tűnik, mintha „falra hányt borsó”, „világba hangzó szó” lenne 
csupán, azonban előbb vagy utóbb láthatóan is megnyilvánul életújító 
és életet formáló ereje. Érdekes lenne egyszer nyomon követni egy-egy 
igehirdetés útját az igehallgatók életében. Meg vagyok győződve, hogy 
sokkal több gyümölcsöt találnánk, mint azt általában gondolni szok-
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tűk. Az egyik embert talán a teljes kétségbeesésből vagy éppen öngyil
kossági szándékából ragad ki egy-egy prédikáció. A másiknak meg 
talán ahhoz nyújt segítséget, hogy bűnbánattal és megbocsátással zá
tonyra futott házaséletét meggyógyítsa. A harmadiknak súlyos beteg
ségben vagy éppen a halállal való szembe nézésben jelent biztató 
reménységet. Ki tudja, hogy a mindennapi élet helytállásai, a becsüle
tesen elvégzett munka, a sokszor hihetetlennek tűnő áldozatvállalások 
és döntések mögött hányszor húzódik meg egy régen, vagy talán nem is 
olyan régen elhangzott igehirdetés. Ha ez nem így lenne, akkor nem 
vágyódnának az emberek újra meg újra Jézussal való találkozásra, 
akkor kiürülnének a templomok.

3. A hirdetett Írében jelen levő Jézus az egyéni életeket úgy újítja 
meg, hogy azokat visszaállítja a kisebb és nagyobb emberi közösségbe. 
Az egyén csak akkor találja meg életének értelmét, ha megtalálja a 
harmonikus kapcsolatot családjával, ha hasznos tagja tud lenni a társa
dalomnak, ha felelőséget tud vállalni az egész emberiséget érintő 
ügyekben is. Megható az a szolidaritás, amely Pál apostol magatartásá
ból árad. Milyen féltő szerettei kíséri nyomon a távolból is a thessza- 
lonikai gyülekezetét! Ha szükségesnek látja imádkozik értük, ha úgy 
látja jónak, elküldi munkatársát hozzájuk. A szíve együtt dobog azok
kal, akik igehirdetése nyomán találkoztak az élő Jézussal. Keresz
tyénnek lenni mindig azt jelenti, hogy világtávlatokban gondolkodni, 
szolidaritást, közösséget vállalni a messzi kontinensek keresztyénéivel 
is. Az Egyházak Világtanácsa nairobi világgyűléséről elhangzott be
számolók arról beszélnek, hogy milyen nagyszerű élmény a világ ke- 
resztyénségét összekapcsoló közösség átélése. Ha ennek az élménynek 
ilyen részesei mindnyájan nem is lehetünk, de azért mi is átélhetünk 
valamit ebből a nagyszerű élményből. Ha máskor nem, az istentisz
teleteken az általános könyörgő imádságban, vagy az ökuménikus ima
hét alkalmával. Persze nem csak a keresztyének közösségéhez tarto
zunk, nem csak őértük vagyunk felelősek. Beletartozunk a társadalom
ba és az egész emberiség nagy családjába. S az élő Jézus úgy újít 
meg bennünket, hogy ezekben a közösségekben is megtaláljuk igazi he
lyünket. Ez közelebbről azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szolidárisakká 
tesz a kizsákmányoltakkal, az elnyomottakkal — legyenek azok akár 
Chilében, Dél-Afrikában vagy a palesztin pusztákon — és minden tő
lünk telhetőt megteszünk azért, hogy az igazságtalan társadalmi és 
gazdasági struktúrákat igazságosabb rendszerek váltsák fel, hogy ne 
legyenek a világon olyan különbségek, hogy egyesek jólétben élnek, 
mások pedig az éhhalállal küszködnek. Lehet, hogy mindezért lát
szatra sokat nem tudunk tenni. Egyet azonban mindenképpen megte
hetünk. Megismerjük a szituációkat, tanulmányozzuk a problémákat, 
hogy értsük ezeknek összefüggéseit, és szívünk minden dobbanásával, 
imádságunkkal azoknak „szurkolunk” , akik az igazság oldalán áll
nak és egy emberibb világ kialakulásáért küzdenek. így végezheti a 
feltámadott és mennybe ment Jézus Krisztus rajtunk keresztül üdvös
séget és békességet teremtő munkáját.

Dr. Selmeczi János
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HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP

Rm 14,13—19

A rómabeli gyülekezet életébe ad bepillantást textusunk. Éles vita 
bontakozik ki szemünk előtt. Feltétlenül el kell olvasnunk az egész 
szakaszt (Rm 14,1—15,13!), hogy lássuk az összefüggést. Az egyik irány
zat hívei szigorú, aszkétikus elveket vallottak. Böjtöltek, húsevéstől és 
alkoholfogyasztástól tartózkodtak. Ezt kérdezték: Komoly keresztyén
nek mondható az, aki nem vegetáriánus és nem absztinens? A meg
kérdezettek és keresztyénségükben megkérdőjelezettek így válaszoltak: 
Gyenge legények vagytok? Fogalmatok sincs mi fán terem a keresz
tyén ember szabadsága. Ez utóbbiak magukat „erőseknek” , a másik 
irányzathoz tartozókat viszont „gyengéknek” tartották. Elvileg Pál apos
tol az „erősekkel” értett egyet (15,1), mégis őket inti. A vitát nem ő 
dönti el elvi állásfoglalásával. Lelkipásztori intelmeivel inkább arra 
készteti a rómabelieket, hogy csökkentsék a feszültséget és maguk ke
ressék a megoldást.

1. örüljünk annak, hogy erről a furcsa, bennünket ma nem túl
ságosan érdeklő vitával foglalkozó textusról közvetlenül pünkösd előtt 
kell prédikálnunk. Viták ugyan ma is vannak szerte a világon a ke
resztyének között. De elsősorban nem a vitatémák azonossága vagy 
különbözése köt össze bennünket a mai és az előttünk élő keresztyén 
nemzedékekkel, így a rómabeliekkel is, hanem ez a pünkösd előtti 
szituáció. Az idők és körülmények változhatnak, Jézus ígérete érvény
ben marad. Mindig számolhatunk azzal, hogy nem hagy bennünket 
árvákul, nem hagy bennünket magunkra. Ma is küldi Szentlelkét, hogy 
„ajándékaival megvilágosítson, az igaz hitben megszenteljen és meg
tartson” . A Szentlélek azért jön és jöttét azért kell kérve várnunk, 
mert nem akarja megengedni, hogy lejárassuk „azt a jót, amelyben 
részesültünk” elfajult, vagy ki nem hordott vitáinkkal. És mi az a „jó” , 
amit nem szabad nevetségessé, blaszfémia tárgyává tenni? Az Isten 
nagy ajándéka: bűneink kötelékéből feloldozó, önmagával és egymással 
egyesítő szeretete a Jézus Krisztusban. A 17. v. szerint: Isten országa. 
A „Die frohe Botschaft” című német Újszövetség szabad fordítása így 
értelmezi a szöveget: „Ahol Isten uralmát nyilvánvalóvá teszi, ott nem 
az ivás és az evés kérdései állnak homloktérben, hanem az Istennek 
tetsző életvitel, az Istennel való megbékélés és a Szentlélek által aján
dékozott öröm.” A Szentlélek azért jön, — ó, jöjjön is’ — hogy figyel
münket Isten nagy ajándékára összpontosítsa és hogy megakadályozza 
ennek az ajándéknak a lejáratását.

2. Óvakodjunk az önhittségtől! Ne mosolyogjunk fölényesen a ró- 
mabelieken. Ne mondjuk: micsoda ósdi kérdéseken ütköztek össze. Ha 
összehasonlítjuk magunkat velük, inkább szégyelnivalónk van. A hit 
alapvető kérdéseiben nem volt nézeteltérés köztük. Ha valami teológiai 
pluralizmus osztotta volna őket két táborra, más hangon beszélt volna 
velük Pál apostol. Keményen, élesen, mint a galáciabeliekkel. De ők 
egyek voltak a hitben. Eszük ágába se jutott, hogy bűneik bocsánatát, 
a testnek feltámadását és az örök életet valaki másnak köszönjék, 
mint Jézus Krisztusnak, keresztre feszített és feltámadott Uruknak. Hol 
van ettől a mai világkeresztyénség? — Persze a rómabeliek vitája 
mégis arra figyelmeztet, hogy még egy ideálisnak tűnő gyülekezet se
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problémamentes és ugyancsak rászorul a Szentlélekért való könyörgés
re (703. ének 3. v.).

3. Ne ítélkezzünk! (13. v.) Ne gondoljuk, hogy a rómabeliek vitája 
végleg lezárult. Ha más formában is, szüntelenül felbukkan az egyház 
történetében. Tulajdonképpen az érdekelte őket, hogy milyen legyen a 
keresztyén ember életvitele. Akiket „gyengéknek” neveztek, a keresz
tyén élet liberalizálódása, szabadossága ellen akartak küzdeni. Radi
kálisok voltak. Komolyan vették a keresztyén élet horizontális vonalát. 
Iwand szerint (Predigtmeditationen; 1947—48. Göttingen) az egyháztör
ténet egy jelentős vonulata indul el ezekkel a római bornemissza fő
zelékevőkkel. Kelet anachorétái, nyugat szerzetesei, a középkor feszes 
rendje ellen fellépő eretnekmozgalmak, a reformáció radikális irányai, 
a katolikus morálteológusok konkrét erkölcsi utasításaikkal, a precizi
tás etikája, sőt Tolsztoj és Gandhi is ebbe a vonulatba tartoznak. 
Könnyű dogmatikai érvekkel megítélni egyoldalúságaikat, szektás hajla
maikat, de érdemes elgondolkozni azon, hogy a „gyöngék” a történelem 
tanúsága szerint sokszor jobban állták ki a teherpróbát az „erőseknél”.

4. Legyünk józanok! Pál apostol nem vitázik a „gyöngékkel”. Ez
zel olajat öntene a tűzre. Megérti őket és megértő szeretetre inti az 
„erőseket”. Megérti, hogy vannak keresztyének, akik csak akkor tud
nak megmaradni a hit útján, ha korlátba kapaszkodnak és mankóra 
támaszkodnak. Valami titkos félelem lappang bennük. Nem hitetlenek, 
nem tévelygők. Egyszerűen gyenge a hitük. Hány konzervatív keresz
tyén fél minden újítástól (pl. új énekes könyv bevezetésétől), mert 
csak a megszokott hagyományok között képes megélni keresztyénségét. 
Vannak keresztyének, akik nagyon alapos meggondolásból nem isznak 
bort. Megérteni és nem ügratni kell őket. Megérteni valakit azonban 
nem jelenti, hogy mindenben egyet értek vele. Pál apostol se értett 
egyet a rómabeliek aszkétikus és szokások korlátáihoz kötött irányával, 
noha megértette őket. Az erőtlen hit három jellegzetes tünete: a) Ha 
problémákba ütközik könnyen megtorpan és csak a lemondásban lát 
kiutat (negatív); b) Túlzottan bízik a magasra emelt erkölcsi követel
mények hatékonyságában, radikalizmusával Isten országát akarja meg
valósítani (rajongásra hajlamos); c) Mivel az álom és valóság nem fedi 
egymást, könnyen válik türelmetlenné, elkeseredetté, könyörtelenné 
(ítélkező).

5. Vigyázzunk! A keresztény ember szabadságával vissza lehet él
ni. A visszaélés mindig köz- és önveszélyes. Ezért nem a „gyengéket” , 
hanem az „erőseket” figyelmezteti az apostol, ha szabadságukat öncé
lúan és nem a másikat figyelembe vevő szeretettel élik meg teljesen 
felesleges megütközést (skandalon!) idéznek elő (13.v.) és tönkre teszik 
azt, akiért Krisztus meghalt (15. v.). Ha hitbeli erőtlenségünk idején 
valaki a még szükséges mankónktól és korlátunktól erőszakosan meg
foszt, nem biztos, hogy szabadságunkat szolgálja. Elbukásunkat idéz
heti elő. Ne ítélkezzünk szeretetlenül azok felett, akik feszesebb élet
szabályok segítségével akarják komolyan venni keresztyénségüket. Elvi 
merevségünk miatt ne hagyjuk figyelmen kívül az ún. „szokás-keresz
tyének” életében a hagyományok szerepét. —• Ha ítélkezésre ítélkezés
sel válaszolunk, önmagunknak is ártunk. Kiesünk a Szentlélek sodrá
ból és indulataink sodornak el. „A  Szentlélekben való öröm” helyét a 
hitbeli erőtlenség sötéten látó komorsága foglalja el. A folyó medré
ből holt ágak felé hajózunk s végül magunk is „evés és ivás” kérdéseire 
redukáljuk Isten országát.
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6. Helyesen összpontosítsuk figyelmünket. Arra a „jóra” koncentrál
junk, amiben mindnyájan részesültünk (16.v.) Jézus Krisztusban és 
mindjárt több elszántsággal, higgadtsággal és örömmel keressük az 
emberi együttélés, a koegzisztencia, egyházi keretekben (ökuménikus, 
vagy gyülekezeti, vagy családi szinten) jelentkező nehézségeinek megol
dását. Olyan ez a feladat, mint a lakásunk takarítása. Minden nap újra 
kell kezdeni. Még egy-egy nagytakarítás után is. Ha rendszeresen vé
gezzük, alig veszik észre. Ha elhagyjuk, azonnal szemet szúr. Az apos
tol arra bíztatja az „erőseket” , hogy ne dorongot vegyenek a kezükbe, 
hanem porrongyot. És főleg, hogy használat közben ne felejtsék el 
kirázni.

7. Ismét örüljünk! Amikor a Szentlélek helyes összpontosításra ser
kent, az Isten országára koncentrálja figyelmünket, nem azért teszi, 
hogy lebecsüljük hétköznapi feladatainkat. Nem a felelősségünktől, ha
nem türelmetlenségünktől és rossz kedvünktől akar megszabadítani. 
Tulajdonképpen nagyon általános, nemcsak keresztyénekre tartozó fel
adatról van szó. Ahol emberek élnek együtt: családban, egy adott tár
sadalomban, vagy a koegzisztencia szempontjából mind kisebbre zsugo
rodó földgolyón — különböző módon, különböző okokból — mindig 
számolnunk kell az ellentétek feszültségével. Ha nem vigyázunk, elfa
julnak és az együttélést lehetetlenné teszik. Nem kivétel e tekintetben 
a keresztyén gyülekezet sem. De ne feledjük: a többi ember szempont
jából sem közömbös, hogy a keresztyének a saját körükben fellépő, 
sajátos feszültségeket miképp oldják fel. A koegzisztencia olykor gyötrő 
kérdéseitől azért nem kíméli meg Isten a keresztyén egyházat és a 
keresztyén embert, hogy lehetetlenné tegye mindenféle fölényérzetünket. 
De még inkább azért, hogy a magunk problémáinak megoldásán fára
dozva, növeljük mindenütt az emberekben a reménységet és a felelős
séget. A keresztyén ember és a keresztyén egyház élete, életvitelének 
minősége, ilyen szempontból nem magánügy, hanem közügy.

Benczúr László
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Egyháztörténeti évfordulók

Végh András gályarab naplóbejegyzése

Nikléczi Boldizsár bőrkötéses naplójában, amelyet az Országos 
Széchenyi Könyvtár Kézirattára őriz (Duód. Lat. 81. szám alatt), meg
rendítő sorokat találunk több gályarabtárstól és több meleg szívű hit
testvértől. A bejegyzés, amelyre most figyelünk, kereken háromszáz 
évvel ezelőtt, 167G. április 24-én íródott Velence kikötőjében. Reszkető 
kezű szerzője „Andreas Vcgh, quondam Pastor Aug. Eccl. Filekien", 
azaz (Túróczi) Végh András, a füleki (filakovoi) evangélikus egyház- 
község egykori lelkipásztora.

A Ruyter admirális által 1676. február 11-én kiszabadított foglyok 
Nápoly, majd Róma megtekintése után a Margarita nevű angol hajón 
érkeztek Zaffius doktor és a német evangélikus kereskedők velencei 
otthonába. Több hetes velencei tartózkodásuk idejéről való Végh András 
bejegyzése „in Portu ad Venetias”. Az autográf — amely első ízben 
most került publikációra a gályarabok kiszabadulásának 300. évfor
dulóján rendezett debreceni ünnepségek alkalmából, annak külfödi 
vendégei és a történelem kedvelői számára „In memóriám elaborationis 
verbi divini ministrorum hungaricarum ad triremes condemnatorum 
MDCLXXVI” (Budapest, 1976) címen — egy szép Origenes-idézetet 
tartalmaz: „Amint nincs egyetlen pillanat sem, amelyben az ember 
ne élvezné és tapasztalná Isten jóságát és kegyességét, úgy ne legyen 
egyetlen pillanat sem, amelyben ne gondolnánk az ő jelenlétével.”

Végh András röviddel e sorok megírása után még reménységgel 
indult útnak társaival Svájc felé. Szülőföldjére azonban soha nem 
juthatott vissza. A gályákon legyengült teste Chur svájci városkában 
végleg összeroppant. Halálos ágyát körülvették volt gályarabtársai és 
Vedrosius Jakab esperes, aki másnap, 1676. június 18-án 2 Tim 4,7—8. 
igéjével temette őt el a churi református templom melletti temetőben. 
Mind tőle, mind Magdaléna nevő leányától értékes bejegyzést őriz Végh 
András naplója 1676. május 12. és 13. napjairól.

A Kocsi Csergő Bálint által több ízben „öreg”-ként emlegetett 
és gyakran Túróczi név alatt is szereplő Végh András zsebében egy 
imádságot is találtak. Befejező szakaszát érdemes ideiktatnunk: „Édes 
Megváltóm, örvendeztess meg, hogy újonghassak az ítéletben! Hűséges 
Jézusom, Veled akarok megpihenni abban a tudatban, hogy mostan
tól nem látok hiányt. Efölötti örömömben mondom azt is, hogy Ámen!”

Dr. Fabiny Tibor


